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Ongevallen in bos en tuin
dr. G.T. Haneveld, arts
Uit officiële ongevalsstatistieken blijkt
dat er zich heel wat ongevallen voordoen
bij het werken in een bos. Het aantal
ongevallen dat niet wordt aangemeld zal
nog zeer veel groter zijn en dat geldt
zeker voor al die ongevallen die zich
voordoen tijdens het werken in de tuin.
Ook daar werken w e met (motor)zagen
en bijlen. Ook daar klauteren w e op
ladders. Maar nemen w e ook steeds de
veiligheidsvoorschriften in acht? Daarvan
zijn w e niet altijd overtuigd.

Wie worden getroffen door een ongeval,
waar en waardoor?
Volgens de statistieken doen zich op alle leeftijden ongevallen in de bosbouw voor. Bij ouderen wellicht iets minder, maar die werken
dan waarschijnlijk ook minder in het bos.
Handen en polsen, voeten en benen zijn de lichaamsdelen die het meest worden getroffen. Daarna volgen in afnemende volgorde
ogen, armen, hoofd en wat er dan nog overblijft.
De meeste ongevallen worden veroorzaakt
door motorkettingzagen en de bijl. Bij de motorkettingzaag is vooral het opslaan van de
zaag gevaarlijk als de top van de motorzaag
een onverwacht obstakel raakt. Dit kan tot
letsels leiden van het gezicht, de arm of de
schouder. Gelukkig zijn tegenwoordig vele
motorzagen van een kettingrem voorzien.
Als zo'n rem ontbreekt bestaat bovendien de
kans dat de hand door de draaiende kettingzaag geraakt kan worden. Het missen van
een vinger (of méér dan 1) is dan het gevolg.
In de bosbouw wordt vaak ook gewerkt met
wagens en met trekkers en ook daar kan men
bekneld door raken.
Ongeval en werksituatie
Volgens de Bosbouwvoorlichting doen de
meeste ongevallen in de bosbouw zich in de
volgende situaties voor:
- onvoldoende werkruimte, waardoor de bijl
bijvoorbeeld in aanraking komt met takken
en dan een andere richting neemt. Ook kan
een opslaande kettingzaag problemen geV O O R P O S T 1994
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ven in een kleine ruimte;
- onvoldoende afstand nemen tot vallende
bomen en vallend hout;
- plotseling afbreken van takken;
- wegrollende of kantelende stammen, bijvoorbeeld bij het wegruimen van de b o o m ;
- beklemd raken tussen staande bomen en
hout dat wordt weggesleept;
- struikelen, uitglijden en vallen. Draag daarom in de broekzak nooit een mes of ander
scherp voorwerp.
Veiligheidstips
- Zorg bij het bomenhakken of -zagen voor
voldoende ruimte voor de bijl of motorzaag.
- Neem een motorzaag met kettingrem.
- Zorg ervoor enkele passen afstand te nemen als de boom begint te vallen.
- Blijf buiten het bereik van een motorbosmaaier.
- Zorg ervoor dat een ladder stevig in de
grond staat en niet weg kan glijden.
- Leg gereedschap altijd met de scherpe
kanten van u af.
- Loop op profielzolen om uitglijden te vermijden.
- Houd liever de kinderen uit de buurt en zeker als er een trekker aan het rijden is.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
In de bosbouw is het dragen van tal van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
Maar ook in de privésfeer, bijvoorbeeld bij
werken in de tuin, is veel leed te voorkomen
3

door het gebruik hiervan.
- Draag een veiligheidshelm! Elk jaar weer
blijkt dat door het dragen van een helm
ernstig leed voorkomen werd.
- Draag een veiligheidsbril! Hiermee voorkomt men oogverwondingen door opspringende of rondvliegende spaanders of
takken die opslaan tegen het gelaat.
- Draag handschoenen.
- Draag veiligheidsschoeisel en veiligheidskleding met beenbeschermers.
- Draag oorkappen bij het gebruik van motorzagen en motormaaiers om lawaaidoofheid te voorkomen.
Veiligheidskieding
Over het algemeen is men weinig gemotiveerd veiligheidskieding te dragen in de tuin
of in het bos. De Arbowet heeft de werknemers echter verplicht deze kleding te dragen
en te onderhouden. Omdat degenen die niet
beroepsmatig werken in tuin of bos een idee
te geven wat er alzo aan beschermende
werkkleding voorhanden is, gaan we op enkele persoonlijke
beschermingsmiddelen
wat dieper in.
Allereerst de helm. Gebruik een veiligheidshelm met een officiële keur. Er zijn helmen in
de handel waarin ook een ingebouwde (en
aangemeten) oorkap is aangebracht; eventueel ook met een gelaatsvizier tegen stof,
zaagsel, takken enzovoort. Het dragen hiervan vindt niet iedereen aangefiaam, vooral
bij warm weer. Dan leidt het zweten rond het
oor vaak tot plaatselijke irritaties. Maar ook
oorpluggen en proppen zijn in zo'n geval niet
ideaal. Een losse oorkap verdraagt men
meestal beter, maar die moet natuurlijk wel
goed passen in de helm. Bij de bescherming
van het gelaat kan men kiezen uit vizieren
van kunststofgaas, metaalgaas of doorzichti-

ge kunststof. Deze laatste is vooral geschikt
voor stof. De metaalgaasvizieren zijn lichter
in het dragen en gaan ook langer dan de
kunststofgaasvizieren mee.
Ook het veiligheidsschoeisel moet aan standaardveiligheidseisen voldoen. In ieder geval houden die in: een stalen neus, een voetbescherming door een stalen of houten tussenzool en een goed profiel om uitglijden te
voorkomen. Welk schoeisel men zal nemen
is enigszins afhankelijk van het werk. Zo zal
men voor licht werk - schoffelen, harken,
chaufferen - kiezen voor een laag model.
Halfhoge schoenen geven natuurlijk meer
enkelsteun en zijn dan ook aan te bevelen bij
werken in plantsoenen of in bos. Bij werken
in ongunstig en zwaar terrein zal men de
voorkeur aan hoge laarzen moeten geven.
Laarzen van rubber of kunststof moeten ook
van een zaagbeveiliging zijn voorzien.
Goedkoop is veiligheidsschoeisel niet, maar
wat is veiligheid u waard? Handschoenen
zijn in de eerste plaats bedoeld om letsels te
voorkomen, maar zij verminderen ook enigszins de overdracht van trillingen van de machine op de hand. De handschoenenkeus is
groot: stug leer, soepel dun leer, knokkelbeschermers, met wijde of nauwe kap, met een
stoffen bovendeel of met een coating waardoor wegglijden wordt voorkomen. De keuze
hangt grotendeels van uw eigen voorkeur af
en van het werk dat men ermee verricht.
Wie werkt met een bijl, motorzaag en motorheggeschaar behoort in ieder geval een extra stevige broek te dragen. Liefst een met
een zaagbeveiliging.
Wettelijke eisen aangaande deze kleding bestaan er in ons land nog niet. Koop dan een
broek met het KWF/FPA keurmerk erin.
Een werknemer is verplicht beschermende
kleding te dragen als er met chemische middelen wordt gewerkt. Hij draagt dan een
vloeistofdichte overall of broek plus jas; een
bril of vizier, mondkap en masker, vloeistofdichte handschoenen en schoenen van rubber of kunststof.
Kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen
Wie in zijn tuin kunstmeststoffen en/of onkruid- of schimmeldodende middelen gebruikt, schaft zich zo'n beschermende kledij
vermoedelijk niet aan. Om hem/haar toch te
wijzen op de gevaren zouden wij kunnen zeg-
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