
Naam:      Ben
Beroep:   Lasser
Sector:  Metaal 

“IK WERK 
       VEILIG!”

Ben is een doorgewinterde lasser. Hij kleedt zich steeds in de gepaste veiligheidskledij en weet als geen 
ander dat de job wel enige gevaren inhoudt.“Als lasser dien je een hele waslijst veiligheidsvoorschriften 
in acht te nemen om jezelf te beschermen . Dat je de ogen moet afschermen, en dat je kleding niet ont-
vlambaar mag zijn, is nogal evident”, vertelt Ben, “Maar dat veel lassers chronische nekpijn hebben, is 
minder bekend.”  

“Een hele dag een laskap dragen is op zich al een zware belasting voor de nek, maar dat is niet de enige 
oorzaak. De meeste moderne laskappen hebben een ’flip-up’-functie, waardoor je ze makkelijk naar bo-
ven kan schuiven tussen het lassen door. Er zijn echter veel collega’s die het nog handiger denken te 
kunnen”, getuigt Ben. “ Middels een stevige knikbeweging met het hoofd kan je ook de laskap  opzetten. 
Het is die beweging die pas echt voor problemen kan zorgen op lange termijn.”

“Dat is me de beperkte tijdsbesparing niet waard”, vertelt Ben, “en daar wijs ik ook al mijn collega’s op als 
ik ze de knikbeweging zie maken. Het is echt een kwestie van gewoonte om het met de hand te doen, en 
je vermijdt een zekere blessure!”

Ben: “Je kan natuurlijk ook, zoals ik gedaan heb, een laskap met automatische lasfilter aanschaffen. De 
filter in dit type laskap is enkel actief wanneer je aan het lassen bent, en gewoon doorkijkbaar op andere 
momenten. Hierdoor moet je veel minder vaak de kap omhoog en omlaag bewegen. Een hele investe-
ring, maar je vermijdt zo die gevaarlijke knikbeweging.”

Heeft u ook een inspirerend verhaal – groot of klein – dat u met ons wil delen? Contacteer ons. Wij verzamelen uw 
verhalen graag op onze website, zodat ze ook andere ondernemingen stimuleren te werken aan veiligheid.

Deze brief maakt deel uit van een complete motivatiecampagne met als slagzin “Ik werk veilig”. Meer weten? Surf naar 
www.vdp.com of spreek je preventieadvsieur aan.


