
 

 

 

 

Jong, oud, …bescherm jezelf! 

 

Beste collega, 

 

Onoplettendheid is één van de belangrijkste oorzaken van werkongevallen. Veiligheid is 
de laatste jaren een hot item geworden, maar al te vaak wordt er voorbij gegaan aan 
het “waarom”. Daarom willen we de aandacht vestigen op de gevolgen die een 
arbeidsongeval met zich mee kunnen brengen, zowel op professioneel vlak als op 
privégebied. 

Tijdens de maanden maart en april van het jaar willen we de aandacht vestigen op het 
verband tussen ervaring en de ernstgraad van arbeidsongevallen. Jongeren lopen 
aanzienlijk meer risico om betrokken te raken bij een ongeval, maar de kans op 
blijvende arbeidsongeschiktheid stijgt aanzienlijk naarmate het slachtoffer ouder is. 

Aandacht is dus voor iedereen de boodschap, altijd en overal! Draag de juiste pbm’s, 
zowel op je werkplek als daarbuiten. Wie is immers nog nooit gestruikeld over een 
rondslingerende doos, heeft zich nog niet gesneden aan papier of kreeg nog nooit wat 
vuil in de ogen?  Meestal gaat het om onbenullige ongevalletjes, maar soms kunnen 
banale dingen ook ernstige gevolgen hebben. 

Dirk kende zijn machine, na 26 jaar dienst in de 
houtzagerij, zo goed dat hij het niet meer nodig 
achtte om zich te beschermen. 
“Veiligheidsvoorschriften, dat is voor de 
beginnelingen!” zei hij vaak. Het waren inderdaad 
meestal zijn jonge collega’s die betrokken raakten 
bij een arbeidsongeval. Omdat ze het niet zo nauw 
namen met de voorschriften, of simpelweg omwille 
van gebrek aan ervaring. Gelukkig ging het meestal 
om kleine verwondingen. Op een dag maakte ook 
Dirk een foute inschatting en was zijn machine hem 
te snel af. Sindsdien wordt zijn post bemand door 
één van de jonge snaken. 

Wil je de kans op een ongeval drastisch verkleinen? Let dan goed op en zorg ervoor dat 
je steeds de geschikte bescherming draagt! Vraag je verantwoordelijke om advies als je 
niet zeker bent welk type of model het juiste is in jouw werksituatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

de Directie 


