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SAFETY ALERT 
Letsel verkeerd gebruik bandenzaag 28-10-2022 

Wat is er gebeurd 

Een collega van een bouwpartner voerde gehurkt 
(horizontale) zaagwerkzaamheden uit met een 
bandenzaag. Hij verstapt zich bij het opstaan waarbij 
één hand van de hendel van de bandenzaag is 
geschoten en de bandenzaag naar beneden is 
geslingerd. Het draaiende zaagblad is achter de stalen 
neus van de veiligheidsschoen terecht gekomen 
waarbij schade is ontstaan aan de pees in zijn voet. 
 
De collega is enkele dagen later geopereerd in het 
ziekenhuis en de verwachting is dat er geen blijvende 
schade aan de pees in zijn voet is ontstaan. 
 

Feiten 

• Collega was ervaren met dit soort werkzaamheden. 
Hij deed dit namelijk vaker.  

• Collega heeft een andere werkhouding 
aangenomen met een draaiend zaagblad.  

• Collega verstapt zich bij het opstaan waarbij één 
hand van de hendel van de bandenzaag is 
geschoten en de bandenzaag naar beneden is 
gevallen. 

• Het zaagblad is achter de stalen neus van de 
veiligheidsschoen gekomen waarbij schade is 
ontstaan aan de pees in zijn linkervoet. 

• Werken met de bandenzaag was niet opgenomen 
in de Project-RIE. 

• Werken met de bandenzaag is ook niet beoordeeld 
d.m.v. een TRA. 

• Collega heeft geen instructie ‘veilig werken met de 
bandenzaag’ gehad. 

• De bandenzaag is niet (aantoonbaar) gekeurd. 

• Collega is geopereerd met de verwachting dat er 
geen blijvende schade is aan de pees van voet. 

 
 

Aandachtspunten 

• Schakel machines altijd uit indien je van 
werkhouding verandert of klaar bent met je 
werkzaamheden.  

• Het gebruik van de bandenzaag en ander 
gevaarlijk materieel – hoe ervaren je er ook mee 
bent – vereist volledige concentratie.  

• Zorg dat risicovolle werkzaamheden zijn 
opgenomen in het werkplan, risico-inventarisatie of 
in een TRA. 

• Zorg dat medewerkers die werkzaamheden 
uitvoeren met risicovolle machines altijd een 
werkinstructie ontvangen. 

• Bij risicovolle machines geldt: werk volgens de 
handleiding/instructies van de leverancier.  

• Controleer of je de juiste PBM gebruikt en dat deze 
geschikt zijn voor de werkzaamheden die je 
uitvoert. 

• Werk met aantoonbaar gekeurd materieel. 
 

 

 

 

Afbeelding 1: bandenzaag en werkhouding 

 

Afbeelding 2: medewerker verstapt zich bij het opstaan waarbij 1 

hand van de hendel van de bandenzaag is geschoten en de 

bandenzaag naar benden is geslingerd 

 

Live Saving Rules 

• Ik heb de juiste instructie en 
informatie beschikbaar. 
 

• Ik werk niet met ongekeurd, 
gebrekkig of defect materieel. 

 

• Ik draag de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen  
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