
1 / 1 

Medewerker wordt getroffen door 

omgevallen pomp terwijl hij alleen aan 

het werk is 

Opgesteld op: 21/2/2020 

Wat is er gebeurd?

Medewerker was bezig met het verwijderen van stukjes hout uit een 
ontzandpomp van circa 1000kg. Deze was anderhalf uur daarvoor 
deels op een pallet geplaatst. Tijdens het verwijderen van het hout uit 
de pomp breekt een plank van de pallet en valt de pomp richting de 
medewerker. De medewerker probeert weg te komen maar dit lukt 
maar deels. Zijn rechterbeen en linkerarm raken bekneld onder de 
pomp. Omdat de medewerker tijdens de schaft bezig is werkt hij 
alleen. Het duurt daardoor 2 minuten voordat iemand hem om hulp 
hoort roepen. 

Direct genomen maatregelen 

• Met behulp van een shovel is de pomp verwijderd en de
medewerker bevrijd;

• Medewerker is naar spoedeisende hulp gebracht. Arm en been blijken zwaar gekneusd te zijn.

Wat kunnen we doen om herhaling te voorkomen? 

• Bespreken van het incident binnen het team om de geleerde lessen te delen en dergelijke risico’s in
de werkvoorbereiding mee te nemen en voldoende beheersbaar te maken.

• Schenk aandacht aan het stabiel opstellen van materieel en controleer hier dagelijks op. Dit is niet
alleen bij funderingswerken belangrijk, maar geldt voor alle werkzaamheden waarbij (verplaatsbaar)
materieel opgesteld of opgeslagen wordt. Denk daarbij ook aan gasflessen-bundels e.d. Check of de
ondergrond voldoende draagkrachtig, vlak en stabiel is. Om omvallen te voorkomen kan er ook voor
gekozen worden om het materieelstuk horizontaal neer te leggen. Indien een materieelstuk gehesen
wordt, nooit onder een hangende last gaan staan!

• Voorkom ‘alleen werken’ (alleen werken of buiten het zicht van anderen). Indien er wel alleen moet
worden gewerkt; tref maatregelen waardoor er regelmatig contact is met een collega. Zorg dat een
werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan (bv. door radio of telefoon).
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Foto van betreffende pomp en pallet 
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