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WERKEN OP HOOGTE
REDDING EN HANGTRAUMA

      Bronmaatregelen:

Dit doet men door het valgevaar compleet weg te 
nemen. Kunnen bepaalde werkzaamheden ook op 
de grond (of lager dan 2,5 meter) plaatsvinden? Of 
kunnen deze plaatsvinden op veilige afstand van een 
(dak)rand (meer dan 4 meter)?

Collectieve maatregelen:

Als bronmaatregelen niet helpen dan kan men 
kijken naar collectieve maatregelen. Bij dergelijke 
maatregelen wordt een valrisico weggenomen 
door het plaatsen van bijvoorbeeld hekwerken van 
minimaal 1 meter hoog, netten en begrenzers. Zo kan 
een werknemer nooit worden blootgesteld aan een 
direct valgevaar en veilig werken op hoogte.

Individuele maatregelen:

Bij deze reeks maatregelen dient een werkgever 
vooral organisatorisch te werk te gaan. Door een 
werknemer minder lang bloot te stellen aan bepaalde 
werkomstandigheden wordt een gevaar weggenomen. 
Echter kijken we naar een onderwerp als werken op 
hoogte, dan blijft bij bijvoorbeeld ‘kortstondig’ werken 
op hoogte nog steeds een valgevaar aanwezig. In 
de praktijk zal een individuele maatregel veelal niet 
werken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Als er ondanks de voorgaande maatregelen nog steeds 
een valrisico bestaat, dient men te worden voorzien 
in valbeveiliging. Valbeveiliging dient geschikt te zijn 
voor de werksituatie, de gevaren en risico’s.

Bij het werken op hoogte is de werkgever verplicht maatregelen te treffen om de veiligheid van de werker te kunnen 
waarborgen. We spreken van werken op hoogte als er op 2,5 meter of hoger wordt gewerkt. Maar ook onder de 2,5 
meter moeten maatregelen worden getroffen als er sprake is van een valrisico, door bijvoorbeeld het werken op een 
bewegend platform of een gevaarlijke ondergrond. In dit soort gevallen is het aan werkgevers, veiligheidskundigen 
en/of QSHE-specialisten om een juiste RI&E op te stellen waarin mogelijke gevaren en risico’s worden benoemd. In 
de praktijk zien we dat het vaak stopt bij puurweg het voorzien van de werknemers in valbeveiliging. Echter is in alle 
gevallen de werkgever eindverantwoordelijk om een RI&E beschikbaar te hebben waarin gevaren en risico’s staan 
beschreven alsook medewerkers een gedegen training te geven over het gebruik van valbeveiliging. Maar wat te 
doen na een val? Om die reden dient de werkgever een reddingsplan beschikbaar te hebben. Deze Whitepaper zal 
zicht met name richten op het redden van personen na een val en over de gevaren en risico’s die korte tijd na een 
val al kunnen spelen.

ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE VALBEVEILIGING

Vaak wordt bij het werken op hoogte direct gedacht aan het dragen van valbeveiliging. Echter is valbeveiliging 
– net zoals bij andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – een laatste stap in een reeks van te nemen 
maatregelen. De Arbowet verlangt namelijk dat de maatregelen die werkgevers nemen, in een bepaalde volgorde 
verlopen. Dit wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd.

Specificeren we deze op valbeveiliging dan ziet deze strategie er als volgt uit:



DE JUISTE VALBEVEILIGING

Naar aanleiding van de werkomstandigheden kan 
de werkgever op zoek naar de juiste valbeveiliging. 
Mobiele valbeveiliging dient altijd te voldoen aan 
een gedegen valharnas, verbinding en ankerpunt. 
Europese normeringen tonen aan dat valbeveiliging 
voldoet aan de gestelde eisen en is tevens een goede 
leidraad voor werkgevers en veiligheidsprofessional 
om gericht te zoeken naar de juiste valbeveiliging. Als 
een gebruiker van valbeveiliging zich veel op hoogte 
moet positioneren volstaat vaak een harnas met een 
EN 361 en EN 358 normering. Deze combinatie van 
normeringen staat voor harnas met werkpositionering. 

NA EEN VAL: HET HANGTRAUMA

In de praktijk wordt er veel gedaan om een val te 
voorkomen en om in het ergste geval een persoon op 
te vangen bij een val. Echter vraagtekens ontstaan 
vaak als we het hebben over de situatie na een val. 
Kan de persoon zichzelf uit deze situatie helpen? 
Of wat als de persoon bewusteloos is geraakt, door 
intensieve werkzaamheden, hitte, te lang hangen 
of doordat deze tijdens de val tegen iets is gebotst? 
In alle situaties is het zaak dat de persoon zo snel 
mogelijk wordt gered. Ook hier dienen werkgevers 
een duidelijk reddingsplan voor te hebben alsook 
personen daarin te trainen. Al in drie minuten kan een 
persoon gezondheidsklachten ondervinden.

En zo zijn tal van normeringen voor harnassen, lijnen, 
apparaten en ankerpunten beschikbaar. Belangrijk 
is om naast werkzaamheden ook andere zaken mee 
te nemen. Zo zal bij bijvoorbeeld het werken met 
chemische stoffen of bij laswerkzaamheden een 
valharnas sneller worden aangetast en ongeschikt 
worden verklaard mits een onjuist product wordt 
gebruikt. Wordt een vanglijn of valstopapparaat op 
vloer-/voethoogte verbonden dan dient deze ook 
op de ‘valfactor’ getest te zijn. Meer informatie over 
normeringen, valfactoren en scherpe hoeken is te 
vinden op: https://www.wiltec.nl/valbeveiliging/

Waar het vaak stopt
Als de werkgever over is gegaan tot een koop van een juist pakket valbeveiliging, beperkt het onderwerp valbeveiliging 
zich veelal tot puur de uitgifte van een dergelijk pakket aan de medewerker. De werkgever of veiligheidsspecialist is 
geadviseerd, er is een juist pakket gekozen en men kan aan de slag. Echter het stopt daar niet.
Een gebruiker van valbeveiliging dient een gedegen training en instructie te krijgen. Juist gedrag en een grote mate 
van kundigheid worden verwacht van elke gebruiker:

 > De gebruiker moet gevaren en risico’s in kunnen schatten per werkzaamheid.
 > De gebruiker moet weten welke valbeveiliging hij/zij kan gebruiken en in welke situatie wel of juist niet. Zo 

mogen bv. musketons of meerdere vanglijnen niet aan elkaar worden verbonden. Of zijn er lussen op het 
valharnas te vinden waar men zich niet mag aanhaken. En zo kunnen tal van vanglijnen en valstopapparaten 
bijvoorbeeld niet op voethoogte worden bevestigd. Dit omdat ze blootgesteld worden aan scherpe randen/
hoeken, terwijl die valbeveiliging daar niet op is getest.

 > De gebruiker moet voor het gebruik van de valbeveiliging zijn/haar set kunnen (laten) inspecteren. Dit leunt 
nooit op de jaarlijkse controle van een keuringsmeester. Valbeveiliging kan dagelijks worden blootgesteld aan 
zaken die het materiaal aantasten, zoals schuren en snijden door objecten of omdat een gebruiker is gevallen. 
Daarom moet voor gebruik een visuele controle worden gedaan waarbij speciale stiksels en valindicatoren op 
de valbeveiliging worden geïnspecteerd. Bij afkeur kan en mag de valbeveiliging niet meer gebruikt worden.

 > De gebruiker moet weten hoe te handelen na een val. Dit in zowel de situatie waarin hij/zij zelf is gevallen of 
welke werkwijze men dient te hanteren om een collega uit een dergelijke situatie te halen.

 > We zullen in deze Whitepaper dit laatste onderwerp verder uitlichten.

We zullen in deze Whitepaper dit laatste onderwerp verder uitlichten.



WERKING VAN DE BLOEDSOMLOOP:

Eerst is het goed om stil te staan bij wat er kan gebeuren als iemand valt. Er kleven verschillende risico’s aan het 
te lang hangen in een valharnas. Het is zo dat na 3 minuten een persoon al bewusteloos kan raken en/of blijvend 
letsel kan overhouden. Er zijn zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren bij dergelijke situaties. Dit fenomeen wordt 
het Harness Suspension Trauma (HST) ook wel het hangtrauma genoemd.

In het lichaam regelen de aderen de bloedsomloop. Bloed is nodig om vitale organen zoals het hart en de hersenen 
actief te houden. Aderen stromen altijd maar een richting op. In het geval van de opwaartse stroming van de aderen 
is dat mogelijk door de vele ‘kleppen’ die in een ader zitten. Deze boogvormige kleppen strijden als het ware constant 
tegen de zwaartekracht. Ze stuwen het bloed wat naar o.a. de benen stroomt weer terug omhoog en sluiten weer 
zodra het bloed tot stilstand komt of dreigt naar beneden te stromen.

In het geval van de aderen in de benen is dit stuwen van het bloed afhankelijk van het samentrekken van de 
beenspieren. Zodra de benen bewegen zullen spieren zich aanspannen en daardoor het bloed terug naar boven 
drukken. Deze spierpompen zorgen dat het bloed het hart uiteindelijk weer bereikt en zo is de cirkel rond.

De werking van aderen in 
de benen: door samen-
trekking van de spieren 
wordt via kleppen in de 
aderen het bloed omhoog 
‘gestuwd’. Zo zal het bloed 
niet de vekeerde kant op 
stromen.

DE GEVAREN BIJ HET HANGEN:

Bij het hangen in een harnas kan de bloedsomloop rondom de benen worden verstoord. Het heeft in alle gevallen 
te maken met het stromen van te weinig bloed naar de vitale organen. Toch zijn er drie nuanceverschillen te 
onderscheiden:

      De benen bewegen niet meer:

Het komt voor dat iemand bewusteloos in een harnas hangt. Het bewusteloos wezen kan de hele oorzaak van de 
val zijn, maar iemand kan zich ook stoten en daardoor het bewustzijn verliezen. In dit geval hangen de benen vaak 
kaarsrecht naar beneden. Bloedvaten worden blootgesteld aan de volledige zwaartekracht. Maar omdat de persoon 
zijn benen – en daarmee de spierpompen – niet beweegt, zal dit bloed zijn baan naar boven niet meer kunnen 
vinden. Door bloedtekort kan iemand in shock raken.



GEVOLGEN VAN HET HANGTRAUMA:

Door een hangtrauma kan een persoon kortstondige, maar zeker ook langdurige gezondheidsklachten ondervinden. 
Een persoon kan door te lang hangen of door verwondingen ook overlijden. Al na 3 minuten van hangen gaat een 
kritische periode in. Hieronder een opsomming van mogelijke klachten en gevolgen van een hangtrauma:

 > Angstaanvallen
 > Transpireren, duizeligheid en andere verschijnselen van shock
 > Toename van de hartslag, hartkloppingen
 > Zuurstoftekort hersenen
 > Trombose
 > Verliezen van bewustzijn
 > Afname van de pols en bloeddruk

Indien niet gered is een dodelijke afloop waarschijnlijk door:

 > Verstikking veroorzaakt door afgesloten luchtwegen
 > Te weinig bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen

Bloedvaten worden afgesloten:

Zodra het complete lichaamsgewicht in een harnas 
hangt kunnen de banden van het harnas rondom de 
liezen de aderen afknellen. Vooral de slagader in het 
dijbeen kan hier parten bij spelen. Slagaders zijn 
minder buigzaam dan andere aders. In een dergelijke 
situatie blijft de slagader bloed naar de benen pompen. 
Daardoor raken de benen vol bloed die wederom de 
weg niet naar de organen kan vinden. In dit geval 
kan ondanks het bewegen van de benen iemand nog 
steeds bewusteloos raken. De spierpompen vinden 
niet genoeg kracht om het bloed door de afgesloten 
aderen te stuwen.

No Reflow syndroom: toxische stoffen:

Bij deze reeks maatregelen dient een werkgever 
vooral organisatorisch te werk te gaan. Door een 
werknemer minder lang bloot te stellen aan bepaalde 
werkomstandigheden wordt een gevaar weggenomen. 
Echter kijken we naar een onderwerp als werken op 
hoogte, dan blijft bij bijvoorbeeld ‘kortstondig’ werken 
op hoogte nog steeds een valgevaar aanwezig. In 
de praktijk zal een individuele maatregel veelal niet 
werken.

REDDINGSPLAN

Men kan stellen dat het – met voorgaande in het achterhoofd – zaak is om een slachtoffer zo snel mogelijk uit 
de (letterlijk) beknellende situatie te halen na een val. Bij het werken met valbeveiliging zou daarom altijd een 
reddingsplan gereed moeten zijn waar personen op zijn getraind. Hieronder volgen enkele maatregelen en situaties.

RISICO’S BEPERKEN:

Als een persoon zich in een hangende situatie verkeert en hij/zij is bij bewustzijn, kan extra tijd worden gewonnen door 
het lichaam uit een gevaarlijke houding te halen. Ook het dragen van bepaalde typen harnassen kunnen een afsnijdend 
effect tegengaan.



 > Als we inzoomen op het dragen van een geschikt harnas 
dan zien we eenzelfde principe terug in de zogenaamde 
zitharnassen. Dit soort harnassen worden gebruikt 
in bijvoorbeeld in de bergsport of in de bosbouw. De 
gebruiker kan lange tijd in een zittende houding hangen 
omdat de activiteiten daar om vragen. O.a. de gepolsterde 
beenbanden helpen daarbij. Doordat deze banden breder 
en dikker zijn wordt de druk van het lichaamsgewicht 
beter verdeeld op deze punten. Daarnaast zijn dergelijke 
banden ook comfortverhogend tijdens het gangbare 
gebruik. 

 > Naast harnassen met gepolsterde beenbanden zijn er 
ook varianten in de markt waarbij de beenband werkelijk 
om het bovenbeen zit. Het grote deel van de harnassen 
heeft de beenbanden namelijk nog altijd om de liezen 
zitten. In het geval van een hangende houding voorkomt 
een beenband om het bovenbeen een zwaar snijdend 
effect in de liezen en de belangrijke aderen die daar 
doorheen lopen. Ook dit soort banden zitten doorgaans 
comfortabeler bij gangbare werkzaamheden en knellen 
minder snel.

 > Harnassen zouden altijd uitgerust mogen worden 
met zogenaamde Relief Steps. De naam zegt het al, 
het is een lus waar iemand in kan stappen voor een 
verlichting van de druk op de liezen en benen. Bij een 
hangende positie kan iemand de Relief Step uitrollen en 
een staande beweging in de lucht aanhouden. Dit vergt 
weinig training of expertise en is toch een zeer effectieve 
maatregel die een hangtrauma doet voorkomen. 

Gepolsterde beenbanden

Beenbanden om de liezen

Beenbanden om de bovenbenen

Het gebruik van een Relief Step

 > Voor de één vanzelfsprekend maar voor de ander een eye-opener, beperken van risico’s en gevaren doet 
men ook door samen te werken. Een oogje in het zeil houden doet veel goed. Men kan elkaar aanspreken op 
verkeerd gedrag alsook waarschuwen en wijzen op gevaren. Ook voor reddingsdoeleinden kunnen collega’s de 
juiste personen of diensten waarschuwen of zelf een gevallen persoon redden. Als solo werken de enige optie 
is kan een man-down systeem uitkomst bieden. Dergelijke systemen draagt men op het lichaam en kunnen 
ingesteld worden dat zij personen of diensten waarschuwen in het geval er veel kracht wordt opgemerkt of 
zodra een persoon een bepaalde tijd niet beweegt. Uiteraard kan de drager ook zelf op een noodknop drukken.

Opwaartse redding is nodig wanneer veilige passages zich alleen boven het hoofd bevinden en/of wanneer een 
veilige ondergrond ontbreekt. Dat kan ijvoorbeeld zijn in het geval van werken in besloten ruimtes, zoals tankopslag 
en rioleringswerkzaamheden of over water of andere ongeschikte en gevaarlijke ondergronden. Van belang is dat 
een persoon aangelijnd kan worden met een reddingstoestel door het gebruik van telescopische stangen van 3 a 4 
meter. Via hijsmiddelen kunnen personen naar boven worden getild. 



Een SRL met reddingslier

Een opvouwbare brancard speciaal 
voor redding op hoogte en in diepte

Verschillende middelen zijn beschikbaar waarmee twee 
personen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Een driepoot is een mobiele optie Een vierpoot is een meer vaste optie 
en breed instelbaar

Een afdaalwiel waarmee één of twee 
personen gecontroleerd afdalen.

Als het gaat om langere afstanden dan zou een persoon 
altijd aangelijnd moeten zijn aan een reddingstoestel . In het 
geval van mangaten en besloten ruimtes kan men denken 
aan een drie of vierpoot waarop een valstopapparaat (SRL) 
met reddingslier is geïnstalleerd. Een dergelijk apparaat zal 
de val (door de hoge snelheid) stoppen en kan dan worden 
gebruikt als reddingstakel. Dit soort apparaten beschikken 
over een EN 360 in combinatie met een EN 1496 normering.

Neerwaartse redding is mogelijk wanneer de persoon op een veilige 
ondergrond terecht kan komen en waar ook de lengte van de reddingslijn kan 
reiken. Dergelijke reddingsmethoden vergen veel training en expertise en 
zien we vooral terug bij gespecialiseerde reddingsdiensten en professionals 
in bijvoorbeeld de offshore en de windenergie.

We zien dat deze methoden en apparaten in de praktijk vooral gebruikt 
worden bij evacuaties in het geval de oorspronkelijke uitgang niet 
toegankelijk is door een uitbraak van gevaarlijke stoffen of brand. Het gaat 
dan niet zozeer om een redding van een gevallen slachtoffer maar om de 
evacuatie van een persoon die geen andere kant op kan. 

Toch zijn dit soort middelen vaak geschikt voor gebruik door twee personen. 
Daarom kunnen deze ook voor reddingsdoeleinden worden gebruikt.

Bij redding komen soms extra verbindingsmiddelen kijken. In de situatie dat 
een persoon gewond is geraakt of bewusteloos is, zijn speciale gordels en 
brancards beschikbaar. Zo kan deze veilig uit een situatie worden gehaald.



Na een redding
Zodra een persoon is gered is het zaak om de persoon in de juiste houding te leggen. Door de mogelijke  
peenstapeling van het bloed in de benen is er nog een concreet gevaar. Het bloed is zuurstofarm en bevat CO2. 
Wanneer iemand in een liggende positie wordt gelegd zou dit verzadigde bloed te snel stromen naar vitale 
organen, zoals de hersenen. Dat kan weer ernstige complicaties opleveren. Leg daarom een gered persoon 
altijd in een zittende positie met de knieën gebogen. Zo kan het bloed mondjesmaat zijn weg vinden naar het 
bovenlichaam. Belangrijk bij bewusteloze personen is om de luchtwegen goed vrij te houden. Bij een hartstilstand 
kan het slachtoffer wel languit worden gelegd om de reanimatie uit te voeren. 

Schakel in het geval van bewusteloosheid en lichte tot ernstige klachten direct een medisch deskundige in. 

Normeringen
Om juiste materialen en PBM’s te vinden voor reddingsdoeleinden is het goed om daar de geldende normeringen 
voor op een rij te hebben.

EN 341  - afdalingsmaterialen voor redding
EN 354  - veiligheidslijnen tussen een persoon en een ankerpunt
EN 355  -  schokdempers die een val breken
EN 358   -  systemen voor werkpositionering (zowel voor lijnen als harnassen)
EN 360   -  valbeveiliging met automatische lijnspanners (SRL)
EN 361   -  valbescherminggordels (harnassen)
EN 362   -  koppelingen welke als valbeveiliging mogen worden gebruikt
EN 795   -  ankervoorzieningen
EN 1496   -  hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
EN 12841/A  -  valstopmechanisme op lijnen
EN 12841/B  -  klim-/stijgsystemen
EN 12841/C  -  afdaalsystemen
PPE VG11.060  -  test de bestendigheid van EN 360 producten op scherpe randen
PPE VG11.074  -  test de bestendigheid van EN 354 en EN 355 producten op scherpe randen

CONCLUSIE

Bij het werken op hoogte is geen situatie hetzelfde. Deze White Paper raakt dan ook de top van de ijsberg aan en 
kan zich bij lange na niet verdiepen in de veelvuldige werkomgevingen, situaties en vakgebieden die er bestaan. Dit 
document heeft zich puur beperkt tot veel voorkomende situaties aangevuld met de gebruikelijke richtlijnen waar 
men over moet denken.

Het is in alle gevallen zaak om in de RI&E de gevaren en risico’s in de eigen bedrijfsvoering in kaart te hebben. Op 
basis van die RI&E kan men samen met een trainingsspecialist de werkers op hoogte, of een deel van de werkers – 
zoals het BHV team - op dit soort situaties trainen. Dergelijke trainingen bestaan uit theorie en praktijk en kunnen 
bij tal van gespecialiseerde diensten in de Benelux worden georganiseerd.

Redding begint bij het winnen van tijd. Gezondheidsklachten kunnen na 3 minuten al optreden met zelfs dodelijke 
afloop als gevolg. Door het nemen van eenvoudige maatregelen zoals juiste harnassen met gepolsterde beenbanden 
of met banden rondom het bovenbeen, wordt druk op de aderen en de bloedsomloop verlicht. Harnassen mogen in 
alle gevallen worden uitgerust met Relief steps. Deze Relief steps kunnen worden gebruikt zodra de persoon nog 
bij bewustzijn is.

Een laatste grote stap kan worden genomen door altijd met meerdere mensen op een locatie te werken. Pas hier de 
werkplanning op aan. Naast training en beschikbare uitrusting valt of staat alles met het juiste gedrag van werkers 
en hun collega’s alsook het snelle schakelen bij reddingssituaties.



Over Wiltec Veiligheid:
Veiligheid op de werkvloer is vandaag de dag 
heel vanzelfsprekend. Echter het vergt continu 
aandacht om die veilige arbeidsomstandigheden 
telkens weer te waarborgen. De beschikbaarheid 
van persoonlijke beschermingsmiddelen is daarbij 
een basisvoorwaarde. Maar zonder een goede 
begeleiding over het gebruik en de toepassing 
van PBM is het de vraag wat die waarborg waard 
is. Gelukkig is Wiltec niet alleen een partner met 
ervaring maar vooral ook een partner die expertise 
en maximale service weet in te zetten voor een 
optimale veiligheid, voor elke medewerker en 
elke functie. Waarbij veiligheid altijd in balans is 
met draagcomfort, functionaliteit en gemak. Want 
veiligheid heeft pas echt effect als het leidt tot een 
verbeterde arbeidsomstandigheid.
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