
Vallen van vaste steigers 
Praktijkvoorbeeld 

Ieder jaar gebeuren er in ons land ernstige ongevallen met steigers. Een voorbeeld uit de praktijk. 
Michiel is schilder. Hij moet de muren van een woningcomplex schilderen. De steiger voor het project is al 
neergezet door een gespecialiseerd bedrijf. En de voorman hee˛ de steiger al gecontroleerd. De situatie 
lijkt veilig. Dus Michiel gaat aan de slag. De muren van het complex hebben veel structuur. Michiel moet 
dus ˝ink zijn best doen om de verf dekkend te krijgen. Af en toe zet hij een stap opzij om het resultaat van 
een afstand te bekijken. Wat Michiel niet weet is dat een collega eerder op de dag een van de vloerdelen uit 
de steiger hee˛ weggehaald. Als Michiel een stap opzij zet, valt hij in het gat, breekt zijn sleutelbeen en 
kneust een paar ribben. Michiel wordt opgenomen in het ziekenhuis. Na een operatie is hij vier maanden 
uit de running. 

Feiten en Cijfers 

Wat deed het 
slachto˜er? 

22%
Overig 60% 

Aan het werk 
op de steiger 

18% 
De steiger 
op- of afgaan 

Waar ging het mis? 

Geen goede Steigervloer
niet goedrandbeveiliging Steiger te 

Overigzwaar belast

33% 30% 16% 20% 

Gevolgen 
23% 63% 
Onbekend Tijdelijk letsel 

4% 
Overlijden 

10% 
Blijvend letsel 

Soort verwondingen (top 4)

 

 

 

 

 

 

 

Botbreuken 
Hersenschudding 
of inwendig letsel Verstuiken of 

verrekken Wonden 

19% 17%58% 28% 

Safety Checks 
Deze checks gaan over 
wat vaak fout gaat. 
Er kunnen ook andere 
dingen misgaan. Blijf 
ople°en en zorg dat 
je veilig kunt werken. Staat de steiger 

stabiel? 
Controleer met behulp van 
de steigerkaart of de steiger 
is opgeleverd volgens de 
opleveringsprocedure en is 
overgedragen aan de 
gebruiker of opdrachtgever. 

Zijn de diagonalen 
juist aangebracht? 
Diagonalen zorgen voor 
(een grotere) stabiliteit 
van de steiger. Ze zijn 
belangrijk. Loop ze dus 
altijd even na als je gaat 
werken op een steiger. 

Zit de rand-
beveiliging vast? 
Randbeveiliging zorgt dat 
je minder makkelijk van een 
steiger valt. Controleer dus 
altijd of deze aanwezig is en 
op de juiste hoogte is 
vastgemaakt. Is er geen 
randbeveiliging aanwezig? 
Zorg dan voor persoonlijke 
valbeveiliging. 

Kun je stabiel op 
de steiger staan? 
Maak geen onverwachte of 
ongecontroleerde bewegin-
gen. Houd rekening met 
omstandigheden zoals 
regen, wind of ijzel. En 
gebruik de steiger alleen 
zoals dat bedoeld is. ˜ 

Meer informatie: www.lerenvoorveiligheid.nl 




