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SAFETY FLASH 22-69: 
LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) 

Voer een LMRA uit voordat u aan het werk gaat: neem 1 minuut de tijd om na te denken over de gevaren en actie te ondernemen. 

BAD PRACTICE 

 

x Een taak beginnen zonder na te denken over je 

veiligheid of die van je teamleden. 

x Springen van een bewegend schip richting de 

kade/steiger. 

x Een tool gebruiken om de lier te manipuleren, zodat 

deze continu blijft draaien.  

x Over de lier heen buigen. 

x Niet de tijd nemen. 

x Niet communiceren met andere bemanningsleden. 

ACTIEVRAGEN 

 

• Wat zijn de risico's van het afmeren? Misschien is 

er een specifieke situatie die om een andere 

aanpak vraagt dan normaal. 

• Stop je het werk als het onveilig is? 

• Hoe kun je elkaar aanspreken, als je een onveilige 

handeling ziet? 

GOOD PRACTICE 

 

ѵ 1. Beoordeling van de risico's 
Welke gevaren zie je? Wat kan er gebeuren tijdens de uitvoering van de 
taak? Ga niet aan de slag als de risico's naar jouw mening niet 
acceptabel zijn! 
Let op je omgeving, zoals sterke stroming, weersomstandigheden (mist, 
gladheid, wind), (ongebruikelijke) veranderingen aan een laad-
/losinstallatie (slecht bereikbare of kapotte voorzieningen zoals bolders 
en trappen) en/of een bemanningslid dat niet genoeg slaap heeft gehad 
of zich niet fit voelt. 

ѵ 2. Vaststelling van de maatregelen 
Wat kun je doen om de nog aanwezige risico's weg te nemen of 
acceptabel te maken? Wat maakt je werk veiliger? 

ѵ 3. Uitvoering van de maatregelen 
Neem de nodige stappen om alle risico's weg te nemen of acceptabel  
te maken. Zorg ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden 
uitgevoerd. Vraag om hulp. 

1. Beoordeel het risico! 

Wat kan er nog misgaan / welke gevaren zie je? 

2. Denk erover na! 

Wat is de oorzaak van deze onveilige situatie?  Hoe kun 

je de gevaren vermijden? 

3. Onderneem actie! 

Voer de wijzigingen uit om de situatie veiliger te maken. 

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk 
gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. 
Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm plaatsvindt. 


