
ACTIE VRAGEN 
 

• Waar aan boord kunnen touwen goed opgeborgen 
worden? 

• Hoe kan de werkplek nog beter opgeruimd blijven? 

• Bespreek met elkaar hoe de snap-back zone van  
een recente situatie eruit zag.  

 SAFETY FLASH 22-67: 
VEILIGE WERKOMGEVING 

Een goede omgang met het meergerei verlengt niet alleen de levensduur, maar vermindert ook 
de kans op vervelende ongelukken. 

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. 

BAD PRACTICE 
 

x Een rommelige werkplek. Zie foto’s linksonder. 
x Slechte verlichting aan dek. 
x Draden/touwen in lussen leggen aan dek. 

Zie foto hiernaast. Iemand kan in de lus 
gaan staan en bekneld raken.  

Opgeruimde werkplek         Rommelige werkplek 

Snap-back zone  

GOOD PRACTICE 
 
ѵ Zorg voor een opgeruimde en schone werkomgeving.  
ѵ Berg meerdraden of touwen op in een dradenbak of op een plaats waar 

ze niet kunnen beschadigen en van waaruit ze gemakkelijk uitgevierd 
kunnen worden.  

ѵ Leg touwen en draden zonder lussen uit vanwege beknellingsgevaar.  
ѵ Dek de dradenbak af met een hoes als bescherming tegen het zonlicht 

en vorst.  
ѵ Blijf uit de snap-back zone! Een touw zal altijd terugschieten in de 

richting van waar het vandaan komt of naartoe gaat; dat gebied 
wordt de gevarenzone of snap-back zone genoemd. In de 
afbeelding hieronder is middels de rode driehoek een voorbeeld 
gegeven van de gevarenzone. Echter, elke situatie is anders, dit 
betekent ook de gevarenzone elke keer anders is. Bedenk voor 
jezelf waar aan dek je gevaar loopt als een touw of draad breekt 
en probeer deze plaatsen aan dek zoveel als mogelijk te 
vermijden. 


