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Inleiding 

 
Arbeidsongevallen met ladders komen veel voor. Uit onderzoek blijkt dat onvoorzichtigheid een 
hoofdoorzaak is. Maar ook de verkeerde keuze van een bepaald type ladder in een bepaalde situatie 
veroorzaakt ongevallen, zoals onstabiliteit, elektrische schokken en valpartijen. Kies daarom 
weloverwogen een geschikt soort ladder voor het uit te voeren werk. 
 
Een ladder is een toegangsmiddel en niet geschikt om werkzaamheden op uit te voeren.  
Indien werkzaamheden met een grote krachtinspanning, met een gemechaniseerd werktuig wordt 
gewerkt of werken op grote hoogte uitgevoerd worden, moet een stelling gebruikt worden en de 
materiaalkeuze van ladder moet in overeenstemming zijn met de omgeving waarin hij gebruikt wordt.  
 

Gebruik van een ladder 

 
Gebruik een ladder alleen wanneer er geen andere – beter passende – alternatieven voorhanden zijn: 

- de werkgever is verplicht een risico-analyse uit te voeren vooraleer werkzaamheden op hoogte 
mogen uitgevoerd worden; 

- plan een risico-analyse voor aanvang van de werken; 
- voer minstens een L.M.R.A. (Laatste Minuut Risico-Analyse) uit; 
- een ladder is een toegangsmiddel tot een werkpost en geen werkpost op zich; 
- gebruik bij voorkeur een stelling; 
- enkel wanneer het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, mogen 

ladders als werkpost gebruikt worden. 
 

Meer instructies en veiligheidsmaatregelen, zie  VIK Ladders: gebruiksomstandigheden. 
 

Onderhoud en keuring 

 
De kwaliteit van een ladder kan ondermeer verminderen door slijtage, ouderdom en het blootstaan 
aan allerlei weersomstandigheden. Een regelmatig nazicht en een degelijk onderhoud zijn dan ook 
aangewezen. 
 
1. Keuring 
 
Elke ladder die gebruikt wordt binnen de Stad Gent dient een inventarisnummer én controlesticker 
(jaarlijks wordt een ander kleur gebruikt) te dragen. Zo niet mag de ladder nooit gebruikt worden. 
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Ladders worden jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door Dienst Onderhoud Gebouwen (zie 
controlesticker op ladder en keuringsverslagen in Planon), het is de verantwoordelijkheid van de dienst 
om de ladder aan te bieden voor keuring. 
 
De jaarlijkse keuring is echter een momentopname, de gebruiker dient de ladder te controleren op 
defecten voorafgaand elk gebruik.  

Specifieke instructies zijn hiervoor opgenomen in VIK Ladders: Controle vóór gebruik. 
Een defecte ladder moet onmiddellijk verwijderd worden, zodat ze niet meer kan gebruikt worden 
vooraleer ze hersteld is. Niet meer te herstellen ladders moeten onmiddellijk vernietigd worden. 
 
2. Onderhoud 
 
Elke dienst staat in voor het onderhoud van de ladder. De richtlijnen hiervoor hangen af van de 
gebruikte materialen. 
 
 Houten ladder 
Deze mag niet geschilderd worden, zodat ze steeds op mogelijke fouten kan worden nagezien. 
De ladders worden best geolied of vernist. Ze moeten ook beschut worden tegen zon en regen. 
Houten ladders worden bij voorkeur horizontaal hangend of verticaal rechtstaand opgeborgen en nooit 
tegen de grond achtergelaten. 
Horizontaal kunnen ze worden opgeborgen door de onderste ladderbomen op drie muurhaken te laten 
rusten, terwijl de bovenste door een haak wordt tegengehouden, zie figuur. Berg de ladders op beschut 
tegen weer, wind en extreme temperaturen, leg geen materiaal op de ladder. 

 
 Metalen ladder 
Een ijzeren of metalen ladder is onderhevig aan corrosie en moet dan ook worden geschilderd, 
gegalvaniseerd of op een andere manier tegen roest beschermd worden. 
Aluminium ladders kunnen eveneens corroderen onder invloed van scheikundige producten, het is dan 
ook aangewezen ze regelmatig te reinigen. 
De antislipgroeven in de treden zijn meestal zo klein dat zij door vuilophoping vlug glad worden. Bij het 
onderhoud zal hieraan dan ook de nodige aandacht besteed worden. 
 
 Kunststofladder 
Een ladder die geheel of gedeeltelijk is vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester is evenmin 
onderhoudsvrij. 
Ze wordt bij voorkeur om de drie maand gewassen met water en zeep. Nadien wordt ze met was 
ingesmeerd om veroudering van de polyester tegen te gaan.  
 

Opstellen en werken 

 

Specifieke instructies zijn hiervoor opgenomen in VIK Ladders: Veilig opstellen en werken. 
                  

Nog vragen? Spreek er eerst over met je leidinggevende.   Meer info via PBW-handboek:  

Intranet / Thema’s / Personeel / Veiligheid en Welzijn / PBW-handboek / 12. Arbeidsmiddelen 

Contactpunt: via mail idpbw@gent.be of telefonisch 09/267 16 10 
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