
 
EN 131-3:2007 (NL) 
Gebruikersinformatie 
 
Vóór het gebruik van de ladder 
 
a) bent u medisch in staat om de ladder te gebruiken? Bepaalde medische aandoeningen, het gebruik van 
medicijnen, alcohol- of drugsmisbruik kunnen de veiligheid in gevaar brengen bij het gebruik van de ladder;  
b) bij het vervoer van ladders op dakdragers of in een vrachtwagen ter voorkoming van schade ervoor zorgen dat 
ze correct worden geplaatst en bevestigd; 
c) de ladder na levering en vóór het eerste gebruik controleren op toestand en werking van alle onderdelen; 
d) visuele inspectie van de ladder op beschadigingen en veilig gebruik aan het begin van elke werkdag waarop de 
ladder moet worden gebruikt; 
e) voor commerciële gebruikers is een regelmatige inspectie nodig; 
f) ervoor zorgen dat de ladder geschikt is voor de specifieke toepassing; 
g) geen beschadigde ladder gebruiken; 
h) alle vervuilingen op de ladder verwijderen, zoals natte verf, vuil, olie of sneeuw; 
i) voordat een ladder op het werk wordt gebruikt, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd met 
inachtneming van de wettelijke voorschriften in het land van gebruik. 
 
 in positie brengen en plaatsen van de ladder 
 
a) de ladder moet worden geplaatst in de juiste stand, zoals een correcte stahoek (hoek van ongeveer 1:4), 
horizontale balken, of bomen en volledige opening van een statrap; 
b) vergrendeling, voorzover aangebracht, moet volledig worden beveiligd voor gebruik; 
c) de ladder moet aop een vlak, horizontaal en onbeweeglijk oppervlak staan; 
d) een staande ladder moet tegen een vlakke, stevige ondergrond worden gezet en vóór gebruik worden 
geborgd, bijvoorbeeld door de montage of het gebruik van een geschikte installatie voor het waarborgen van de 
stabiliteit; 
e) de ladder mag nooit van bovenaf in een nieuwe positie worden geplaatst; 
f) als de ladder wordt geplaatst, moeten op het risico van een botsing, zoals met voetgangers, voertuigen of 
deuren worden gelet. Deuren (niet branduitgangen) en ramen in de werkruimte vergrendelen, indien mogelijk; 
g) alle potentiële risico's die door elektrische apparatuur in de werkomgeving ontstaan vaststellen, zoals 
bovengrondse hoogspanningsleidingen of andere toegankelijke elektrische apparatuur; 
h) de ladders moet de poten worden geplaatst, niet op de sporten of stappen; 
i) de ladders mogen niet worden geplaatst op gladde oppervlakken (bijv. ijs, blanke oppervlakken of sterk 
verontreinigde vaste oppervlakken), tenzij kan worden voorkomen door extra maatregelen dat de ladder uitglijdt, 
of dat de vervuilde plekken voldoende schoon zijn. 
 



 
gebruik van de ladder 
 
a) het maximum laadvermogen van de laddersoort nooit overschrijden; 
b) nooit te ver overleunen; gebruikers moeten hun broekriem (de navel) tussen de sporten houden en met beide 
voeten op dezelfde stap/sport staan; 
c) nooit zonder extra beveiliging vanaf een hoogte van een ladder afstappen, bijv. altijd een geschikt hulpmiddel 
gebruiken bij montage om de stabiliteit te waarborgen; 
d) staande ladders nooit gebruiken om naar een ander niveau over te klimmen; 
e) de bovenste drie treden/sporten van een ladder nooit als een stavlak gebruiken; 
f) de bovenste twee treden/sporten op een staande ladder zonder een platform of reling voor hand/knie nooit als 
stavlak gebruiken; 
g) de bovenste twee treden/sporten op een staande ladder met opgeschoven schuifladder nooit als stavlak 
gebruiken; 
h) ladders alleen gebruiken voor licht werk gedurende korte tijd; 
i) voor onvermijdelijke werkzaamheden onder elektrische spanning niet-geleidende ladders gebruiken; 
j) de ladder nooit buiten bij ongunstige weersomstandigheden, zoals krachtige wind gebruiken; 
k) voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen geen kinderen spelen op de ladder; 
l) deuren (niet branduitgangen) en ramen in de werkruimte vergrendelen, indien mogelijk; 
m) met het gezicht naar de ladder toe van de ladder afdalen en bestijgen; 
n) bij afdalen en bestijgen van de ladder goed vasthouden; 
o) de ladder nooit als overbrugging gebruiken; 
p) bij het op de ladder stijgen hiervoor geschikt schoeisel dragen; 
q) overmatige zijdelingse krachten vermijden, zoals bij het boren in metselwerk en beton; 
r) niet te lang zonder regelmatige pauzes op de ladder blijven (vermoeidheid is een gevaar); 
s) enkele ladders voor toegang tot een groteren hoogte moeten minstens 1 m verder worden uitgeschoven dan 
het bevestigingspunt; 
t) objecten die worden vervoerd bij het beklimmen van een ladder, moet niet zwaar zijn en moeten eenvoudig te 
gebruiken zijn; 
u) werkzaamheden de een zijdelingse belasting bij bokladders veroorzaken, zoals het van de zijkant boren van 
hard materiaal (zoals metselwerk of beton) vermijden; 
v) bij het werken op een ladder uzelf met één hand vasthouden, of indien dit niet mogelijk is, extra 
veiligheidsmaatregelen nemen. 
 
reparatie, onderhoud en opslag 
reparaties en onderhoud aan de ladder moet worden uitgevoerd door een deskundige persoon in 
overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 
ladders moeten worden opgeslagen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 
 
 
 
 


