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Extra maatregelen bij voorbereiding van de opstart 
 
Het opstarten van een machine na een tijd van stilstand, kan een kritisch moment zijn waarbij de veiligheid van 
werknemers in het gedrang kan komen.  Het opstarten van een installatie moet grondig voorbereid worden, in 
overleg met de interne/externe preventieadviseur.  Raadpleeg de installateur bij vragen, onzekerheden,… 
 
Volgende stappen geeft u een houvast voor een veilige opstart van de machine. 
 
Voorbereiden 

 
1. Maak een actieplan waarin de opstart wordt bepaald met o.a. de volgorde, tijdstip, welke operator, … 
2. Indien het arbeidsmiddel onderhevig is aan een keuring door een EDTC, controleer de geldigheid van het 

keuringsverslag alvorens op te starten.  Contacteer de EDTC om de keuring te organiseren bij het 
overschrijden van de keuringsdatum. 

3. Controleer het arbeidsmiddel door een bevoegd persoon.  Voer herstellingen uit alvorens de herstart te 
organiseren indien het de veiligheid in gedrang kan brengen.  
Maak gebruik van de infographic LOTOTO om de machine op een veilige manier te vergrendelen en 
opnieuw te herstarten. 

4. Kijk in de handleiding en/of bedieningsinstructie op welke wijze de machine opnieuw opgestart moet 
worden. 

5. Vermijd dat meerdere machines of installaties gelijktijdig opgestart worden. Dat kan een overstroom 
veroorzaken die de stroomkring terug kan afschakelen. Start de installaties één voor één terug op. 

 
Communicatie 

 
6. Informeer alle werknemers wanneer welke machine gaat opstarten. 

 
Opstart 

 
7. Desinfecteer de verschillende bedieningsknoppen en/of oppervlakken waar mogelijke aanrakingen zijn 

geweest met een desinfectiemiddel 
8. Plaats alle bedieningen in neutrale stand. 
9. Verifieer in en rondom de machine / installatie of er geen materialen, gereedschappen of personen zich 

mogelijks in de gevarenzone of dichtbij de machine bevinden 
10. Start de installatie/machine volgens de handleiding en/of bedieningsinstructie. 

 
 
Waarschuw onmiddellijk de verantwoordelijke en de interne preventieadviseur.  Bij twijfel of 
wanneer de opstartprocedure niet start of afgebroken wordt, stop dan alle werkzaamheden aan 
de betreffende machine of installatie tot na regularisatie.  

 
 
 
 
Dit document werd opgemaakt op 20/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren 


