Dakdekker - leisteen / leidekker

De leidekker wordt ook wel dakdekker - leisteen genoemd. De leidekker doet zwaar
werk in ongunstige werkhoudingen. Hierdoor heeft hij kans op het ontwikkelen van
klachten aan het bewegingsapparaat. Hij werkt continu op hoogte. Ruim 80% van de
leidekkers heeft klachten over het buitenklimaat. Bij het op maat maken van leien treedt
blootstelling aan kwartsstof op.
De belangrijkste risico's voor de leidekker zijn:
Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen
Klimaat
Onveiligheid

Fysieke belasting
Leidekkers doen zwaar werk. Een zeer groot deel (89%) vindt het werk lichamelijk
inspannend. Op het dak voert de leidekker het werk staand, gehurkt, zittend of knielend
uit, vaak ook met gebogen rug. Dit leidt tot klachten over het bewegingsapparaat.
Daarnaast is het transport van materialen en gereedschappen lichamelijk zwaar. Per
keer wordt ongeveer 15 kg meegenomen. Het maximale gewicht dat door 1 persoon met
de hand mag worden getild is 25 kg. Bij het sorteren van de leien werken ze lang
achterelkaar in eenzelfde voorovergebogen houding. Dit gebeurt vaak met een gedraaide
rug. Van de leidekkers heeft 79% klachten over pijn of stijfheid in de rug. Ongeveer 84%
heeft klachten over het tillen, dragen duwen of trekken van zware lasten en 83% heeft
klachten over in ongemakkelijke houdingen werken.
De belangrijkste risico’s zijn:
Lichamelijk zwaar werk
Repeterende bewegingen
Tillen, dragen, duwen en trekken van zware lasten
Werkhoudingen

Te nemen maatregelen:
Bronmaatregelen
Zet hulpmiddelen (zoals een kraan of ladderlift) in voor het op het dak plaatsen
van materialen.
Collectieve maatregelen
Plaats de materialen die op het dak moeten komen zo dicht mogelijk bij de
ladderlift.
Werk op het dak altijd met steunmiddelen, zoals een dakstoel, daksteiger of
dakladder.
Gebruik ladders met treden die een goede ondersteuning bieden voor de voeten.
Regel dat het werk op het dak regelmatig wordt afgewisseld met werk op de
grond.
Individuele maatregelen
Gebruik de beschikbare transporthulpmiddelen.
Zorg voor afwisseling in de werkzaamheden om langdurige eenzijdige belasting te
voorkomen.

Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de dakdekker - leisteen / leidekker met
betrekking tot fysieke belasting
Autolaadkraan voor dakpannen
Kraan op aanhanger, lichte
Ladderlift
Pallethaak, zelfbalancerend
Steekwagen, vierwielig
Uitwijkconsole voor steigers
Werkplatform op mastframe

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
Arbobesluit: Hoofdstuk 5, afdeling 1 Fysieke belasting
Artikel 5.2 Voorkomen gevaren.
Artikel 5.3 Beperken gevaren en risico-inventarisatie en -evaluatie.
Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken.
Artikel 5.5 Voorlichting.
Bijlagen 1 en 2 bij Richtlijn nr. 90/269/EEG (Richtlijn handmatig hanteren van
lasten).

Cao voor de Bouwnijverheid
Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen lid 3.
Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 7,
8, 11, 15 en 17.

A-blad Hellende daken
Het A-blad Hellende daken bevat afspraken om de lichamelijke belasting en het risico
van valgevaar voor de dakdekker hellende daken te beperken. Daarnaast bevat het Ablad aanbevelingen om blootstelling aan klimatologische omstandigheden (koude, regen,
warmte, uv-straling), gevaarlijke stoffen, geluid en trillingen te verminderen.
Afspraken:
Werkzaamheden op de grond en op het dak worden zoveel mogelijk afgewisseld.
Zware materialen worden met een mechanisch hulpmiddel tot op het dak gebracht,
bijvoorbeeld met een ladderlift, kraan met pallethaak of pannencassette.
Bij het ontwerp van het dak wordt indien mogelijk een helling tussen 30 en 50°
gekozen.
Op hellende daken wordt altijd gewerkt met steunmiddelen, zoals panlatten,
dakstoel, daksteiger of dakladder.

Meer informatie
A-blad Hellende daken
A-blad Ladders en trappen
A-blad Rolsteigers
A-blad Steigerbouwen
Informatie over PBM

Gevaarlijke stoffen
Leidekkers hebben even veel klachten over stof als het overige cao-personeel (45%), en
hebben meer klachten van de luchtwegen. Dit stof bestaat ten dele uit organisch
materiaal maar voor een belangrijk deel uit kwartsstof als gevolg van boren en slijpen
van leien. De grenswaarden voor kwartsstof van 0,075 mg/m³ en actiewaarden
respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) kunnen worden overschreden.
De belangrijke risico's zijn:
Kankerverwekkende stoffen
Schadelijke stoffen

Te nemen maatregelen:
Bronmaatregelen
Stel bij renovatie of restauratie vooraf vast of er asbestresten of asbesthoudende
materialen aanwezig zijn. Eventueel asbest laten verwijderen door een
gespecialiseerd bedrijf.
Collectieve maatregelen
Zorg bij slijpen van leien (vrijkomen van kwartshoudend stof) voor een slijptol met
stofafzuiging of kies een andere werkmethode; Leien op maat maken met
leidekkerhamer en brugijzer, lei- of knabbelscharen of met krasmes in plaats van
met slijptol.
Individuele maatregelen
Gebruik bij slijpen ook een veiligheidsbril. Draag anders ademhalingsbescherming;
half- of volgelaatsmasker met P3-stoffilter.
Zorg bij bewerking van geïmpregneerd hout voor ademhalingsbescherming met P3stoffilter.
Bij stoffige werkzaamheden een halfgelaatsmasker van P2-kwaliteit als
ademhalingsbescherming gebruiken.

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
Arbobesluit: Hoofdstuk 4 afdeling 1 Gevaarlijke stoffen
Arbobesluit: Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
beoordelen
Arbobesluit: Artikel 4.2A Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
aanvullende registratie
Arbobesluit: Artikel 4.4 Arbeidshygiënische strategie
Bronaanpak: pas alternatieve materialen of technieken toe.
Afzuiging / ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede
ruimteventilatie.
Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of hou het
gescheiden van andere werkzaamheden.
Als bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, moeten
persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan
werknemers. Raadpleeg voor de juiste beschermingsmiddelen het Productgroep
Informatie Systeem Arbouw (PISA).
Arbobesluit: Artikel 4.5 Ventilatie
In geval er op een arbeidsplaats verontreinigde lucht wordt afgevoerd, moet er
voldoende toevoer zijn van niet verontreinigde lucht.

Cao voor de Bouwnijverheid
Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 1 en 2.
Artikel 70b Bijzonere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 9,
12 en 16.

A-blad Hellende daken
Het A-blad Hellende daken bevat afspraken om de lichamelijke belasting en het risico
van valgevaar voor de dakdekker hellende daken te beperken. Daarnaast bevat het Ablad aanbevelingen om blootstelling aan klimatologische omstandigheden (koude, regen,
warmte, uv-straling), gevaarlijke stoffen, geluid en trillingen te verminderen.
Afspraken:
Werkzaamheden op de grond en op het dak worden zoveel mogelijk afgewisseld.
Zware materialen worden met een mechanisch hulpmiddel tot op het dak gebracht,
bijvoorbeeld met een ladderlift, kraan met pallethaak of pannencassette.
Bij het ontwerp van het dak wordt indien mogelijk een helling tussen 30 en 50°
gekozen.
Op hellende daken wordt altijd gewerkt met steunmiddelen, zoals panlatten,
dakstoel, daksteiger of dakladder.

Meer informatie
A-blad Hellende daken
A-blad Houtstof op de bouwplaats
Algemene informatie over glas- en steenwol
Algemene informatie over het risico asbest
Algemene informatie over het risico schadelijke producten
Algemene informatie over het risico (schadelijk) stof
Algemene informatie over houtstof
Algemene informatie over kwartsstof
Advies Ademhalingsbescherming
Asbesthoudende bouwproducten en hun toepassingen in gebouwen
Gevaarlijke stoffen: weet waarmee je werkt (info voor werknemers)
Gevaarlijke stoffen: weet waarmee je werkt (info voor bedrijven)
Informatie over PBM
Overzicht van alle H- en P-zinnen
Factsheet Gevaarlijke chemische producten
Productgroep Informatie Systeem Arbouw (PISA)

Klimaat
Leidekkers werken op hellende daken. Van de beroepsgroep heeft 82% last van koude en
61% last van tocht op de werkplek. Wanneer de werknemers onvoldoende zijn
beschermd, kan dit verkoudheid en spier- en gewrichtsklachten tot gevolg hebben.
De meeste klachten gaan over:
Koude
Temperatuur wisselingen
Tocht
Warmte

Te nemen maatregelen:
Collectieve maatregelen
Verstrek beschermende kleding passend bij het seizoen.
Bij regenachtig en kil weer katoenen kleding met polyurethaan-coating.
Bij winters weer een katoenen winterpak (niet geschikt bij nat weer).
Maak afspraken met uw werknemers over wanneer er bij wind, regen en kou nog
wel en wanneer er niet wordt gewerkt.
Maak afspraken over de maximale windkracht waarbij nog gewerkt mag worden;
ga uit van de richtlijnen en factoren zoals dakhoogte, de materialen, hogere
windkracht in bepaalde gebieden, et cetera.
Individuele maatregelen
Draag een goed sluitende overall.
Draag goede werk(hand)schoenen.
Stem de werkkleding af op het weer om uw lichaam tegen tocht, kou en regen te
beschermen.
Bescherm in de zomerperiode bij zonnig weer blootgestelde lichaamsdelen met een
beschermende crème en/of een klep of helm met nekflap.

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Wettelijke verplichtingen
Arbobesluit: Artikel 6.1 Temperatuur
De werkgever moet zorgen dat de (minimum-) temperatuur geen gevaar oplevert
voor de gezondheid van zijn werknemers.

Cao voor de Bouwnijverheid
Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
Artikel 73 Regeling bouwplaatswerknemers ten aanzien van werk en
arbeidsverhindering bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden.
Artikel 74 (Aanvullende) Regeling onwerkbaar weer.

A-blad Hellende daken
Het A-blad Hellende daken bevat afspraken om de lichamelijke belasting en het risico
van valgevaar voor de dakdekker hellende daken te beperken. Daarnaast bevat het Ablad aanbevelingen om blootstelling aan klimatologische omstandigheden (koude, regen,
warmte, uv-straling), gevaarlijke stoffen, geluid en trillingen te verminderen.
Afspraken:
Werkzaamheden op de grond en op het dak worden zoveel mogelijk afgewisseld.
Zware materialen worden met een mechanisch hulpmiddel tot op het dak gebracht,
bijvoorbeeld met een ladderlift, kraan met pallethaak of pannencassette.
Bij het ontwerp van het dak wordt indien mogelijk een helling tussen 30 en 50°
gekozen.
Op hellende daken wordt altijd gewerkt met steunmiddelen, zoals panlatten,
dakstoel, daksteiger of dakladder.

Meer informatie
Advies Afgeschermd werken
Algemene informatie over het risico klimaat
Kwaliteitscriteria voor beschermende kleding

