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Inleiding 
Er heeft een incident plaatsgevonden met een klein-goederenlift met kettingaandrijving, 
balanceergewicht en drie stopplaatsen. 
Door het foutief beladen van een fietsaanhangertje was de liftkooi klem gelopen, waarbij de kooi 
bijna gelijk stond met de eerste verdieping ( zie foto op voorblad). Deze lift heeft een 
kettingaandrijving met twee onafhankelijke kettingen. Op de foto hieronder ziet u de ophanging 
van deze kettingen en het veiligheidscontact. 

 
De ter plaatse geroepen monteur bekeek de situatie op de betreffende verdieping en liep daarna 
naar de tweede verdieping, waar zich boven de schacht de machinekamer bevindt. 
 
Na het elektrisch veiligstellen van de installatie,  heeft de onderhoudsmonteur getracht de 
trekstang van het karretje vrij te maken van de kooi en de slotbalk. Tijdens het vrijmaken viel de 
liftkooi onverwachts 4 meter naar beneden. Daarbij is de onderhoudsmonteur gewond geraakt 
aan zijn linkerhand. 
 

Maar: het ongeluk had veel ernstiger af kunnen lopen!!!! 
 
Wat was nu de preciese oorzaak? 
Deze lift kent een haal-/zendbesturing. De gebruiker heeft op de eerste verdieping de kar 
ingeladen en op de zendknop naar BG gedrukt. Maar…. de lift bleef staan en zat vast. Tussentijds is 
er van de eigenaar nog iemand bij geweest en heeft op BG op de haalknop gedrukt. Vervolgens is 
de storingsdienst gebeld. Omdat de draagketting aan kooizijde over een grote lengte slap was 
komen te hangen, omdat de kooi op de 1e verdieping vast bleef staan, kon de vrije val van de 
liftkooi plaatsvinden. De meest aannemelijke oorzaak lijkt dat de slapkettingsituatie is veroorzaakt 
door een niet, of niet tijdig, werkend slapketting contact. De lift werd regelmatig onderhouden en 
is ca. een half jaar geleden nog periodiek gekeurd! Dit ongeval illustreert helaas dat ook bij 
regelmatig onderhoud en keuring niet kan worden voorkomen, dat het slapkettingcontact kon 
lostrillen, waardoor het ongeval kon ontstaan. Het noodeindcontact aan balanceergewichtzijde 
werkte wel.  
Omdat we dergelijke ongevallen te allen tijde willen voorkomen, worden in deze Toolbox de 
procedures voor het veiligstellen van liftinstallaties vóór aanvang van de werkzaamheden 
besproken.  
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Om het risico op ongelukken tot een minimum te beperken dient iedere monteur vanaf nu te 
werken overeenkomstig onderstaande procedures! 
 
- GEBRUIK LMRA! 
- Lift Elektrisch veilig stellen    (LOTO = Lock Out Tag Out ) 
- Lift mechanisch veilig stellen 
VOER VOOR HET STARTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN DE LIFT DEZE CONTROLES UIT:  
Machinekamer (indien aanwezig): 
Schakel de verlichting in machinekamer aan. Controleer of: 
- er zichtbare afwijkingen zijn in de machinekamer, die een gevaar kunnen opleveren; 
- beoordeel en controleer de staat van de rem (indien van toepassing); 
- hangmiddelen (kabels en kettingen) van de lift in orde zijn en strak hangen; 
- hangmiddelen (kabels en kettingen) op de liftkooi in orde zijn en strak hangen. Kijk hiervoor 

door het kabelgat vanuit de machinekamer in de schacht; 
- vaste ophangpunten van staalkabels en kettingen in orde zijn; 
- de elektrische installatie in orde is. Geen zichtbare beschadigingen, brandplekken of losse 

bedrading; 
- de tractiemachine of het hydraulische aggregaat met bijbehorende hydraulische leidingen in 

orde zijn (olie lekkage); 
- de statische druk van het hydraulisch systeem in orde is. 
Schakel (indien aanwezig) de schachtverlichting aan. Gebruik zo nodig werkverlichting en of een 
zaklamp.  
Schacht 
Ga naar de schachttoegang juist boven de positie van de liftkooi. Open deze schachtdeur en 
controleer zonder op het kooidak te stappen of: 
- er zichtbare afwijkingen zijn in de schacht, die een gevaar kunnen opleveren; 
- hangmiddelen (kabels en kettingen) van de lift in orde zijn en strak hangen; 
- vaste ophangpunten van staalkabels en kettingen in orde zijn; 
- de kooigeleiding in orde is  en alle leidsloffen aanwezig zijn; 
- het tegengewicht in orde is en alle leidsloffen aanwezig zijn (indien niet zichtbaar: kijk op een 

andere verdieping); 
- de elektrische installatie in orde is. Geen zichtbare beschadigingen, brandplekken of losse 

bedrading; 
- de kooideur(en) niet beschadigd en volledig gesloten zijn. 
Liftput 
Ga naar de onderste schachttoegang. Open deze schachtdeur en controleer zonder in de put te 
gaan of in de schacht te hangen of: 

- er geen bijzonderheden te zien zijn, die een gevaar kunnen opleveren; 
- hangmiddelen (kabels en kettingen) van de lift in orde zijn en strak hangen; 
- ophangpunten van compensatiekabels of kettingen in orde zijn; 
- hydraulische leidingen in orde zijn (olie lekkage); 
- de elektrische installatie in orde is. Geen zichtbare beschadigingen, brandplekken of 

losse bedrading; 
- blokkeerschakelaars in de juiste stand staan; 
- buffers en andere apparatuur op de putvloer in orde zijn; 
- de onderzijde van de kooi in orde is en alle leidsloffen aanwezig zijn; 
-      het tegengewicht in orde is en alle leidsloffen aanwezig zijn. 

Voer hierna pas de werkzaamheden uit. 


