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   este,
 
Veiligheid en risico’s, daar wil ik uw aandacht op 
vestigen. 

In de Vlaamse landbouwsector gebeuren jammer 
genoeg te veel arbeidsongevallen. Ongevallen die 
vaak zelfs te vermijden waren. 

Deze folder is de start van een bewustmakingscampagne 
en van een reeks maatregelen, die ik, samen met 
de landbouworganisaties, de verzekeringssector, de 
constructeurs, de voorlichters, bedrijfsbezoekers en 
de landbouwscholen wil nemen. 

Bekijk deze folder van PreventAgri. Werk mee aan een 
bewustere arbeidsveiligheid.  

Ik wens u een toekomst zonder kleerscheuren. 

Kris Peeters     

B 





Land- en tuinbouw  in Vlaanderen:

21 DODELIJKE 
ongevallen 

in 2012 

11 bedrijfsleiders, 3 arbeiders, 1 kind en nog 6 
andere personen die er niet meer zijn.

1 geval van vergiftiging, 2 ongevallen met dieren, 
3 met machines, 3 gevallen van verstikking en/of 
verdrinking, 5 mensen verpletterd en 7 noodlottige 
valpartijen.

=

=

Zorg dat uw bedrijf niet vroeg of laat 
in deze statistieken opduikt.

Dit cijfer verbergt talrijke niet-dodelijke ongevallen.
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Regio Antwerpen

Boer dood aangetroffen 

in weide na aanval stier

Marcel  
64 jaar, Antwerpen

Gemengd landbouwbedrijf, 
30 dikbillen, 150 varkens.

Zou volgend jaar 40 jaar 
getrouwd zijn met Leontien. 
Heeft 2 kinderen en 9 
kleinkinderen.

Werd aangevallen door een 
nerveuze stier.

Marcel Verdoodt werd maandagmiddag 

dood aangetroffen op zijn weide aan 

de kattestraat in Deurne deelgemeente 

van Antwerpen. Marcel was naar de 

weide om de kudde te inspecteren. Een 

taak die dagelijks werd uitgevoerd. Hij  

werd vermoedelijk aangevallen door 

zijn stier.  Buren vonden het levenloze 

lichaam kort na de middag in de weide.

Alle hulp kwam te laat. Marcel laat een 

vrouw, 2 kinderen en 9 kleinkinderen 

na. De begrafenis vindt volgende week-

plaats in intieme kring.



Boer dood aangetroffen 

in weide na aanval stier

Leontien  

Bedrijfleidster worden 
op mijn 63ste 

zonder mijn man. 
Het zijn grote schoenen 

om aan te trekken...



Rik
52 jaar, West-Vlaanderen

3de generatie akkerbouw en 
vollegrondsgroententeelt.
Doet ook aan thuisverkoop.

Moest bedrijf vervroegd 
overlaten aan oudste zoon.

Ernstig oogletsel na ongeval 
met sproeistoffen.

Regio W-Vlaanderen

Opspattend sproeimiddel 

kost groententeler zicht

Rik D. 52 jaar uit Meulebeke, West-

Vlaanderen raakte vorige week ernstig 

gewond aan de ogen tijdens sproei-

werkzaamheden op zijn bedrijf aan de 

Oostrozebekestraat. Rik kreeg door 

een val van het opstapje het spuitmid-

del in zijn volle aangezicht. Hij is 90% 

van zijn zicht kwijt. Rik baat een ak-

kerbouw en groentenbedrijf uit en teelt 

voornamelijk prei. Zijn oudste zoon die 

de landbouwschool volgt in Roeselare 

heeft noodgedwongen het bedrijf over-

genomen.

We geven nog even het nummer mee 

van het anti-gifcentrum: 070/245.245. 

Tref steeds de nodige voorzieningen om 

na de behandeling schoon water, zeep 

en handdoek voorhanden te hebben. 
Ndv 



Rik

Ik zag die 
veiligheidsvoorschriften 

niet zo zitten…

Opspattend sproeimiddel 

kost groententeler zicht



Renaat
41 jaar, Oost-Vlaanderen

Sierteler en boomkweker.
2 vaste werknemers in dienst.

1 man minstens 6 maanden 
werkonbekwaam.

Bestuurde zelf de heftruck toen 
de stapelbakken aan het glijden 
gingen.

Regio O-Vlaanderen

Man bedolven onder 

bakken op tuinbouwbedrijf

Gisterennamiddag werd een arbeider op 

het bedrijf van Renaat D. uit Lochristi 

gevaarlijk gewond. De bedrijfsleider  

reed met de heftruck toen bij een ver-

keerd manoeuvre stapelbakken op Wim 

V. terechtkwamen. De arbeider werd 

overgebracht naar het UZ waar ernstige 

letsels aan rug en been werden vast-

gesteld. De man is minstens 6 maand 

werkonbekwaam. 

Het bedrijf kweekt azalea’s, begonia’s, 

chrysanten en bomen. Dit is het 2de 

ongeval in de streek met een heftruck. 

Vorige maand werd in Lokeren ook een 

man bedolven onder tuinbouwbakken.



Man bedolven onder 

bakken op tuinbouwbedrijf

Renaat
met 2 werknemers

De kosten van 
een ongeval vallen 

niet alleen in centen 
uit te drukken…



Lucas
29 jaar, Limburg

Melkveebedrijf met 120 koeien.
Houdt van paarden en fietsen.

Zal wellicht nooit meer lopen na 
zware smak van de strozolder. 

Zijn Vader houdt nu het bedrijf 
recht.

Regio Limburg

Jonge landbouwer maakt

val van strozolder

Lucas D uit uit de Limburgse Kempen 

maakte gisteren een kwalijke val van 

de strozolder tijdens het instrooien van 

de  mestkalveren. De jonge landbouwer 

werd overgebracht naar het AZ van Ant-

werpen. Rugletsels maken deze jonge-

man verlamd. Lucas had net het bedrijf 

van zijn vader overgenomen samen met 

zijn vrouw. 

Het bedrijf telt een 120-tal melkkoeien 

en mestkalveren. Lucas is ook gekend 

in de fietswereld. Als wielertoerist reed 

hij wekelijks mee met de uitstappen van 

de plaatselijke bond.



Jonge landbouwer maakt

val van strozolder

Lucas

Zie mij hier zitten...
Hoe moet het nu 
verder met mijn 

bedrijf?



Vlaams-Brabant

Loonwerker verliest been 

bij ongeval met aandrijfas

Hans
36 jaar, Vlaams-Brabant

Loonwerker.
2 kinderen, 3de op komst.

Gaat binnenkort opnieuw aan de 
slag als mecanicien in een atelier.
 
Een ongeval met een cardanas 
kostte hem een been.

Hans V. 36 jaar uit Pepingen, gemeente 

in het Pajottenland, werd woensdagna-

middag met zijn been meegetrokken 

in de cardanas toen hij de zaaimachine 

aan het afstellen was voor de zaai van 

wintergranen. De aandrijfas werd per 

ongeluk ingeschakeld door zijn spe-

lende kinderen. Hij werd in allerijl 

overgebracht naar het UZ van Brussel 

waar men zijn onderbeen helaas niet 

meer kon redden. Hans is een jonge 

loonwerker met daarnaast een eigen 

landbouwbedrijf. In het gezin zijn 2 

kinderen en een 3de is op komst.



Hans met zijn 2 kinderen

Ik hoor hun mama 
nog zeggen: 

‘Voorzichtig he!’





  n u? 

U maakt 1 kans op 8 om het komende jaar een 
ongeval met lichamelijk letsel te hebben. Of erger.

Tenzij….

U meer nadenkt over risico’s 

U meer aandacht besteedt aan veiligheid

E

De namen en situaties in deze brochure zijn fictief. 
Overeenkomsten met de werkelijkheid berusten echter NIET op toeval.

En u? 



PREVENTAGRI

... soms blijft het niet bij 
gescheurde kleren


