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Het veiligheidsharnas van de persoonlijke valbeveiliging in één keer goed en vlot 
aantrekken mag misschien eenvoudig lijken, de praktijk wijst anders uit.  

1 Beschrijving 

Een persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen bestaat uit meerdere elementen die onderling 
verenigbaar moeten zijn om een werkelijke bescherming te kunnen waarborgen: 

■ Een verankeringsmiddel: overeenkomstig de norm EN 795 
■ Een verbindingssysteem: overeenkomstig de norm EN 354 (veiligheidslijnen) 
■ Een valbeveiligingsharnas: overeenkomstig de norm EN 361  

Deze fiche is van toepassing op valbeveiligingsharnassen (verderop harnassen genoemd), niet op harnassen 
voor werkpositionering of zitharnassen.  
 
 

2 Risico’s van het verkeerd aantrekken van een valbeveiligingsharnas 

Een harnas verkeerd aantrekken kan zware verwondingen veroorzaken ter hoogte van de rug, de borstkas en 
voor mannen ter hoogte van de testikels. Een val veroorzaakt immers altijd een grote impact op de persoon. 
Wanneer iemand valt die een veiligheidsgordel zonder valdemper draagt, zal de valimpact de wettelijk 
toegestane 600daN (kgf) overschrijden. Daarom kan een eenvoudige veiligheidsgordel of heupgordel niet 
beschouwd worden als valbeveiligingsmiddel. Deze gordels bieden het lichaam immers veel minder 
bescherming dan een goed veiligheidsharnas. Daarom mogen ze volgens onze huidige wetgeving enkel nog 
gebruikt worden als werkpositioneringsmiddel. Bij een persoonlijk valbeschermingsmiddel moet altijd een 
valdemper voorzien zijn om de valimpact te verminderen.  

 

 

3 Hoe een valbeveiligingsharnas correct aantrekken? 

3.1 Stap 1 

■ Neem de gordel bij voorkeur (en indien mogelijk) vast aan het rugbevestigingspunt en schud, zodat er 
geen banden meer in de knoop of gedraaid zitten. Nu zou inzichtelijk moeten zijn wat de boven-, 
onder-, achter- en voorkant is. 

■ Trek het harnas vervolgens aan als een jas, de schouderbanden één voor één. 
 

3.2 Stap 2 

■ Bevestig de borstsluiting en stel deze zo af dat ze zich op borsthoogte bevindt. Voer vervolgens een 
laatste check uit en controleer of het harnas passend en op de juiste manier is aangetrokken. 

■ Sluit de gespen ter hoogte van de beenlussen. 
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3.3 Stap 3 

■ Stel alle sluitingen goed af. Beenbanden mogen nooit te strak of te los afgesteld worden. Je moet je 
platte hand tussen de band en je heup kunnen steken, maar met een gebalde vuist mag dit niet meer 
mogelijk zijn. 

■ Controleer de sluitingen. 

 

3.4 Stap 4 

■ Sluit optioneel de snapper van het borstbevestigingspunt. 

 

De stappen zijn visueel uitgewerkt op de volgende pagina  

Meer informatie: 

 
■ Preventiefiche Bescherming 

tegen vallen van hoogte – 
persoonlijke bescherming 

■ Preventiefiche Theoretische 
informatie: correct gebruik van 
valbeveiliginsgharnas 

■ Toolboxfiche Persoonlijke 
valbeveiliging 
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Stap 1 

    
Haal het harnas uit de beschermhoes en hou het 

vast ter hoogte van het rugbevestigingspunt, 
zodat alle onderdelen worden ontward. 

Neem het harnas 
vast ter hoogte van 

de schouderbanden. 

Trek het harnas aan (zoals je een jas 
aantrekt). Pas indien nodig de 

schouderriemen aan en haal ze aan. 

Stap 2 

   
Sluit de gordel ter hoogte van de 

borstkas 
Sluit de gespen ter hoogte van het bovenbeen (de lies) en pas de 

beenlussen aan. 

Stap 3 Stap 4 

   

Span het harnas goed aan ter hoogte 
van de bovenbenen. 

Controleer of je je handpalm nog 
tussen het harnas en je been kunt 

steken … 

Maak de twee schouderriemen 
ter hoogte van het borstbeen met 

de karabijn aan elkaar vast.. 

 

1    2    3    4 

5     6    7 

8     9     10 

Snapper 


