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 Engineering “vertikaal transport”
 Ontwerp, sterkte-/stabiliteitsberekeningen, 

gebruikersdocumenten, RI&E, ……
 Voorbeelden:
◦ Ombouw van diesel naar elektrisch

◦ Speciale werkbakken voor hoogwerkers

◦ begeleiding “typekeur-trajecten”



De risico inventarisatie & evaluatie is wettelijk 
verplicht overeenkomstig overweging 23 van 
Europese Richtlijn 2006/42/EG 



Risico = Kans x Effect

Of anders: Combinatie van waarschijnlijkheid
van optreden van schade en de ernst van die 
schade [bron: EN12100:2010, § 3.12]



1. Beoordelingspannel
2. Vaststelling grenzen van de machine
3. Identificatie van de gevaren
4. Inschatting van de risico’s
5. Risico-evaluatie



Bij voorkeur onafhankelijke beoordeling door 
meerdere personen met diverse 
achtergronden / vakgebieden.
◦ Aanvullende / andere inzichten
◦ Nivelleren inschatting risico’s



 Gebruik
◦ Beoogd gebruik en redelijkerwijs te voorzien misbruik?
◦ Machine modus, handbediend, automatische cycli, 

ingrijpen bij storing?
◦ Gebruik, industrie, huishoudelijk?
◦ Gebruiker, geslacht, leeftijd, beperkingen?
◦ Training en ervaring?
◦ Blootstelling aan gevaren voor andere personen?

 Ruimtelijke grenzen
◦ Bewegingsbereik?
◦ Benodigde ruimte voor machine en mens?
◦ Bedienerinterface, verlichting?



 Tijdgrenzen
◦ Levensduur, slijtonderdelen
◦ Interval onderhoud

 Overige grenzen
◦ Omgeving, binnen, buiten, temperatuur, vocht, stof, 

etc.
◦ Reiniging noodzakelijk / mate van reiniging
◦ Eigenschappen van te verwerken materialen



 EN12100:2010 - Tabel B1
◦ Mechanisch
◦ Elektrisch
◦ Thermisch
◦ Geluid
◦ Trillingen
◦ Straling
◦ Materialen / stoffen
◦ Ergonomie
◦ Omgeving
◦ Combinatie van gevaren



 Vermelding van
◦ de gevaarlijke gebeurtenis,
◦ het gevolg,
◦ de oorzaak en
◦ de locatie

Bijv.: gevaar voor vallende persoon met 
mogelijk fatale afloop t.g.v. het ontbreken 
van een deugdelijk hekwerk ter plaatse van 
het bordes bij de toegang tot de verhoogde 
cabine.



 Risicomatrix
◦ Multi-dimensionale tabel

 Risicograaf
◦ Boomstructuur --> --> -->

 Numerieke scores
 Hybride methode (combinatie van nummerieke scores en matrices)
 …
Conclusie: 
 methode doet niet ter zake, maar dient wel relevant te zijn (op een 

aantal disciplines zijn specifieke methodieken ontwikkeld; bijv.: 
petrochemie)

 effect = doorslaggevend
 blootstelling, waarschijnlijkheid en gevaarafwending = “finetuning”



Effect
1. Dood of ernstig blijvend letsel
2. Blijvend letsel (maakt hervatten 

werkzaamheden in vergelijk met situatie 
voor het ongeval “moeilijk”; denk hierbij ook 
aan gebroken ledematen)

3. Herstelbaar letsel met medische interventie
4. Herstelbaar letsel (ehbo; bijv.: schrammen, 

blauwe plekken)



Blootstelling (of frequentie)
2. Interval tussen opeenvolgende blootstellingen is meer

dan 1 jaar
3. Interval tussen opeenvolgende bloostellingen is meer

dan 2 weken, maar minder dan of gelijk aan 1 jaar
4. Interval tussen opeenvolgende blootstellingen is meer

dan 1 dag, maar minder dan of gelijk aan 2 weken
5. Interval tussen opeenvolgende blootstellingen is meer

dan 1 uur, maar minder dan of gelijk aan 1 dag
6. Interval tussen twee opeenvolgende blootstellingen is 

minder dan of gelijk aan 1 uur.
Voor 3 t/m5 geldt: indien de duur korter is dan 10 minuten, 

mag de blootstelling 1 categorie “lager” worden gekozen.



Waarschijnlijkheid (toelichting indien deze NIET 
als ‘zeer hoog’ wordt aangemerkt)
1. Te verwaarlozen
2. Zelden
3. Mogelijk
4. Aannemelijk
5. Zeer hoog



Gevaarsafwending
1. Aannemelijk
3. Mogelijk
5. Onmogelijk



Klasse = som van Blootstelling (frequentie), 
Waarschijnlijkheid en Gevaarafwending



Is het veiligheidsniveau voldoende of zijn 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk?

Wanneer is de machine veilig?
 Is het gevaar geëlimineerd
 Is het risico gereduceerd tot aanvaardbaar peil?
 Is het beoogde gebruik helder?
 Zijn de restrisico’s opgenomen in de 

gebruikershandleiding?
 Zijn voldoende aanvullende maatregelen 

getroffen?
 Is de machine veilig in vergelijk tot een 

vergelijkbare machine?



Arbeidshygiënische strategie
 Stap 1 - Bronmaatregelen
◦ Ontwerp veranderen
◦ Gevarenbron elimineren
◦ Blootstelling verminderen

 Stap 2 - Beveiligen
◦ Beveiligingen aanbrengen (collectieve beveiligingen 

hebben voorrang op individuele beveiligingen)
 Stap 3 – informeren / PBM
◦ Informeren / instrueren / waarschuwen
◦ Persoonlijke beschermingsmiddelen



Normen (afhankelijk van werkgebied)
 EN13849-1 en -2 Safety of machinery – Safety related

parts of control systems
 IEC61508 Functional safety of safety related

electrical, electronic and programmable electronic
control sysems
◦ IEC62061 Safety of machinery – Functional safety of safety

related electrical, electronic and programmable electronic
control sysems

◦ ISO25119-1 Tractors and machinery for agriculture and 
forestry - Safety related parts of control systems

◦ EN61511 Functional safety – Safety instrumented systems
for the process industry sector

◦ EN5012X Railway applications
◦ ISO26262-1 Road vehicles – Functional safety



Machinebouw:
 EN13849 (PL – “performance level”) Safety

related parts of control systems
 IEC62061 (SIL – “safety integraty level”) 

Functional safety of safety related electrical, 
electronic and programmable electronic
control sysems
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