
Risico Analyse op de scheidslijn 

van proces en machine
Keuze voor - en aanpak van een risicoanalyse
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I Context

RISICO = KANS x EFFECT

IS DE TIJGER EEN GEVAAR? 

Alleen als de tijger KANS ziet de deur te 

openen kan hij een EFFECT/schade 

veroorzaken  



GEVAAR Alles wat schade kan veroorzaken

EFFECT Vrijkomen van een gevaar (LOC) met verschil in ernst

KANS Op optreden van gevaar

RISICO Kans op schade aan mens/omgeving/materiaal

RISICO ANALYSE (RA) Beschrijft GEVAAR en bepaalt KANS van optreden van een ongewenst EFFECT 

en de ernst ervan. Combinatie levert een RISICO op ongewenst EFFECT. 

RA = Identificatie + Analyse + Evaluatie (+ Risico Reductie)

Risico door een team geanalyseerd, beoordeeld, gebenchmarked

en getalsmatig vastgelegd, conform normen

MACHINE Samenstel voorzien van componenten en een aandrijfsysteem die gecombineerd worden voor 

een toepassing

PROCES Opvolging van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van 

een product (algemeen)

I Begrippen



SIL / PL Safety Integrity Level / Performance Level

• Getalsmatige aanduiding van de integriteit van een SIF 

• Betrouwbaarheid en vermogen veiligheidsfunctie om systematische fouten te vermijden

SIF/SIS Safety Integrated Function/Safety Integrated System

• Instrumentfunctie gekwalificeerd voor een vastgesteld SIL niveau 

• Instrumentsysteem met 1 of meer SIF functies

IPL Independent Protection Layer

• Instrument/equipment/systeem/actie in staat om effectief een ongewenst effect te 

voorkomen (een LOC)

• Onafhankelijkheid IPL 

ALARP As Low As Reasonably Practicable

• Doel en leidend principe van Risico beheersing

• Identificeren en reduceren van risico’s naar een aanvaardbaar restrisico

LOC Loss OF Containment

• Het vrijzetten van een gevaar (HAZARD)

I Begrippen



Waarom
• Identificeren en beheersen van risico’s

• Risico Reductie en beheersmaatregelen

• Besluitvorming tot risico maatregelen

• Inzicht in proces en machine

• Vergelijken effectiviteit van Risico Reducerende (RR) maatregelen

• Aantonen dat maatregelen aan gestelde eisen voldoen (compliance)

• Compliance aan regelgeving

Basis RA = ALARP en RISICO MANAGEMENT

I Risico Analyse (RA) als tool

Acceptabel risico - Bovengrens ALARP

Acceptabel risico - Ondergrens ALARP



EU Wetgeving

(Jaren 80-nu)

• Voorkomen van gevaarlijke situaties en verbetering van VGM

• Kern = de mens en zijn omgeving

• Basis - initieert ontwikkeling van normen

EU (product, milieu en sociaal), UK (Comah) en USA (EPA)

(Inter)nationale normen 

(Jaren 50-90)

• Geharmoniseerde tools (risico methodieken) voor beoordeling van risico’s.

HAZOP, FMEA, FTA, Cause & effect diagrammen (jaren 60-90)

• tools - beschrijving blootstellingsrisico’s 

• tools - beschrijving betrouwbaarheid

Bedrijfsnormen • Specifieke toepassing van normen in een bedrijf/branche

• Gespiegeld aan de wetgeving en normen 

vb. ICI, DSM, Shell, Dow, NASA, Semicon, automotive….

I Ontwikkeling RA



EU Wetgeving

(Jaren 80-nu)

• Voorkomen van gevaarlijke situaties en verbetering van VGM

• Kern = de mens en zijn omgeving

• Basis - initieert ontwikkeling van normen

EU (product, milieu en sociaal), UK (Comah) en USA (EPA)

(Inter)nationale normen 

(Jaren 50-90)

• Geharmoniseerde tools (risico methodieken) voor beoordeling van risico’s.

HAZOP, FMEA, FTA, Cause & effect diagrammen (jaren 60-90)

• tools - beschrijving blootstellingsrisico’s 

• tools - beschrijving betrouwbaarheid

Bedrijfsnormen • Specifieke toepassing van normen in een bedrijf/branche

• Gespiegeld aan de wetgeving en normen 

vb. ICI, DSM, Shell, Dow, NASA, Semicon, automotive….

DOEL = voorkomen van gevaarlijke situaties en 

verbeteren van VGM van de mens en zijn omgeving

I Ontwikkeling RA



I Soorten Risico Analyses

Vele soorten RA’s
Hetzelfde doel: 

• Identificatie gevaar (LOC, betrouwbaarheid) 

• Inschatten ongewenste effect 

• Bepalen kans van optreden

Bij eenzelfde evaluatie:

• Reduceren/beheersen van onacceptabele risico’s 

• Totdat een vooraf gesteld risiconiveau ontstaat waar 

in brede zin acceptatie over is (ALARP)

Voorbeelden

• HAZOP en LOPA

• Machine RI&E

• FMEA

• QRA’ s



KANS
Keuze uit databanken (en teamervaring)

Informatie waarin de kansen (probability /likelyhood) en frequenties 

van optreden van het effect statistisch zijn bepaald. Voorbeelden:
• CCPS (center for chemical process studies) – LOPA modifiers en tabellen

• SN29500 – failure rates of components

• IEC/TR62380 – reliability data handbook

• EPRD en NPRD-95 – (non) electronic parts reliability data

EFFECT
Ernst van effect

Bepalen en indelen van een effect (minor, low, medium tot ramp)

Handvat = tabellen uit de normen of andere data/benchmarks zoals

• HAZOP risicograaf, FMEA tabellen, LOPA-RAM/SIL-RAM, machine PL 

norm of machine SIL norm 

I Risico uitgedrukt in een getal

RISICO = KANS x EFFECT



RISICO
Risicobeoordelingen van KANS X EFFECT  = toepassing van 

• Kennis van het systeem 

• Toepassen van

• Geregistreerde datalijsten

• SIL risicografen / nomografen (proces en machine)

• RAM matrices (ernst * likelyhood)…vb. LOPA

• FMEA kengetallen en tabellen

• SIL- en PL-calculaties

De mate van RISICO = een getal

I Risico uitgedrukt in een getal



EU - WETGEVING

• EU productrichtlijnen - Machinerichtlijn (2006/42/EG)
• Tevens ATEX, PED, EMC, LV, meetinstrumenten, liften etc…

• EU milieurichtlijnen - Seveso III (2012/18/EU) 

• EU sociale richtlijnen - Arbeidsmiddelen Richtlijn (2009/104/EG)

PROCES DIVERS

 MACHINE

ISO31000
Risico 

Management

IEC61508
Functionele 

veiligheid

IEC62061 (machine) IEC61882 (HAZOP)

IEC61511-3 
(funct. veil.;SIL)

ISO12100 
(funct. veil.)

ISO14121-1
(SIL)

ISO13849-1
(PL)

IEC60812 (FMEA)

IEC61025 (FTA)

IEC61508 Grondslagen en concepten

IEC61511-3 Uitwerking LOPA, SIL en RAM matrix. SIL 

1-4 

IEC62061 Veiligheidsfuncties elektrische, 

elektrotechnische en besturingssystemen 

in machines. SIL 1-3

ISO12100 Basisbegrippen, risicobeoordeling en 

risicoreductie voor machines 

ISO14121 Handleiding risicobeoordeling machines 

en gebruik risicograaf  of RAM

ISO13849-1 Veiligheidsfuncties en risicobeoordeling 

PL

• Uitgangspunten vergelijkbaar, 

in de basis zelfs gelijk

• Uitvoering verschilt 

Meerdere RA normen: vb. nucleaire industrie 

(IEC61513) en railway (IEC50126, 50128, 50129)

I Wetgeving en normen



Procesindustrie: IEC61511-3 - risicograaf en LOPA

Met name bij HAZOP, LOPA, FTA en QRA’s

LOW DEMAND en PFD (prob. of failure on demand)

Machine: IEC14121 - SIL

HIGH DEMAND en PFH (prob. of failure per hour)

Machine: ISO13849-1 - risicograaf PL 

HIGH DEMAND en PFH (prob. of failure per hour)

- Geen Probability Of Occurence

PROCES

MACHINE

1. een overzicht van voorbeelden

I Toepassing van normen

Safety Integrity Level (SIL) Dangerous Failure per Hour

4 >10-9<10-8

3 >10-8<10-7

2 >10-7<10-6

1 >10-6<10-5

Safety Integrity Levels: High Demand or Continuous Mode

Safety Integrity Levels: Low Demand Mode

Safety 
Integrity
Level (SIL)

Probability of 

Failure on Demand

(PFD)

Probability of 

Failure on 

Demand (PFD)

Risk Reduction

Factor

4 >10-5<10-4 0.0001 – 0.00001 10,000 – 100,000

3 >10-4<10-3 0.001 – 0.0001 1,000 – 10,000

2 >103<10-2 0.01 – 0.001 100 – 1,000

1 >10-2<10-1 0.1 – 0.01 10 - 100
Machine: IEC62061 – functionele veiligheid



T o t a l  r i s k

Z e r o  r i s k
U n a c c e p t a b le

r i s k

d e s ig n  c o n c e p t / i n h e r e n t  s a f e t y / s t a n d a r d s

R i s k  i d e n t i f i c a t i o n

t e c h n iq u e s

R e s i d u a l  r i s k

A c t u a l  r i s k

designRA

risico

I Risico Analyse overeenkomsten
RA Overeenkomsten

Functionele Safety 

aanpak

Conform IEC61508 (SIL, SIS en SIF)

Risico = Kans x Effect

ALARP principe

Dezelfde RA methodiek WEL anders benaderd 

en andere gegevens/data en risicografen

Procedures zijn in grote 

lijnen gelijk

• Identificeer het gevaar

• Analyseer het gevaar op oorzaak, kans van optreden en  

(frequentie van LOC) en ernst (niveau) 

• Bepaal risico’s en beoordeel risico’s op grond van 

beschikbare data (tabellen, RAM, risicograaf, gegevens)

• Wat is het restrisico?

• Besluit of een risico (non) acceptabel is….vergelijk met 

vooraf vastgelegde normen (ALARP)

• Besluit tot uitvoeren van risico reductie RR

• Maak een keuze voor de juiste IPL/safeguard op basis 

van het vereist SIL niveau
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I RA verschillen
PROCES MACHINE

Continue procesbewerking medium Mechanisch/elektrische bewerking (meestal)

Aandrijfmechanisme

Gevaren van het proces zelf Focus mens - machine interactie tijdens lifecycle

Meestal onafhankelijk van operator Mens centraal

Brainstorm teambeoordeling Expert beoordeling

Analyse op basis van normteksten en –lijsten

Low demand safeguard - (< 1/jr) en PFD High demand safeguard - (> 1/jr) en PFH

Safeguards mechanisch, elektrotechnisch en statisch. 

Werken via aparte safety PLC of compleet onafhankelijk

Safeguards meestal elektronisch van aard en werken via aparte safety

besturing / PLC als onderdeel van machine

NORMVERSCHILLEN 

RA toepassing conform IEC 61511 RA toepassing conform IEC62061

SIL toepassing vanuit IEC61511 SIL toepassing vanuit IEC62061

• ISO12100 B1 t/m 4 lijst (gevaren, situaties, life cycle, events)

• ISO14121-2  SIL risicograaf of RAM

• ISO13849-1  PL risicograaf

GEVOLG = Verschillen in toepassing van:

• Functionele veiligheid

• Risicografen, risicotabellen en RAM matrices

Verschillen in beoordeling en 

indeling van SIL- en/of PL-niveau



I Proces of machine aanpak

VRAAGSTELLING

Welke aanpak levert het meest complete resultaat?

Doel = geaccepteerd minimaal risico

DOEL RA

Wetgeving - norm / bedrijfsnorm - anders

Functie systeem 

Hoe functioneert het systeem, onder welke omstandigheden en in welke situatie?

Centrale vraag =

Welke aanpak levert het beste (meest volledige) risicobeeld?

• Procesmatig     = bekijkt intrinsieke veiligheid systeem OF

• Machinematig  = bekijkt mens-machine interactie OF

• Beide

Daarnaast: betrouwbaarheid systeem van belang? FMEA

Kenmerk van de aanpak

• Proces    = scenarioaanpak in teamverband tijdens “normal operation”

• Machine  = de mens-machine interface tijdens “lifecycle”



I Machine voorbeelden

Kenmerk AANDRIJFMECHANISME

2. Machinevoorbeelden

• Toepassen van machine RI&E en risicograaf / RAM

Diverse machines



Extrusiefilter op hoge druk

en temperatuur

Roerwerk in mengvat Absoluutzeef onder stikstof atm.

I Proces voorbeelden Kenmerk INTRINSIEK PROCESGEVAAR



Drukfilters gevaarlijke vloeistof

2. Proces voorbeelden

• Toepassen van HAZOP en risicograaf / LOPA RAM

I Proces voorbeelden Kenmerk INTRINSIEK PROCESGEVAAR



I Proces EN machine

Machine RIE toegepast cf. ISO14121 en ISO13849-1

Tevens HAZOP toegepast  cf. IEC61511 - nader in kaart te brengen intrinsieke veiligheid proces

Extrusiefilter

• Grote interactie tussen mens en machine 

• Maar intrinsieke veiligheid is ook van belang gezien de hoge druk en temperatuur van het 

filter en het vrijkomen van hete extrusiemelt en stikstof naar productieomgeving.

Extrusiefilter

Absoluutzeef

Zowel machine als proces

• Vat met roerwerk

• Hoge druk extrusiefilter

• Absoluutzeef

DOEL + FUNCTIE + SITUATIE + OMSTANDIGHEID



I Proces of machine

Welke aanpak beste?

• Proces   = intrinsieke veiligheid van het systeem 

• Machine = bekijkt vooral mens-machine interactie 

• Beide

Kenmerk van de aanpak

• Proces    = scenarioaanpak in teamverband tijdens normal operation

• Machine  = de mens-machine interface tijdens lifecycle

VRAAGSTELLING

Welke aanpak levert het meest complete risicobeeld?

Doel van de RA

Functie

Omstandigheden 

Situatie

Kenmerken (sheet 16)
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