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Veiligheid in de industrie  
de bomen en het bos…



Veiligheid, hét begrip in de industrie dat het meest tot de verbeelding spreekt. Ieder 
zichzelf respecterend bedrijf zet veiligheid op de eerste plaats. Het is dus helder wat 
het begrip veiligheid inhoudt: iedereen wil ’s avonds weer ongeschonden naar huis 
kunnen terugkeren. Maar dient alles wat met veiligheid te maken heeft over één kam 
geschoren te worden of bestaan er verschillende soorten? 

VEILIGHEID IN DE INDUSTRIE: DE BOMEN EN HET BOS…
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Drie soorten veiligheid

Arbeidsveiligheid (Occupational safety)
 

De borden die bij de meeste chemische bedrijven staan met 
een teller van hoeveel dagen  zonder verzuim zijn gewerkt, 
doelen op arbeidsveiligheid of arbeidsomstandigheden: hoe 
werk je veilig? Zaken als poortinstructies, VCA, werken op 
hoogte, hijsmiddelen, PBM’s etc. vallen in deze categorie. De 
prestaties van arbeidsveiligheid worden gemeten in Lost 
Time Incidents (LTI’s)  
 

Procesveiligheid (process safety)

Bij procesveiligheid gaat het om de veiligheid van het omgaan 
met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties. Risico’s in de pro-
cesveiligheid betreffen het ongecontroleerd vrijkomen van ge-
vaarlijke stoffen, ook wel Loss of Containment (LOC) ge-
noemd. Het vrijkomen van brandbare, explosieve en/of toxi-
sche stoffen uit de daarvoor ontworpen equipment kan leiden 
tot grote gevolgen voor mens en milieu. Beruchte voorbeel-
den van procesveiligheidsincidenten in het rampjaar 1984 
zijn het Bhopal, India incident (het vrijkomen van 40 ton gifti-
ge MIC heeft het leven gekost aan 2000 mensen en de gezond-
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heid van 150.000-600.000 mensen ernstig aangetast) en San Juanico, Mexico city 
(500-600 dodelijke slachtoffers en 5000-7000 mensen met ernstige brandwonden 
door het exploderen van een reeks opslagtanks voor LPG). Dat is een van de grote ver-
schillen tussen procesveiligheid en arbeidsveiligheid. Bij arbeidsveiligheid gaat het om 
incidenten met relatief kleine gevolgen (letsel met of zonder verzuim) en relatief grote 
kansen. Bij procesveiligheid is dat andersom: grote gevolgen en relatief kleine kansen.

Functionele veiligheid (functional safety)

De meeste mensen die in de industrie werkzaam zijn hebben nog wel het besef dat er 
verschil zit tussen arbeids- en procesveiligheid. Maar wat is dan weer functional safe-
ty?  
Functional safety is het deel van veiligheid dat afhankelijk is van het correct functione-
ren van systemen en apparatuur die actief reageren op inputs van buitenaf. Anders ge-
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zegd: het detecteren van een gevaarlijke situatie leidt tot het activeren van een bescher-
mende of corrigerende actie die de gevaarlijke situatie voorkomt of de consequentie 
van de situatie verlaagd.  

 
Voorbeelden van functional safety zijn rookmelders die automatisch een brandbestrij-
dingssysteem activeren of een hoog niveauschakelaar die een afsluiter aan een tank 
sluit om overvullen te voorkomen. 
 
Dan bestaan ook nog de begrippen interne- en externe veiligheid en industriële veilig-
heid, die overlap hebben met de typen veiligheid die ik hierboven noem en die laat ik 
hier gemakshalve buiten beschouwing. Aangezien onze expertise in het vlak van pro-
cess safety en functional safety ligt zal ik hier wat meer op ingaan.
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Het doel van functional safety is het reduceren van een risico naar een acceptabel ni-
veau. Maar wat is een acceptabel niveau?  
 
Veiligheid wordt wel gedefinieerd als het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. 
In deze definitie zit opgesloten dat niets risicoloos is: de chemische industrie niet, je 
tripje op de fiets niet, het zappen met de afstandsbediening onderuitgezakt op de bank 
niet, niets…

WAT IS TOELAATBAAR?
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Er zitten natuurlijk wel behoorlijk  wat verschillen in de hoogte van de risico’s die je 
loopt en wilt lopen. Enerzijds heeft dit met de kans te maken dat je iets overkomt en 
anderzijds met het gevolg áls je iets overkomt. Het gevolg van een meteoriet op je 
hoofd is duidelijk, de kans daarop is echter gering. Als je over een slap koord over een 
slootje loopt is de kans dat je erin valt uitermate hoog (de koorddansers daargelaten), 
het gevolg is echter gering (hooguit een nat pak). 

Een risico wordt daarom gedefinieerd als:

Risico = kans x effect

Als we een aanvaardbaar risico willen lopen zal dus of de kans of het effect heel klein 
moeten zijn.  

In de jaren ‘70 zijn het Amerikaanse chemiebedrijf Dupont en het Britse ICI begonnen 
met het structureel analyseren en beoordelen van risico’s in een fabriek. Inmiddels 
zijn deze technieken gemeengoed geworden binnen de chemische industrie. Om risi-
co’s in een getal uit te drukken, en dus met elkaar te kunnen vergelijken, heeft het che-
miebedrijf ICI de Fatal Accidents Rate (FAR) bedacht. Dit is een statistisch getal: Een 
FAR van 1 betekent dat er (statistisch) 1 dodelijk ongeval per 1000 mensen zal plaats-
vinden gedurende hun werkbare leven van 40 jaar. Het “leuke” van dit getal is dat het 
ook berekend kan worden voor niet werk gerelateerde risico’s en daarmee vergeleken 
kan worden. 

Om je een indruk te geven (ongeveer)

Wat FAR

Constructie 5
Chemische	industrie	 1
Thuisblijven 3
Autorijden 57
Motorrijden 660
Kanoën	 1000
Bergbeklimmen 4000

        
Het blijft oppassen met de getallen: reizen met de auto (FAR =57) is veiliger dan een 
berg beklimmen (FAR = 4000). Bergbeklimmen levert veel meer slachtoffers op per 
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uur dat iemand aan dat risico wordt blootgesteld, maar de bergbeklimmer besteedt 
misschien meer tijd aan het autorijden dan aan het bergbeklimmen zelf. Om daar een 
goed antwoord op te geven is meer data nodig. Desalniettemin kan je zien dat het wer-
ken in de chemische industrie zo’n beetje het veiligste wat je kunt bedenken. Dat je 
thuis iets vervelends overkomt of de reis van je huis naar het werk is vele malen risico-
voller dan het werken op de fabriek zelf.   

Risico’s kan je verlagen. Dat is ook waarom er zoveel aandacht voor veiligheid in de 
chemische industrie is ontstaan. De FAR van een typische chemische plant is vanaf 
1970 tot nu ongeveer gedaald van 12 naar 1, door steeds betere programma’s om risi-
co’s te beoordelen en daar passende maatregelen voor te treffen.  
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Risico’s kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Voor de complexe pro-
cessen in de procesindustrie word meestal gebruik gemaakt van een HAZOP (HAZard 
and OPerability) studie, aangevuld met een LOPA (Layers of Protection Analysis). 
 
In een HAZOP worden de scenario’s bepaalt die kunnen optreden bij het afwijken van 
een procesparameter. Wat zijn de gevolgen op een systeem bij geen stroming, meer 
stroming, hoge druk, lage druk etc.? In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar het 

RISICO BEOORDELING
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systeem zonder enige vorm van beveiliging (het naakte risico of unmitigated risk). Ver-
volgens worden de onafhankelijke beveiligingslagen (Lines of Defence: LOD) inge-
bracht en beoordeeld wat de risicoreductie is die dit met zich meebrengt. 

En daar gaat het vaak in de praktijk mis. Want hoe goed het team zich ook inspant om 
de oorzaken en gevolgen te noemen, het beoordelen van de kansen is toch subjectie-
ver. Het is gebleken dat experts in de industrie bewust en accuraat de zwaarte van een 
mogelijk procesincident kunnen inschatten, maar heel slecht zijn in het beoordelen 
van de kans dat dit kan optreden. Doordat beide nodig zijn in de risicobeoordeling, 
geeft dit een vertekend (doorgaans te optimistisch) beeld.

 
Een LOPA studie, aanvullend op een HAZOP, probeert dit menselijke effect te minima-
liseren door experimentele en actuele historische data te gebruiken in de bepaling van 
de waarschijnlijkheid.   

In onderstaande voorbeeld dat ik bij een lezing van het KIVI heb gehoord, blijkt het be-
lang van een goede HAZOP maar al te duidelijk. 
 

Bron: processcontrol | nummer 3 | 2015

Bij het indrukken van de noodstop of het uitvallen van de instrumentlucht worden de 
zuig- en persafsluiters dichtgestuurd en gaat de recycleklep open. Dat betekent dat de 
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perskant (32 barg) direct in verbinding komt met de inlaat (3 barg). Zonder additione-
le beveiligingen zal de pulsatiedemper catastrofaal falen: een onacceptabel risico!  
 
Deze designfout kwam dus aan het licht door een gedegen, gestructureerde risico-eva-
luatie waarna adequate oplossingen bedacht konden worden om het risico naar een ac-
ceptabel niveau te brengen. 

Op basis van de scenario’s die in de HAZOP worden bepaald, wordt gekeken welke 
LOD’s aanwezig zijn of nog genomen moeten worden om een acceptabele situatie te be-
reiken. Als het risico onaanvaardbaar is dan dient het gereduceerd te worden door pro-
cesbeveiligingen. Deze kunnen bestaan uit niet-instrumentele beveiligingen (zoals een 

mechanische veiligheidsklep) of instrumentele beveiligingen (zoals een automatisch 
bediende afsluiter die sluit op hoge druk) 
 
Instrumentele beveiligingen worden pas in overweging genomen nadat alle niet-instru-
mentele beveiligingen zijn beoordeeld. 

Voor instrumentele beveiligingen wordt een Safety Integrity Level (SIL) vastgelegd. 
Bij instrumentele beveiligingen beschrijft de SIL de betrouwbaarheid waarmee de in-
strumentele beveiliging het restrisico moet reduceren om tot een aanvaardbaar risico 
te komen. De vereiste betrouwbaarheid (SIL) wordt uitgedrukt in Probability of Failu-
re on Demand (PFD). PFD is de kans dat een instrumentele beveiligingsloop niet in 
staat is om de vereiste functies uit te voeren, wanneer hier een beroep op wordt ge-
daan. Bron: Kennisdocument ‘Industriële Procesbeveiligingen’

“Zonder additionele maatregelen zou de pulsatiedemper 
onacceptabel falen: een onacceptabel risico”
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Bron: Kennisdocument ‘Industriële Procesbeveiligingen’

De instrumentele beveiligingsloop bestaande uit meetopnemer, processor (logic sol-
ver), eindelement (zoals een afsluiter of een contact op een motor) en de tussenliggen-
de signaallijnen zal zodanig vormgegeven moeten worden dat hij als geheel aan de ver-
eiste PFD kan voldoen. En dit geldt gedurende de gehele levenscyclus van de safety 
loop: de Safety Lifecycle. 
 
Safety Lifecycle staat voor het ontwerp, implementatie en operationele levensduur 
met daarin de storingen en het proeftesten tot en met de de-commisioning van alle in 
de HAZOP genoemde LOD’s.
Zo is, als in de HAZOP credit wordt genomen voor een onafhankelijk alarm, dit alarm 
ook een LOD en moet net als de SIL loop een lifcycle hebben.
Het alarm zal regelmatig getest moeten worden maar ook worden beoordeeld op de ri-
sico reductie waarde die er in de HAZOP aan is toegekend.
Denk hierbij aan de actie die een operator kan doen naar aanleiding van het alarm of 
dat dezelfde fabriek later in zijn lifecycle (gedeeltelijk) onbemand draait en de alarm 
LOD geen waarde meer heeft. 

En daar blijft het niet bij. Als gebruiker moet je niet alleen aan het bevoegd gezag kun-
nen aantonen dat de beveiligingsloop is ontworpen om het geïdentificeerde risico af te 
dekken, maar ook dat de loop regelmatig volledig getest wordt om de beschikbaarheid 
te garanderen. Dit laatste is in de praktijk vaak nog niet zo eenvoudig. Het hebben van 
een centrale bron waar alle informatie met betrekking tot het safety systeem aan ge-
koppeld is, is een juist startpunt om van de gehele lifecycle het beoogde resultaat te 
waarborgen.
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Enrico Lammers heeft zijn studie chemische technologie in 1992 
Cum Laude in Amsterdam 
afgerond. Zijn eerste baan 
was bij een ingenieursbu-
reau, waar hij als process 
engineer aan diverse projec-
ten heeft gewerkt. Van con-
ceptuele procesontwerpen 
tot en met het testen en in 
bedrijfstellen 
van complexe fabrieksinstal-
laties in de chemische in-
dustrie. Daarna heeft hij in 
de chemische industrie ge-
werkt als operations engi-
neer: toegepaste process en-
gineering om het productieproces te optimaliseren en in geval van trouble te troubles-
hooten. Verder heeft hij de verantwoording gehad over het projectmanagement van 
projecten die in diverse chemische installaties werden uitgevoerd. 

In 2009 vond hij het tijd om zijn droom na te streven en zijn eigen bedrijf op te 
richten: pro6com BV. In zijn visie zal de procesindustrie zich in de toekomst steeds 
meer gaan richten op het optimaliseren van hun bestaande proces, zodanig dat mens, 
milieu en winstgevendheid niet alleen in balans zijn, maar elkaar juist versterken, zo-
danig dat een wereld wordt gecreëerd waar onze kinderen en generaties daarna duur-
zaam in kunnen leven. Hij streeft er met pro6com naar om sámen met een netwerk 
van specialisten en sámen met de bedrijven in de chemische industrie deze missie te 
volbrengen. Een nieuw voortvloeisel hieruit heeft in het najaar van 2016 het leven-
slicht gezien: DWG Process & Safety BV. In dit samenwerkingsverband met automati-
seerder DWG Automation BV, kunnen het functioneel procesontwerp, de automatise-
ring en de functionele procesbeveiligingen onder één vlag worden uitgevoerd, waar-
door een efficiencyverbetering in het ontwerpproces wordt gerealiseerd. Daarnaast on-
derkent hij het belang van zijn vakgebied voor de samenleving en zet hij zich actief in 
om het vak procestechnologie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.

OVER DE AUTEURS
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Walter Van Duivendijk wist al heel jong wat hij wilde worden. Nadat hij met zijn 
op een elektriciteitscentrale op de Maasvlakte in de regelkamer kwam en daar een 
muur van schrijvende meters en regelaars zag, wist hij het: Meet- en regeltechnicus. 
Na zijn studie Elektronica heeft hij nog een 
studie gedaan in Besturingstechniek. Na zijn 
diensttijd te hebben vervuld bij de Marine is 
hij in 1996 onderaan begonnen als E&I tech-
nicus in de Petrochemie. Hier heeft hij zich 
eigenhandig de kneepjes van het vak mogen 
eigen maken. Al snel wilde hij meer en na 
een avond HBO Meet- en regeltechniek heeft 
hij zich doorontwikkeld tot Instrumentatie & 
Controls engineer, nog steeds in dezelfde in-
dustrie. Binnen deze functie was hij verant-
woordelijk voor Instrumentatie, flowmeetsys-
temen, control systemen, ATEX, HAZOP en 
SIL verificatie. Na regelmatig met Functional 
Safety te maken te hebben gehad op nieuwe 
en oudere systemen groeide de interesse op 
dit gebied om zichzelf hierin verder te ont-
wikkelen. 

Na zich 20 jaar in technische uitdagen vastgebeten te hebben heeft hij in 2016 be-
sloten een nieuwe uitdaging aan te gaan bij DWG. Hier maakt hij deel uit van de Pro-
cess & Safety afdeling en is een TÜV gecertificeerde Functional Safety engineer.
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