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5 vragen die je jezelf moet stellen over process safety 
om je proces écht veiliger te maken



Veiligheid, hét begrip in de industrie dat het meest tot de verbeelding spreekt. Ieder 

zichzelf respecterend mens en 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 hebben we het hier over appels en peren?  

Stel jezelf eerst de vraag over welke soort veiligheid hebben we het?  

VRAAG 1: WELKE VEILIGHEID?
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We zijn het er dus over eens dat veiligheid de ambitie is dat 

mensen gezond en wel weer thuiskomen van hun activiteiten 

buitenshuis. Dat kan werkgerelateerd zijn, maar ook in het 

verkeer, op vakantie, tijdens sporten en thuis. Dit boek gaat 

over process safety (procesveiligheid), maar in het kort pas-

seert andere werkgerelateerde veiligheid ook de revue. Ik 

vind het belangrijk om dat te doen, want zelfs in de industrie 

worden de begrippen heel regelmatig, bewust of onbewust 

door elkaar heen gehaald, met soms hele grote gevolgen… 

Arbeidsveiligheid (Occupational safety) 

Het vrijkomen van 
brandbare, explosie-
ve en/of toxische 
stoffen uit de daar-
voor ontworpen 
equipment kan lei-
den tot grote gevol-
gen voor mens en 
milieu
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Arbeidsveiligheid richt zich op het individu. Incidenten op het gebied van ar-

beidsveiligheid hebben in eerste instantie alleen persoonlijk letsel tot gevolg. 

Gevaren die bij arbeidsveiligheid horen zijn onder meer elektrocutie, blootstel-

ling aan gevaarlijke stoffen, vallen, verstikking, verdrinking en verbranding. Om 

ongevallen te voorkomen worden barrières opgeworpen die vaak betrekking 

hebben op supervisie en gedrag. Bij arbeidsveiligheid gaat het om incidenten 

met relatief kleine gevolgen (letsel met of zonder verzuim) en relatief grote kan-

sen 

Je kent ze vast wel. Die borden die bij elk bedrijf staan dat met gevaarlijke stof-

fen werkt. Die borden die trots vermelden hoeveel dagen er zijn gewerkt zonder 

ongevallen met verzuim. Een interessante vraag is altijd wel of de aannemers ook 

in deze ongevallenstatistieken zijn meegenomen (dat is niet altijd even helder). 

Want het zijn vaak de aannemers die het echte werk in het veld uitvoeren, dus 

ook het meeste risico lopen om gewond te raken.  

Maar, eerlijk is eerlijk, de procesindustrie is er de afgelopen jaren goed in ge-

slaagd om het aantal safety incidenten omlaag te krijgen. Dat zie je duidelijk in  

de trends hieronder. 

ref. Borges, V. (2016, January 8). Perfect storm for the next major accident? 4



Procesveiligheid (Process safety) 

 

Bij procesveiligheid of process safety (ik zal die termen door elkaar heen 

gebruiken…) gaat het om de veiligheid van het omgaan met gevaarlijke stoffen in 

procesinstallaties. Risico’s in de procesveiligheid betreffen het ongecontroleerd vrij-

komen van gevaarlijke stoffen, ook wel Loss of Containment (LOC) genoemd. Het 

vrijkomen van brandbare, explosieve en/of toxische stoffen uit de daarvoor ontwor-

pen equipment kan leiden tot grote gevolgen voor mens en milieu. Beruchte voor-

beelden van procesveiligheidsincidenten in het rampjaar 1984 zijn het Bhopal, India 

incident (het vrijkomen van 40 ton giftige MIC heeft het leven gekost aan 2000 men-

sen en de gezondheid van 150.000-600.000 mensen ernstig aangetast) en San Juani-

co, 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 verschillen 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. 

Hitesh Thaker, DuPont Sustainable Solutions 

Helaas is de mooie omlaag gaande trend zoals die voor arbeidsveiligheid geldt bij 

process safety incidenten niet te vinden. Process safety incidenten gebeuren nog 
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steeds willekeurig en kunnen elk moment van de dag optreden. In 2019 nog is er op 

17-03 een dagenlange durende brand geweest bij Intercontinental Terminals Com-

pany (ITC) in Deer Park, Texas en op 02-04-2019 een explosie van isobutyleen in een 

chemische fabriek in Crosby ook in Texas. En ook in 2020, wanneer de wereld zijn 

adem inhield vanwege de uitbraak van de wereldwijde Corona pandemie (en bij het 

uitkomen van dit boek nog steeds doet…) gebeurden er verschillende incidenten. 

Het exploderen van 2750 ton ammoniumnitraat in Beiroet op 04-08-2020 is het 

meest tot de verbeelding sprekende trieste voorbeeld hiervan. 

 

Maar ook in Nederland gebeuren nog regelmatig process safety gerelateerde inci-

denten. Dus het omlaag brengen van process safety incidenten blijkt minder goed te 

werken dan bij arbeidsveiligheid. Hoe kan dat?   

 

Een belangrijke oorzaak (die ook vaak in incidentrapportages naar boven komt) is het 

hardnekkige misverstand dat het focussen op het voorkomen van ongevallen (ar-

beidsveiligheid) leidt tot het voorkomen van process safety incidenten. 

Persoonlijke veiligheid kan je meten door de dingen die je ziet (draagt een werkne-

mer zijn PBM’s? houdt iemand de leuning vast?). Er is een directe link tussen de actie 

(railing vasthouden) en het voordeel (voorkomen van de val) 



Als het gedrag wordt veranderd zijn de verbeteringen die 

daaruit voortkomen zichtbaar en makkelijk achteraf meetbaar 

(dit staat dus op de borden die bij de poorten van bedrijven 

staan: x dagen zonder ongevallen met verzuim…) 

Process safety is complex aangezien het zich richt op de in-

teractie tussen ontwerp, operationeel gebruik en onderhoud: 

het speelt zich af in gebieden die je niet ziet (wat is het ni-

veau in de tank? Wat is de kritische druk in dat systeem? Hoe 

werken de operator en de engineer samen? 

Het is meerdere malen gebleken dat de focus op arbeidsvei-

ligheid in het voorkomen van process safety incidenten in 

het beste geval misleidend is en in het slechtste geval cata-

strofaal. 

Het wachten is op het eerste bedrijf dat een bord bij de in-

gang plaatst dat de status van hun process safety beleid is, 

naast het borden voor arbeidsveiligheid. Dan weet je dat die 

serieus bezig zijn met process safety! 

  

Het vasthouden van 
een railing voorkomt 
een explosie niet
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De tweede vraag die je jezelf kan stellen is: welk risico is acceptabel? 
 

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 (echt niet), niets… 

VRAAG 2: WAT IS EEN ACCEPTABEL RISICO?

2
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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 daarge-

laten), 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 begon-

nen met het structureel analyseren en beoordelen van risico’s in een fabriek. Inmid-

dels zijn deze technieken gemeengoed geworden binnen de chemische industrie. 

Om risico’s in een getal uit te drukken, en dus met elkaar te kunnen vergelijken, heeft 

het chemiebedrijf ICI de Fatal Accidents Rate (FAR) bedacht. Dit is een statistisch ge-

tal: Een FAR van 1 betekent dat er (statistisch) 1 dodelijk ongeval per 1000 mensen 

zal plaatsvinden 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) 

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 uur dat iemand aan dat risico 

wordt blootgesteld, maar de bergbeklimmer be-

Wat FAR

Constructie 5
Chemische	industrie	 1
Thuisblijven 3
Autorijden 57
Motorrijden 660
Kanoën	 1000
Bergbeklimmen 4000
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steedt 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 werken in de chemische industrie zo’n beetje het veiligste wat je kunt beden-

ken. Dat je thuis iets vervelends overkomt of de reis van je huis naar het werk is vele 

malen risicovoller 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 ri-

sico’s te beoordelen en daar passende maatregelen voor te treffen.  

 
It will never happen to me… 

 
Ik ervaar nog regelmatig dat er binnen de procesindustrie (en aanverwante industrie) 

op het gebied van process safety makkelijk een houding wordt aangenomen van: 

“dat gebeurt mij nooit”.  

Die gelaten houding is wel enigszins te begrijpen aangezien zware process safety in-

cidenten gelukkig ook niet heel vaak gebeuren. De hoogste risico’s die wij als maat-

schappij accepteren, in dit geval de kans op een dodelijk ongeval, zijn getallen die 

op zichzelf moeilijk zijn te vatten. Eén dodelijk slachtoffer per 100.000 jaar is een 

richtlijn die vaak wordt gehanteerd in de risicostudies. Klinkt ook inderdaad als: dit 

zal in mijn tijd niet gebeuren…  

 

Globaal zijn er in Nederland zo’n 9 miljoen werkenden, die allemaal de kans hebben 

om 1 keer per 100.000 jaar door een niet natuurlijke oorzaak op het werk om te ko-

men. Dat komt neer op 90 doden per jaar (!) (90 doden per 9.000.000 werkenden per 
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jaar = 1 dode per 100.000 jaar). Dat zijn er dus 90 te veel. En 90 klinkt dan ineens 

weer heel anders dan 1 keer in de 100.000 jaar.  
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Risico’s kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Voor de complexe 

processen in de procesindustrie wordt meestal gebruik gemaakt van een HAZOP 

(HAZard and OPerability) studie, aangevuld met een LOPA (Layers of Protection Ana-

lysis). 

 

In een HAZOP worden de scenario’s bepaald die kunnen optreden bij het afwijken 

VRAAG 3: WAT ZIJN DE RISICO’S IN HET PROCES?

3
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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 systeem zonder enige vorm van beveiliging (het naakte risico of unmitigated 

risk). Vervolgens worden de onafhankelijke beveiligingslagen (Lines of Defence: LOD 

of Independent Protection Layers: IPL ) ingebracht en beoordeeld wat de risicoreduc-

tie 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 sub-

jectiever. 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 be-

oordelen van de kans dat dit kan optreden. Doordat beide nodig zijn in de risicobe-

oordeling, geeft dit een vertekend (doorgaans te optimistisch) beeld. 

 

Een LOPA studie, aanvullend op een HAZOP, probeert dit menselijke effect te mini-

maliseren door experimentele en actuele historische data te gebruiken in de bepa-

ling van de waarschijnlijkheid.    

In onderstaande voorbeeld dat ik bij een lezing van het KIVI heb gezien, blijkt het be-

lang van een goede HAZOP maar al te duidelijk. 

Bron: processcontrol | nummer 3 | 2015 
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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 perskant (32 barg) direct in verbinding komt met de inlaat (3 barg). Zonder additi-

onele beveiligingen zal de pulsatiedemper catastrofaal falen: een onacceptabel risi-

co! 

Deze designfout kwam dus aan het licht door een gedegen, gestructureerde risico-

evaluatie waarna adequate oplossingen bedacht konden worden om het risico naar 

een acceptabel niveau te brengen.  

 

 

“Zonder additionele maatregelen zou de pulsatiedemper 
onacceptabel falen: een onacceptabel risico”
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Als je de voorgaande vragen hebt beantwoord, dan heb je een beeld van de risico’s 

van het proces en welke risico’s je als persoon of als bedrijf acceptabel vindt. Als er 

een verschil tussen die twee is, dan zal je maatregelen moeten treffen om die risico’s 

dusdanig te reduceren dat ze binnen het aanvaardbare risico vallen. Maatregelen die, 

onafhankelijk van elkaar, tot een acceptabele risicoreductie leiden. 

VRAAG 4: HOE KAN IK DE RISICO’S REDUCEREN?

4
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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 

bereiken.  

Het beste proces is een (inherent) veilig proces 

De beste beveiliging is een proces dat van uit zichzelf veilig is (inherent veilig) en dus 

geen gevaarlijke situatie kan veroorzaken.  

Process engineers bedenken een proces en process safety engineers proberen risi-

co’s van het proces in kaart te brengen en maatregelen te bedenken om deze risico’s 

te beheersen. De volgorde van beheersmaatregelen is als volgt: 

Het mooiste zou het zijn als het proces vervangen kan worden door een proces 

waarbij dezelfde moleculen via een andere, veiligere route worden gevormd.  

De op één na beste oplossing is om de gevaarlijke stoffen te vervangen door minder 

gevaarlijke stoffen. Onzekerheid omtrent de werking van nieuwe processen in de 

praktijk en de hoge investeringskosten zorgen voor een uitdaging om dit te realise-

ren. Pas als al het voorgaande niet lukt, kom je in de situatie dat een installatie bevei-

ligd moet worden met mechanische en/of elektronische beveiligingen.  
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Als het risico nog steeds onaanvaardbaar is, dan dient het verder gereduceerd te 

worden door procesbeveiligingen. Deze kunnen bestaan uit niet-instrumentele bevei-

ligingen (zoals een mechanische veiligheidsklep) of instrumentele beveiligingen (zo-

als een automatisch bediende afsluiter die sluit op hoge druk)  

Vaak komen daarbovenop nog organisatorische maatregelen en pas als laatste de 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Instrumentele beveiligingen worden pas in overweging genomen nadat alle niet-in-

strumentele beveiligingen als niet voldoende zijn beoordeeld.  

Voor instrumentele beveiligingen wordt een Safety Integrity Level (SIL) vastgelegd. 

waarbij SIL de betrouwbaarheid weergeeft waarmee de instrumentele beveiliging het 

restrisico moet reduceren om tot het aanvaardbare risico te komen. De vereiste be-

trouwbaarheid (SIL) wordt uitgedrukt in Probability of Failure on Demand (PFD). PFD 

is de kans dat een instrumentele beveiligingsloop niet in staat is om de vereiste func-

ties uit te voeren wanneer hier een beroep op wordt gedaan. 

De instrumentele beveiligingsloop bestaande uit meetopnemer, processor (logic sol-

ver), eindelement (zoals een afsluiter of een contact op een motor) en de tussenlig-

gende signaallijnen zal zodanig vormgegeven moeten worden dat hij als geheel aan 

de vereiste PFD kan voldoen. En dit geldt gedurende de gehele levenscyclus van de 

safety loop: de Safety Lifecycle. 
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Misschien denk je bij jezelf: waar slaat deze vraag nou op? Ik heb mezelf net 4 vragen 

gesteld hoe ik mijn proces veiliger maak en dan stel je me deze vraag. Vraag 5 is de 

allesbeslissende vraag: hoe wordt mijn proces veiliger? Of misschien moet ik zeggen: 

hoe wordt mijn proces nou écht veiliger? Want je kan al de voorgaande vragen heb-

ben beantwoord, en ik moet toegeven, dan ben je al aardig op weg, maar dan ben 

je er nog niet. Want van het besef dat je wéét dat je met process safety te maken 

VRAAG 5: HOE WORDT MIJN PROCES VEILIGER?

5
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hebt, dat je wéét wat een acceptabel risico is, dat je wéét 

wat de risico’s van je proces zijn en hoe je die risico’s kan re-

duceren, maakt van je proces nog geen veilig proces. 

 

Pas als je daadwerkelijk aan de slag gaat met het implemen-

teren van de aanbevelingen uit de studies, het goed onder-

houden en testen van de safety systemen, het monitoren 

hoe de aannames in de studies zich verhouden tot het wer-

kelijke gedrag in de plant én bereid bent om continu te blij-

ven verbeteren, dan pas maak je het proces écht veiliger. 

Process Safety Lifecycle 

(Process ) Safety Lifecycle staat voor het ontwerp, implemen-

tatie en operationele levensduur van veiligheden met daarin 

het omgaan met storingen en het proeftesten tot en met de 

de-commisioning (het uit bedrijf nemen) van alle in de HA-

ZOP genoemde LOD’s. 

Van het doen van 
veiligheidsstudies al-
leen wordt een plant 
niet veiliger
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Zo is, als in de HAZOP credit wordt genomen voor een onafhankelijk alarm, dit alarm 

ook een LOD en moet het, net als de SIL loop, een lifecycle hebben. En dat gebeurt 

in de praktijk vaak niet.  

Het alarm zal regelmatig getest moeten worden maar ook worden beoordeeld op de 

risico 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 plant 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 

kunnen aantonen dat de beveiligingsloop is ontworpen om het geïdentificeerde risi-

co af te dekken, maar ook dat de loop regelmatig volledig getest wordt om de be-

schikbaarheid 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 gekoppeld is, is een juist startpunt om van de gehele lifecycle het be-

oogde resultaat te waarborgen.  
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Een deel van de inhoud van de e-book is eerder in een ander e-book over process 
safety verschenen. Ik bedank hiervoor mijn goede vriend Walter van Duivendijk FS 
Engineer (TÜV Rheinland, # 12236/16, SIS) die via die weg ook een bijdrage aan dit 

nieuwe e-book heeft gegeven.

DANKWOORD
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In 2009 vond hij het tijd om zijn droom na te streven en zijn eigen bedrijf op te rich-

ten: pro6com BV. In oktober 2016 ging hij een samenwerkingsverband met automati-

seerder DWG Automation BV aan zodat het functioneel procesontwerp, de automati-

sering en de functionele procesbeveiligingen onder één vlag konden worden uitge-

voerd. Per juli 2020 is hij in goed overleg uit DWG gestapt om zich met een aantal 

gelijkgestemden in pro6com volledig te kunnen focussen op zijn visie: het creëren 

van een betere wereld door processen veiliger en efficiënter te maken.   

 

Hij streeft er met pro6com naar om sámen met een netwerk van specialisten en sá-

men met de bedrijven in de chemische industrie een missie te volbrengen. Daarnaast 
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gen. 
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