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Inleiding

Wanneer we bedrijfsongevallen willen voorkomen, en economisch verlies als gevolg
van verkeerde diagnoses omtrent de oorzaken van ongelukken willen terugdringen,
dan zullen allereerst de beperkingen van het menselijk redeneren moeten worden
erkend. Bij het stellen van een diagnose (een proces waarbij op kennisniveau een
oplossing moet worden gevonden voor ongewone situaties) kampen mensen niet
alleen met het onvermogen om alle relevante symptomen te identificeren, maar ook
met problemen van verificatie in het redeneerproces dat daarop volgt. Deze problemen in de diagnose treden op, onafhankelijk van de aard en complexiteit van de
situatie.
Zo zijn mensen geneigd om het probleemgebied te verkleinen, en maar enkele
gegevens in de analyse te betrekken.
Deskundigen vertonen bovendien de neiging om te zeker te zijn van de juistheid van
hun diagnoses. Hun eerste veronderstelling over de oorzaak, gemaakt op grond van
slechts een paar gegevens, blijkt bijzonder hardnekkig te zijn. Men zoekt eerder naar
bevestiging van deze eerste hypothese, dan dat er gekeken wordt naar gegevens die
de hypothese zouden kunnen ontkrachten.
Het ongevalsonderzoekproces wordt dus vaak gekenmerkt door terugredeneren; een
denkwijze die tot kenmerkende fouten leidt. Er worden fouten gemaakt in de eerste
selectie en identificatie van symptomen. Er ontstaan fouten omdat er geen overeenkomst is tussen de eerste veronderstelling en alle gegevens die nodig zijn om een
goede conclusie te trekken. Zoals al gezegd treden er fouten op bij de verificatie van
de veronderstelling, omdat de neiging sterk is om de hypothese te handhaven, ook al
spreken de feiten dat tegen. Mensen maken fouten door hun redenering te vroeg te
beëindigen, en zich tevreden te stellen met een minder dan optimale oplossing. En
tenslotte ontstaan er fouten omdat nieuwe hypothesen worden getest nadat de
voorgaande onjuist bleek, zonder dat er sprake is van een logische volgorde in de
opeenvolging van hypothesen.
De samenhang tussen de manier van redeneren en de diverse fouten is te verklaren
door de beperkingen van het menselijk brein in ogenschouw te nemen. Mensen
kunnen niet tegelijkertijd alle aspecten van een ongevalssituatie in hun redenering
betrekken. Zij proberen een probleem op te lossen door naar overeenkomsten te
zoeken tussen de nieuwe situatie en situaties die ze in hun geheugen hebben opgeslagen. Een volledige overeenkomst zal nooit te vinden zijn. Een bijkomend probleem
is dat de representaties in het geheugen nooit een exacte weergave van de werkelijkheid zijn. Aspecten van de geheugenrepresentaties die de meeste overeenkomst
vertonen met (delen van) de ongevalssituatie en aspecten die het meest voorkomen,
zullen als uitgangspunt dienen voor de eerste veronderstelling over wat er aan de
hand kan zijn. Deze veronderstellingen dringen zich direct aan het begin van het
diagnoseproces op, waardoor er vermenging ontstaat van het zoeken naar relevante
symptomen die moeten worden gebruikt in de analyse, met verklaringen daarvoor.
De ruimte in iemands werkgeheugen is onvoldoende om de tijdens het zoekproces
ontstane resultaten systematisch op te kunnen bergen, of alternatieven vast te
houden.
Supportsystemen kunnen de menselijke beperkingen compenseren door de identificatie van relevante symptomen te ondersteunen en verificatie te activeren door
gerichte vragen te stellen. De huidige Supportsystemen ondersteunen echter vooral
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het gedrag op regelniveau. Het hier gepresenteerde model en de methode voor het
onderzoeken van ongevallen heeft de bedoeling een supportsysteem op kennisniveau
te zijn. Dit is noodzakelijk, omdat de situaties die voorafgaan aan een ongeval een
bewuste analyse op kennisniveau vereisen. Daartoe is het essentieel dat zij allereerst
als oorzaken van een ongeval worden onderkend. 'Ongevalsonderzoek en -rapportage' reikt een methode aan voor het ontleden van ongevalssituaties, en geeft aan hoe
het menselijk tekort zo effectief mogelijk kan worden aangevuld.

De inhoud van deze inleiding is ontleend aan A.J.M. Groenewegen's dissertatie What

happened? Diagnosing unfamiliar real-life situations, DSWO Press.

Waar in dit boek de mannelijke schrijfvorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke bedoeld.

1.

Het ongevalsmodel en de ongevalonderzoeksmethodiek

Het ongevalsmodel en de -onderzoeksmethodiek gaan uit van de veronderstelling dat
ongevallen zelden, indien ooit, het resultaat zijn van één enkele oorzaak.
Het is de bedoeling dat men met behulp van dit model en deze methode de factoren
die een rol spelen bij het ontstaan van ongevallen kan onderkennen en rapporteren.
1.1

De factoren en fasen die een rol (kunnen) spelen bij het optreden van
ongevallen.
De eerste stap bestaat uit het identificeren van de bij de veroorzaking van ongevallen
relevante fasen en hun factoren.
De op dit moment gangbare methode voor het onderzoeken van ongevallen wordt
gekenmerkt door aandacht voor de specifieke omstandigheden in het betreffende,
specifieke geval. In de meeste gevallen komt de rapportage over het ongeval neer op
de beschrijving van een beperkt aantal gebeurtenissen (combinaties van personen,
activiteiten en omstandigheden) die tot het ongeval hebben geleid. In de eventuele
conclusie over de toedracht van het ongeval wordt meestal slechts één 'oorzaak'
genoemd. Conclusies die drie of meer risicofactoren bevatten, zijn zeldzaam.
Oorzaken worden gewoonlijk beschreven in termen van tekortschietende maatregelen en voorzieningen, van het achterwege blijven van bepaalde handelingen of
activiteiten en van gebreken in waarneming en/of gedrag. Het Ongevalsonderzoek is
daarmee sterk gericht op de ongevalssituatie zelf en heeft weinig oog voor de bredere
context (het geheel van risico's, taken, bevoegdheden, cultuur, organisatie e.d. binnen
het bedrijf) waarin het ongeval plaatsvond. Met name de materiële situatie (de
technische en fysische factoren betrokken bij het ongeval) wordt tot in details
uitgeplozen.
Aan zaken waarvan de onderzoeker denkt dat ze 'buiten zijn macht' liggen, wordt
verhoudingsgewijs weinig aandacht geschonken. Met andere woorden: de onderzeeker kijkt door de bril van zijn eigen deskundigheid en invloed. Vooral organisatorische en persoonsgebonden risicofactoren krijgen door deze benadering weinig
aandacht.
Het ongevalsmodel dat hier wordt gepresenteerd werd gedestilleerd uit relevante
literatuur met betrekking tot het Ongevalsonderzoek. Het bestaat uit twee componenten: de eerste component heeft betrekking op de volgorde van fasen die in elk
ongevalsgebeuren kunnen worden onderscheiden; de tweede component heeft
betrekking op de factoren die in iedere fase een rol spelen.
Ons model beschrijft vier fasen in het ontstaan van een ongeval; het geeft dus het
proces weer van de toedracht van een ongeval gezien in de tijd. Teruggaand in de
tijd, beginnend met de vierde en laatste fase, vinden we achtereenvolgens:
- de letselfase (IV);
- de incidentfase (III);
- de opbouwfase (II);
- de initiële fase (I).
De verschillende fasen van het ontstaan van een ongeval worden beschreven als een
keten van elkaar in de tijd volgende fasen, beginnend met een initiële fase en via een
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opbouwfase en een incidentiase ten slotte (in het geval van een letselongeval) uitmonden in een letseliase.
De fasen bevatten zowel relatief constante factoren (de initiële fase) als variabele
factoren en afwijkingen (de opbouwfase); factoren en afwijkingen die de ongevalssequentie in gang zetten en onderhouden tot de incidentfase en uiteindelijk uitmonden
in het bewerkstelligen van letsel.

In zowel de initiële, als in de opbouwfase kunnen dus factoren onderscheiden
worden die kunnen bijdragen aan de opeenvolging van de gebeurtenissen die leiden
tot het ongeval. Bij die grote hoeveelheid is het zinvol om een onderscheid te maken
tussen groepen van factoren die tot dezelfde 'familie' behoren. Als indelingsprincipe
kan dus aangesloten worden bij zaken als het dagelijkse spraakgebruik, het 'jargon'
van het vakgebied of de systematiek die is ingebouwd of aangeleerd in het menselijk
waarnemingsvermogen.
Een 'algemeen-menselijke' trek van werkelijkheidswaarneming is het onderscheid
tussen mensen en dingen of - meer specifiek - tussen gedrag en fysische werkelijkheid.
Dit onderscheid is hier geadopteerd en vertaald voor het model in technische of
fysische, organisatorische en persoonsgebonden factoren. De technische of fysische
factoren hebben te maken met de 'hardware' of de omgevingsomstandigheden van
het ongeval. De organisatorische factoren zijn primair gerelateerd aan groepsgedrag
en de persoonsgebonden factoren primair aan individueel gedrag.
Zo ontstaat een indeling die aansluit bij de menselijke perceptie, maar die overigens
'waardevrij' is. Met 'waardevrij' is hier bedoeld een indeling die niet primair vooronderstellingen over het gedrag van de getroffene, over de beslissingen of de attitudes
van het management of de rol van de technologie en de 'hardware' bevat.
De incidentfase en de letselfase beschrijven enerzijds het ongevalsgebeuren zelf en
anderzijds de gevolgen ervan. Aangezien de incidentfase het treffen van het slachtoffer door energie beschrijft, wordt deze fase onderverdeeld in de rol (de beweging)
van de schadedrager (slachtoffer), de rol (de beweging) van de energiedrager en hoe
het mogelijk was dat beide elkaar konden samentreffen (de controle op de energieoverdracht).
Het vervolg op de incidentfase, de letselfase, wordt beschreven door de plaats, de
aard en de ernst van het (rest)letsel te behandelen, naast de kwaliteit van de hulpverlening.

Hierna volgt in paragraaf 1.2 een korte beschrijving van het ongevalsmodel met zijn
factoren. Een nadere omschrijving van die factoren is opgenomen als bijlage 1.
In paragraaf 1.3 wordt het weegmechanisme van de factoren in de onderscheiden
fasen voorgesteld.

1.2

De verschillende fasen van het ongevalsmodel met hun factoren
Het ongevalsmodel met de vier verschillende fasen, dat hierna wordt weergegeven,
wordt in de volgende paragrafen verder in zijn diverse factoren uitgewerkt.

Het ongevalsmodel en ongevalonderzoeksmethodiek
INITIËLE FASE

OPBOUWFASE

INCIDENTFASE

Basisfactoren

Directe factoren

Contactletsel

LETSELFASE

Factoren i.v.m.
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-
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factoren

^
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*

hulpverlening
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•*

revalidatie,
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substantie

Afbeelding 1. Ongevalsmodel met vier fasen

In dit hoofdrapport wordt volstaan met het aangeven van één voorbeeld per factor.
Een nadere omschrijving van de factoren van het ongevalsmodel is opgenomen in
bijlage l van dit hoofdrapport.
1.2.1

De initiële fase

De initiële fase wordt gekenmerkt doordat hier relatief constante eigenschappen
en/of factoren - de 'gewenste' of 'beoogde' gang van zaken - een rol spelen in de
veroorzaking van 'plotselinge' afwijkingen en dus in het ontstaan van de factoren
van de opbouwfase.

De initiële fase omvat eigenlijk de factoren die de algemene situatie of toestand
beschrijven waarin een bepaalde organisatie zich bevindt. De initiële fase omvat dus
de constante situatie of toestand.
PERSOONSGEBONDEN FACTOREN (M)

Persoonlijke factoren kunnen (en zullen zeer frequent) een factor vormen in de
veroorzakingsfrequentie van het ongeval/incident.
Deze factoren geven aan welke activiteiten mensen al dan niet uitvoeren volgens
algemeen aanvaarde criteria.
De persoonlijke factoren die een rol kunnen spelen bij het optreden van ongevallen
zijn:
1. Lichamelijke capaciteiten voor de uitvoering van het werk
2. Geestelijke capaciteiten voor de uitvoering van het werk
3. Kennis met betrekking tot het veilig uitvoeren van werk
4. Ervaring/bekwaamheid met betrekking tot het veilig uitvoeren van werk
5. Motivatie om het werk veilig uit te voeren
6. Gewoonten met betrekking tot het veilig uitvoeren van werk
7. Onaangepast gedrag

8. Emotionele toestand
9. Motivatie in verband met produktie
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FYSISCH/TECHNISCHE FACTOREN (F)

Op dezelfde manier als de persoonlijke factoren geven de fysisch/technische factoren
aan welke blijvend afwijkende condities bestaan.
Ook fysisch/technische factoren kunnen een oorzakelijke factor vormen in de
veroorzaking van een ongeval/incident.
Deze factoren geven dus aan welke fysische condities van de werkplek blijvend niet
voldoen aan algemeen aanvaarde criteria.
De fysisch/technische factoren die onderkend kunnen worden zijn:
1. Installaties, machines en de technische veiligheidsmaatregelen (dus sterkte, stabiliteit, onderhoudsgevoeligheid, betrouwbaarheid, storingsgevoeligheid, bedienbaarheid,...)
2. De omgeving van de werkplek
3. De gebruikte materialen
4. De brand- en explosie-risico's
5. Gereedschap/uitrusting met inbegrip van ergonomische overwegingen
6. Slijtage/verouderen
ORGANISATORISCHE FACTOREN (O)

Naast persoonsgebonden en fysisch/technische factoren kunnen ook organisatorische
factoren een rol spelen bij het ontstaan van ongevallen. Deze factoren kunnen
worden beschreven als (structurele) onvolkomenheden binnen het veiligheidsprogramma. De volgende factoren kunnen worden onderscheiden:
1. Management en organisatie (= het veiligheidsbeleid)
2. Veiligheidsopleiding van management en supervisie
3. Geplande inspecties
4. Taakanalyse en procedures
5. Onderzoek van ongevallen/incidenten/storingen
6. Observatie van kritieke taken
7. Voorbereiding noodsituaties
8. Regels en voorschriften
9. Ongevallen/incidentenanalyse en probleemoplossingsmethodes
10. Opleiding werknemers
11. Persoonlijke bescherming
12. Evaluatie van veiligheidsactiviteiten
13. Ontwerpregelingen

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Individuele communicatie
Groepscommunicatie, veiligheidsmeetings/overleg
Algemene promotie van veiligheid
Selectie en plaatsing van het personeel
Inkoop
Het gebruik van apparatuur en gereedschap
De indeling van de werkplek
Leiding en toezicht met betrekking tot activiteiten in het globale bedrijfsprogramma

22. Programma voor orde en netheid
23. Onderhoudsprogramma
24. Produktieprogramma

Het ongevalsmodel en ongevalonderzoeksmethodiek
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Opbouwfase
De opbouwfase wordt gekenmerkt door het feit dat hier de zogenaamde 'afwijkingen' voorkomen. Wij verstaan onder 'afwijking' iedere handeling of situatie die niet
voldoet aan het desbetreffende criterium dat voor een foutloos en gepland proces
wordt gehanteerd. Afwijkingen in de opbouwfase duiden op incidenteel voorkomende risico's in een overigens veilig geachte situatie. Het gaat hier om relatief variabele,
niet voortdurend of structureel aanwezige risicofactoren dan wel om veranderingen/afwijkingen die optreden in de relatief constante afwijkingen en factoren.
Anders gesteld bevat de opbouwfase dus factoren die een tijdelijke situatie of toestand beschrijven, dus aanloopfactoren die er normaal niet zijn en die aanleiding
kunnen geven tot het voorkomen van ongevallen.
PERSOONSGEBONDEN FACTOREN (M):

Hieronder worden verstaan de persoonsgebonden afwijkingen, dus het geheel van
handelingen door uitvoerenden die afwijken van een aanvaarde norm of criterium.
Persoonsgebonden afwijkingen kunnen in verband staan met :
1. Het werken zonder bevoegdheid, kennis of ervaring
2. Het in een bepaald geval niet geven van een waarschuwing of signaal
3. De niet aangepaste snelheid bij het uitvoeren van werk
4. Niet volgen van de procedures betreffende het buiten werking stellen van
bestaande beveiligingen
5. Het niet oordeelkundig gebruiken van gereedschap :
6. Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
7. Het onjuist stapelen, beladen en plaatsen
8. Het niet correct hijsen, tillen, dragen
9. Een onjuiste houding aannemen, een verkeerde plaats ten opzichte van het uit
te voeren werk kiezen
10. Het zich niet realiseren van dit bepaalde, specifieke risico en/of deze plotselinge, onverwachte gevaarlijke situatie (over het hoofd zien, niet horen) of het
onjuist inschatten van de omvang van dit risico (onder-/overschatten)
11. Stoeien, afleiden, misplaatste grappen
12. Het gebruik van alcohol, medicijnen en drugs
13. Lichamelijke vermoeidheid/geestelijke stress
14. Inadequate individuele normen in verband met het nemen van risico's en de
houding ten opzichte van het gevaar, bijvoorbeeld: werken aan of op
bewegende machines
15. Van een onjuiste veronderstelling uitgaan
16. Emotionele toestand
FYSISCH/TECHNISCHE FACTOREN (F):

Onder fysisch/technische factoren verstaan we de fysisch/technische afwijkingen van
een aanvaarde of te stellen norm of criterium.
Fysisch/technische afwijkingen kunnen onderverdeeld worden in de volgende
groepen:

1.
2.
3.
4.

Inadequate installaties, machines en technische veiligheidsmaatregelen:
De onveilige omgeving van de werkplek, de opeenhoping van materiaal, de
inadequate ruimtelijke ordening,...
De gebruikte materialen
Verhoogd brand- en explosierisico
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5.
6.

Inadequate gereedschappen, materieel en uitrusting
Slijtage/veroudering

ORGANISATORISCHE FACTOREN (O):

Het betreft hier organisatorische afwijkingen ten opzichte van de aanvaarde of te
stellen norm of criteria. Hier dient dus te worden nagegaan of het feit dat de
organisatie van de eigen gestelde criteria afwijkt een factor van belang is in het totstandkomen van het ongeval.
Afwijkend organisatorisch gedrag kan dus gevonden worden in elk van volgende
activiteiten:
1. Inadequaat management en organisatie (- het veiligheidsbeleid)
2. Onvoldoende veiligheidsopleiding van management en supervisie
3. Geplande inspecties niet uitgevoerd volgens criteria
4. Taakanalyse en procedures niet uitgevoerd volgens afspraken
5. Inadequaat onderzoek van ongevallen en incidenten
6. Observatie van kritieke taken niet uitgevoerd
7. Voorbereiding noodsituaties niet volgens criteria
8. Onvoldoende regels en voorschriften
9. Niet correct doorvoeren van ongevallen/incidenten-statistiek en het niet gebruiken van probleemoplossingsmethodes
10. Opleiding werknemers niet volgens criteria verricht
11. Persoonlijke bescherming niet afdoend
12. Evaluatie van veiligheidsactiviteiten niet doorgevoerd zoals voorzien
13. Ontwerpregelingen zijn onder de maat
14. Individuele communicatie verloopt niet volgens de criteria
15. Groepscommunicatie, veiligheidsoverleg verloopt niet volgens afspraken
16. Algemene promotie van veiligheid verloopt niet volgens plan
17. Selectie en plaatsing van het personeel gebeurt niet adequaat
18. Inkoopregelingen zijn niet volgens de passende criteria
19. Het gebruik van apparatuur en gereedschap gebeurt niet volgens voorschriften
20. De indeling van de werkplek is niet adequaat
21. Ondermaatse leiding en toezicht met betrekking tot activiteiten in het globale
bedrijfsprogramma
22. Orde-en-netheid-programma werd niet uitgevoerd volgens criteria
23. Onderhoudsprogramma werd niet uitgevoerd volgens criteria
24. Produktieprogramma inadequaat
1.2.3

De incidentfase

De incidentfase wordt in het algemeen gekenmerkt door het vrijkomen van 'energie'
op een ongewenste manier, waarna deze energie het slachtoffer treft. Dit treffen is
enkel mogelijk wegens het niet adequaat functioneren van afschermingen. Tijdens
deze fase volgen de gebeurtenissen elkaar gewoonlijk snel op en is er weinig of geen
tijd voor ingrijpen.
Wij hebben het hier nog over 'incidenten' omdat niet alle incidenten leiden tot
letsel. Dit laatste hangt in feite vooral af van de verhouding van de kracht van de
energiestroom en de limiet van de menselijke weerstand ten opzichte van deze
energie. Inderdaad is het zo dat als de kracht van de energiestroom groter is dan de
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weerstand, er letsel optreedt; zoniet, dan is er geen letsel, en spreekt men van een
incident of 'bijna-ongeval'.
De incidentfase beschrijft dus het contact tussen een vrijgekomen energie en de in
beweging zijnde schadedrager.

Het begrip schadedrager wordt in het kader van deze studie beperkt tot het menselijk
slachtoffer. Het denkmodel laat zich echter gemakkelijk uitbreiden tot niet-menselijke slachtoffers en voorwerpen en/of structuren.
Onder beweging van de getroffene wordt de lichaamsbeweging verstaan die het
contact met de bewegende agens mogelijk heeft gemaakt, dit alles zowel actief als
passief.
De volgende indeling kan hier worden gehanteerd:
de getroffene verkeerde zelf in rust (getroffen, geraakt, gestoten);
aangereden worden, overreden worden, bekneld raken;
stoffen inademen, inslikken, opnemen via de huid;
grijpen in, reiken over, zich ergens tussen of voorbij wringen, naderbij komen;
zich ergens aan stoten, zich steken, zich snijden;
uitglijden, struikelen, vallen (zelfde niveau);
omlaag vallen of storten, naar beneden glijden (langs een paal, of een touw),
springen om te voorkomen dat men valt (verschillend niveau);
aanraken, beroeren, binnentreden;
zich overbelasten, zich vertillen;
niet aan te geven.

Het menselijk lichaam heeft, net als om het even welk ander voorwerp overigens,
voor elke vorm van energie tolerantieniveaus. Hieromtrent bestaat in de gespecialiseerde literatuur een complete reeks van gegevens. Deze gegevens hebben niet alleen
betrekking op de grootte van de energiewaarde, maar tevens op andere elementen
zoals de blootstellingsduur, de frequentie, de concentratie enzovoort.
De vrijgekomen energie wordt meestal beschreven als 'een ongevalveroorzakende
agens in beweging'. Verschillende vormen van energie kunnen veroorzakers van
letsel zijn. Terwijl de verschillende vormen van energie redelijk beperkt zijn kunnen
deze zich op een zeer groot aantal wijzen voordoen, terwijl het aantal agentia
minstens even groot is.

Onder ongevalveroorzakende agens wordt verstaan een in het ongevalverhaal voorkomende agens waarvan de aanwezigheid en/of verandering van plaats en/of verandering van toestand een verstoring teweeg brengt in het beoogde produktieproces of de
beoogde bedrijfstoestand. Deze verstoring leidt vervolgens tot het ongeval. De
ongevalveroorzakende agens kan zowat alles zijn; dus ook een mens, een dier, een
gevaarlijke omgevingstoestand of een natuurverschijnsel.
De volgende hoofdgroepen van energie, die door deze dragers kunnen worden
vervoerd, kunnen worden onderscheiden:
1. elektrische energie;
2. nucleaire energie (met inbegrip van radioactieve straling);
3. thermische energie (hitte, koude);
4. potentiële energie;
5. kinetische energie (lineaire en rotatieve);
6. chemische energie (corrosieve produkten: zuren, basen);
7. toxische (giftige) en schadelijke stoffen;
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8. explosieve produkten;
9. brandbare produkten;
10. straling (elektromagnetische-, akoestische- en andere).

Onder beweging van de ongevalveroorzakende agens wordt verstaan de verandering
van plaats of van toestand dan wel het onbeweeglijk aanwezig zijn van de ongevalveroorzakende agens, voor zover hierdoor aan de veroorzaking van het ongeval
werd bijgedragen.
De volgende indeling kan hier worden gehanteerd:
1. zonder beweging / in stilstand;
2. normaal functioneren (de gebruikelijke en beoogde wijze van in functie zijn);
Niet normaal functioneren:
3. explosieachtige of slaande beweging, zoals uit elkaar spatten, exploderen, detoneren, imploderen, barsten, terugslaan);
4. massa-aantrekkingskracht-hoogte, zoals vallen, storten, zinken enzovoort;
5. rotationele en lineaire kinetische energie zoals rol- en glij bewegingen: rollen
glijden, schuiven, glijdend slingeren enzovoort;
6. vloeibewegingen, zoals vloeien, lekken, druppelen, overlopen, uitstromen
enzovoort;
7. stralingsbewegingen, zoals thermische, radioactieve, elektromagnetische, akoestische straling enzovoort;
8. zwaaiende en oscillerende beweging;
9. beweging met blijvende mechanische veranderingen; zoals buigen, breken,
torsen, krimpen enzovoort;
10. object staat, als gevolg van een fout, onder een elektrische spanning.

Het contact kan slechts plaats vinden indien de controle op de energieoverdracht
onafdoende was. Omdat niet-gewilde energieoverdracht steeds aanleiding kan geven
tot letsel en in alle geval verlieslatend is, worden er meestal hindernissen, afschermingen en andere beheerssystemen aangebracht om deze energie systematisch onder
controle te houden.
De controle op de energieoverdracht kan onder meer inadequaat zijn doordat één of
meerdere van de volgende beheersmaatregelen niet voldoende waren:
1. Limiteren van de energiehoeveelheid/energiewaarde, zoals spanning, hoeveelheid, gewicht, hoogte.
2. Gebruiken van veiliger energievormen, andere scheikundige produkten, een
andere soort energie.
3. Voorkomen van de energieopbouw door gebruik te maken van regelaars,
begrenzers zoals snelheids- en opbrengstbegrenzers.
4. Voorkomen van het vrijkomen van energie door thermisch isoleren, of het
gebruik van blokkeersystemen.
5. Verzorgen van het gecontroleerd vrijkomen van energie door de energie traag te
laten vrijkomen met behulp van een vertragingsmechanisme, of hydraulische
afremming.
6. Scheiden van de agentia en getroffenen in ruimte en/of tijd, bijvoorbeeld door
elektrische lijnen buiten handbereik te houden, verschillende ruimten voor
getroffenen en energiestromen in te richten, enzovoort.
7. Afschermingen rond de energiebron aanbrengen, zoals bij het inkapselen van
radioactieve bronnen.

Het ongevalsmodel en ongevalonderzoeksmethodiek

15

8.

Hindernissen tussen energiebron en getroffenen aanbrengen, zoals collectieve
beschermingsmiddelen, isolaties.
9. Bescherming van personen en voorwerpen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, bumpers, afrondingen.
10. Verhogen van de weerstand van de getroffene tegen letsel, door verbeteren van
fysische conditie, inentingen, beschermende crèmes.
1.2.4

De ietselfase

De letselfase is de fase waarin het uiteindelijk letsel wordt toegebracht. Deze fase
eindigt met het EHBO en/of bestrijding van de gevolgen van het ongeval.
Dit letsel hangt voornamelijk af van :
soort en kracht van energiestroom;
weerstandsvermogen getroffene (slachtoffer);
letseltoebrengend agens;
en kan omschreven worden door de plaats, de aard en de ernst van elk uiteindelijk
letsel aan te geven:
getroffen deel van het lichaam;
aard van letsel;
ernst van letsel.
Het uiteindelijk letsel kan mede afhangen van de wijze waarop de bestrijding van de
gevolgen werd uitgevoerd. Deze bestrijding is van belang voor het beperken van de
ernst van het eindletsel. Daarom dienen de hulpverleningsactiviteiten te worden
beschreven. Deze activiteiten hebben betrekking op het redden van personen, het
verzorgen van de verwondingen, het blussen van de brand, enzovoort.

Een optimale behandeling vanaf het eerste ogenblik na het ongeval werkt preventief
voor wat betreft het beperken van letsel en het minimaliseren van de kans op
overlijden. Die optimale behandeling vereist kennis, ervaring en een perfecte organisatie die altijd paraat is en waarbinnen bekwame, goed opgeleide en ervaren mensen
werken. De kans op zeer ernstige letsels ligt niet altijd bij voorbaat vast en is in
grote mate afhankelijk van het tijdstip en de kwaliteit van de geboden zorg. Bij de
hulpverlening komt het aan op tijdwinst en specialistische kennis. Het eerste uur na
het ongeval is het belangrijkste, zeker bij slachtoffers met meervoudig letsel en/of
groot bloedverlies. Er moet daarom reeds op de plaats van het ongeval zelf met de
behandeling worden begonnen. Het belangrijkste is niet om iemand zo snel mogelijk
in een ziekenhuis te krijgen, maar om iemand zo snel mogelijk deskundige hulp ter
plaatse te verlenen. Dit laatste is de eerste taak van de hulpverlening.
Afwijkingen in de hulpverlening kunnen gevonden worden in elk van de volgende
activiteiten:
1. De hulpverlening was niet snel genoeg ter plaatse
Niet alle diensten werden ingezet. De diensten werden niet tijdig opgeroepen.
De diensten beantwoordden deze oproep niet adequaat.

2.

Het bedrijfsnoodplan functioneerde niet afdoende
Er bestaat geen afdoend bedrijfsnoodplan. Het plan is niet afdoende of niet

adequaat om het vooropgesteld doel te bereiken. Het plan is niet toegankelijk
voor degenen die het nodig hebben. Het plan werd niet correct uitgevoerd in al
zijn onderdelen en in de goede volgorde. Het plan en de onderscheiden opdrachten die het omvat werden niet afdoende ingeoefend. De wijzigingen in
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3.

4.

5.

personeel en/of uitrusting waren oorzaak van het gebrekkig uitvoeren van het
plan.
Het reddingsplan functioneerde niet afdoende
(Met 'reddingsplan' bedoelen we een geschreven plan om de slachtoffers te
bevrijden en over te brengen naar een veilige zone. Dit plan dient ook het
gedrag van de redders met betrekking tot het betreden van de gevarenzone te
omschrijven.)
Er bestaat geen afdoend reddingsplan. Het plan is niet afdoende of niet adequaat
om het vooropgesteld doel te bereiken. Het plan is niet in het bezit van degenen die het nodig hebben. Het plan werd niet correct uitgevoerd in al zijn
onderdelen en in de goede volgorde. Het plan en de diverse opdrachten die het
omvat werden niet afdoende ingeoefend. De wijzigingen in personeel en/of
uitrusting waren oorzaak van het gebrekkig uitvoeren van het plan.
Het hulpverleningsplan functioneerde niet afdoende
(Met 'hulpverleningsplan' bedoelen we een geschreven plan om de slachtoffers
medische bijstand te verlenen.)
Er werd geen adequate medische bijstand geboden. Deze bijstand was niet ter
plaatse beschikbaar. De medische bijstand in het ziekenhuis was niet afdoende.
Er was niet snel genoeg EHBO voorhanden op de plaats van het ongeval. Er
waren niet voldoende ziekenwagens beschikbaar om medisch personeel en
uitrusting naar de plaats van het ongeval over te brengen. Het vervoer van de
slachtoffers naar de medische dienst of het ziekenhuis werd niet correct uitgevoerd. Het plan voor medische hulpverlening was niet bekend bij de diverse
hulpverleningsdiensten. Het plan voorzag niet in goed opgeleid personeel. De
opleiding van het medisch/EHBO personeel was niet afdoende. De beschikbaarheid van dit personeel was niet adequaat. Het personeel werd niet correct op de

hoogte gesteld. Het hulpverleningspersoneel beschikte niet over de nodige
uitrusting om haar taak naar behoren uit te voeren. Het hulpverleningspersoneel gebruikte die uitrusting niet correct. Deze uitrusting functioneerde niet
behoorlijk.
Geen adequaat herstel in de oorspronkelijke toestand (rehabilitatie & revalidatie)
De revalidatie was niet afdoend. De mate van invaliditeit werd niet afdoende
beperkt. Aan de getroffene werd geen functioneel aangepast werk aangeboden.

1.3

Het weegmechanisme van de factoren in de diverse fasen

1.3.1

Doel van het weegmechanisme en de inschaling
Met het weegmechanisme wordt, door inschalen van de verschillende factoren,
getracht de waarde van elke factor in het veroorzakingsproces van het ongeval
binnen een specifieke fase te bepalen.

Het is inderdaad zo dat binnen de Arbeidsinspectie tot op heden geen methodes
worden gebruikt om de waarde van elke oorzakelijke (hoofd)factor te bepalen. Toch
kan het van belang zijn om te weten welke factor, in het kader van de beschouwde
fase, het zwaarst weegt. Indien dit stelselmatig zou gebeuren, zou binnen korte tijd
een minimumbestand van gegevens kunnen worden opgebouwd. Via een statistische
benadering kan dan nagegaan worden welke factor binnen elke fase het zwaarst
weegt. Met dit gegeven kunnen dan probleemgebieden worden aangeduid, die in de
toekomst door de ambtenaren meer gedetailleerd in kaart kunnen worden gebracht.
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Aan de hand van de resultaten kan dan door het DGA een benadering voor preventie worden opgesteld. Hiertoe kunnen gerichte P-bladen, inspecties en modeleisen
voor het veiligheidsbeleid binnen de bedrijven en andere acties een bijdrage leveren.
De noodzakelijk voorwaarde voor dit alles lijkt ons het inschalen van de factoren die
een rol spelen in de veroorzaking van ongevallen.
1.3.2

H et weegmec han isme

Het weegmechanisme maakt gebruik van zogenaamde 'handreikingen'. In elke fase
werd voor elke factor één handreiking ontworpen, dus in totaal negen, voor het
inschalen.
Elke handreiking is zodanig opgebouwd dat drie waardeniveaus worden aangegeven:
laag, gemiddeld en hoog.
Een bepaalde factor in een bepaalde fase scoort laag wanneer hij praktisch niet
aanwezig is in het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft
gespeeld in het ongeval.
Een bepaalde factor in een bepaalde fase scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt
van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in
het ongeval.
Een bepaalde factor in een bepaalde fase scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk
aanwezig is in het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft
gespeeld in het ongeval.
Naarmate het aantal verschillende facetten van de bepaalde factoren in een bepaalde
fase groter is en hun intensiteit, hun sterkte groter zal de zwaarte van die factor
hoger beoordeeld worden; omgekeerd naarmate het aantal verschillende facetten van
een bepaalde factor in een bepaalde fase lager is en hun intensiteit kleiner, zal de
zwaarte van de betrokken factor lager worden beoordeeld.

2.

Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek

2.1

Een overzicht van de rol van de onderzoeker
Ongevalsonderzoek is veelal het geduldig zoeken naar onbekende oorzaken van het
ongeval. Elke factor die verbonden is met het ongeval moet ontdekt, geëvalueerd en
geanalyseerd worden, teneinde de werkelijke gebeurtenissen en volgorde van oorzaken vast te leggen. Het werk moet zorgvuldig gebeuren. Dit is veelal een moeilijke
opdracht, maar het succesvol afronden ervan zal een belangrijke bijdrage leveren aan
de preventie van toekomstige ongevallen.
Ongevallen die te wijten zijn aan dezelfde oorzaken komen nog teveel voor, omdat
de onderzoeker(s) gebrek had(den) aan tijd, inzet, kunde en kennis om alle feiten te

verzamelen en te analyseren.
Tijdens het hele onderzoeksproces, de interviews en het schrijven van het rapport,
dient de onderzoeker er rekening mee te houden dat alles wat hij in dit verband
doet twee doelen heeft:
1. De oorzaken van het ongeval vastleggen.
2. Voorkomen dat dit ongeval (of een gelijksoortig ongeval) zich herhaalt.
2.1.1

Activiteit vooraf

Het is essentieel om het onderzoek ruim van tevoren te plannen.
Uiteraard is de onderzoeker, wat veiligheidsuitrusting betreft, aan zichzelf verplicht
om te beantwoorden aan alle bestaande veiligheidsreglementen en richtlijnen van de
bewuste organisatie waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daartoe dient hij voorzien te zijn van de vereiste veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
2.1.2

Activiteiten op de plaats van het ongeval
ONDERZOEKSFUNCTIES

Elk ongeval is uniek en vereist dus een onderzoek dat aangepast is aan die unieke
situatie. Er bestaan natuurlijk bepaalde technieken die steeds gebruikt dienen te
worden tijdens het verzamelen van de gegevens, de analyse ervan, en het doen van
voorstellen ter verbetering van de situatie.
Wat de onderzoeker eerst en vooral moet doen is er zorg voor dragen dat hij zelf
veilig ter plaatse komt. Niets kan zo'n haast rechtvaardigen dat daardoor een ongeval
ontstaat.
Uiteraard dient hij zich bij aankomst als onderzoeker kenbaar te maken bij de
werkgever of zijn vertegenwoordiger. Bovendien lijken de volgende stappen ons onontbeerlijk in het ongevalsonderzoekproces.
OPENINGSVERGADERING

Er moet een openingsvergadering gehouden worden. Deze vergadering is noodzakelijk, en is zeer belangrijk met betrekking tot het uiteindelijk succes van de onderzoeksopdracht. Dit omdat de medewerking van de werkgever en zijn medewerkers
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het verkrijgen van accuraat feitenmateriaal aanzienlijk zal vergemakkelijken. Deze
initiële vergadering dient uiteraard om het Ongevalsonderzoek te plaatsen in het
juiste kader en om alvast de sfeer te bepalen, die zal heersen gedurende het gehele
Ongevalsonderzoek.
Tijdens die openingsvergadering dient onder andere te worden beslist of al dan niet
zal worden overgegaan tot een onderzoek. Indien dit het geval is ondernemen we de
volgende stappen:
1. Onderzoek van de plaats van het ongeval
Een eerste stap is het vastleggen van de plaats van het ongeval. Daartoe dient deze
plek eerst tot verboden terrein voor onbevoegden te worden verklaard.
2. Bewaren van bewijsmateriaal
In de meeste gevallen veranderen de omstandigheden zeer snel en onomkeerbaar na
het ongeval; dit door zaken als weersomstandigheden of de noodzaak om zo vlug
mogelijk de activiteit opnieuw op te starten. Het bewijsmateriaal dient daarom zo
vlug mogelijk verzameld te worden en op een veilige plaats te worden bewaard. Het
verzamelen van het bewijsmateriaal dient planmatig te gebeuren.
3. Het interviewen
In de meeste ongevalsonderzoeken wordt het merendeel van het bewijsmateriaal
betreffende de volgorde van de gebeurtenissen die leiden naar het ongeval verkregen
door interviewen.
4. Slotvergadering
Wanneer het werk is afgerond dient een slotvergadering te worden gehouden.
Omdat er nog heel wat bijkomende analyse nodig is betreffende het gevonden
bewijsmateriaal, dient de onderzoeker discussie in verband met specifieke zaken van
het onderzoek te vermijden.
DE VERHOUDING MET ANDERE ONDERZOEKERS

Het is waarschijnlijk dat er andere onderzoekers aan het werk zijn op de plaats van
het ongeval. Deze kunnen vertegenwoordigers zijn van verzekeringsmaatschappijen,
fabrikanten van machines betrokken in het ongeval. Daar de expertise van de
arbeidsinspectie de wettelijke kant van de zaak betreft, kan zij de onderzoeker
verzoeken de inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de naleving van de
Arbo-wet.

2.2

Onderzoektechnieken
De functies van de onderzoeker kunnen als volgt worden samengevat:
het identificeren van feiten uit het bewijsmateriaal met betrekking tot het ongeval;
- het bevestigen van die feiten in de gebeurtenissensequentie van het ongeval;
het reconstrueren van de volledige feitensequentie;
het ontwikkelen van conclusies en aanbevelingen.
Om deze redenen is het duidelijk dat alles staat of valt met de juistheid van de
feiten.

Daarom is de herkenning en erkenning van de bronnen van de feiten, het bewijsmateriaal, de fundamentele basis van een goed Ongevalsonderzoek.
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Het bewijsmateriaal of feitenmateriaal is echter kwetsbaar om de volgende redenen:
feiten kunnen niet ontdekt worden omdat het bewijsmateriaal wordt verplaatst,
of omdat zaken simpelweg worden vergeten;
feiten kunnen ook verkeerd worden voorgesteld wanneer de betrokkenen ze zich
niet correct kunnen herinneren, of "wanneer ze gewild of ongewild worden
veranderd.
Feitenmateriaal aangebracht door getuigen wordt meestal beschouwd als zijnde
afkomstig van mensen die het ongeval hebben gezien, of die er dicht genoeg bij
waren om snel ter plaatse te zijn, en die dus waardevolle informatie daaromtrent
kunnen verstrekken. Een getuige kan echter iedereen en om het even wat zijn
die/dat kennis in zich draagt omtrent het ongeval. Een getuige kan met betrekking
tot het ongeval niets gezien of gehoord hebben, zelfs niet weten dat het ongeval
gebeurd is en toch waardevolle informatie hebben.
De getuige is bovendien niet steeds een mens. Vandaar dat de onderzoeker bewijsmateriaal zal vinden in elk type van de volgende categorieën getuigen:
mensen;
posities;
fysisch materiaal;
papier.
2.2.1

Onderzoek op de plaats van het ongeval
SCHETSEN EN TEKENINGEN

De juiste posities van uitrusting, materiaal, mensen, fysische onderdelen op de plaats
van het ongeval kunnen van groot belang blijken in het verder onderzoek.
Daarom wordt dit positiebewijsmateriaal vastgelegd voor latere analyse. Dit gebeurt
met behulp van schetsen en meettabellen. De schetsen en tabellen worden dan later
gebruikt voor het verwerken in heuse tekeningen op schaal en, indien nuttig,
verwerkt in het uiteindelijk verslag van het Ongevalsonderzoek.
De positietekening heeft dus als doel de juiste plaats van de verschillende elementen
vast te leggen.
FOTOGRAFEREN

Fotograferen is een waardevolle methode om de omstandigheden ter plaatse vast te
leggen die gedurende het onderzoek aan verandering onderhevig zullen zijn. Het is
ook een hulp in de voorbereiding van het rapport en dus in de analyse van de
werkelijke voorwaarden op de plaats van het ongeval.
Het fotoapparaat is dus een zeer nuttig instrument bij het Ongevalsonderzoek. Maar
zoals alle gereedschap kan het ook verkeerd gebruikt worden.
Voordelen:
foto's kunnen registreren wat het oog niet ziet;
foto's kunnen veel details bevatten;
foto's kunnen veel tijd besparen;
foto's zijn blijvende visuele documenten.
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Nadelen zijn:
de camera is niet zo flexibel als het menselijk oog;
foto's kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd;
foto's kunnen 'mislukken' (verkeerd ingestelde sluitertijd, focus, verkeerde
ontwikkeling enzovoort).
Foto's dienen steeds gemaakt te worden, maar voorzorgsmaatregelen zijn nodig,
opdat het gebruik van fotoapparatuur (met flitser) geen gevaar oplevert op de plaats
van het ongeval.
Uiteraard dient de onderzoeker de werkgever van zijn voornemen om foto's te
maken op de hoogte te stellen. Voor het geval de vertrouwelijkheid van handelsgeheimen moet worden gewaarborgd, dienen de procedures terzake te worden gevolgd.
De tendens zou kunnen ontstaan dat de onderzoeker de camera laat zien en denken
in zijn plaats. Een groot aantal foto's wordt dan lukraak genomen in de hoop dat
alles wordt geregistreerd wat uiteindelijk tot de oplossing zal leiden.
Deze manier van werken ontkent de noodzaak van correcte analyse en betekent
zeker een groot verlies aan onderzoekstijd, om van andere verhezen niet te spreken.
BEHOUDEN VAN VOOR HET ONDERZOEK WAARDEVOLLE ELEMENTEN

Er zijn heel wat redenen om monsters te nemen van materialen die aanwezig waren
op de plaats van het ongeval gedurende het Ongevalsonderzoek. Monsters kunnen de
oorzaken van dood of kwetsuur onthullen. In gevallen waar vermoed wordt dat een
mechanische- of structuurfout mede aanleiding heeft gegeven tot het ongeval, dient
de onderzoeker monsters te nemen van die zaken waarvan hij vermoedt dat ze het
begeven hebben.

2.2.2

Getuigeninterviews
Met getuigen bedoelen wij in dit onderdeel:
- het slachtoffer of de slachtoffers;
de ooggetuigen;
diegenen die iets hebben gehoord op het moment van het ongeval;
diegenen die kennis hebben met betrekking tot gebeurtenissen in de pré-contact-,
de contact- en de post-contactfase.
RICHTLIJNEN VOOR HET HOUDEN VAN ONDERZOEKINTERVIEWS

Het fundamentele doel van de interviews is een juist en volledig verhaal te krijgen
van de geïnterviewde betreffende alle pertinente feiten, eigen interpretaties en opinies
die betrekking hebben op het ongeval dat wordt onderzocht. Om dit doel te bereiken dient de interviewer de interviews op een professionele manier uit te voeren. De
geïnterviewde dient de vrijheid te hebben het ongeval te beschrijven zonder beinvloed te worden door de persoonlijkheid van de interviewer of door de omgeving
waar het interview plaats vindt.
In veel ongevalsonderzoeken zijn interviews de hoofdbron van informatie. Het is
daarom belangrijk dat de interviews op een grondige en effectieve manier worden

gehouden.
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VASTLEGGEN WIE ER MOET WORDEN GEÏNTERVIEWD

Het is duidelijk dat de onderzoeker van tevoren moet weten welke personen hij
moet interviewen teneinde dit onderdeel van de onderzoekprocedure te kunnen
starten. Aan te raden is dat hij in de eerste plaats een lijst vraagt met de namen van
diegenen die betrokken waren bij het ongeval. Dit kan uiteraard het best gebeuren
gedurende de openingsvergadering. Vervolgens vraagt hij ook, tijdens de eerste
interviewronde, aan iedere geïnterviewde wie de anderen waren die aanwezig waren

op de plaats van het ongeval.
Het grootste deel van het onderzoek wordt meestal besteed aan het interviewen.
Sommigen zullen echte ooggetuigen zijn. Anderen zullen slechts één of twee feiten
kunnen aanhalen betreffende de werkgewoontes van de gekwetste of de problemen
die er in het verleden waren met de uitrusting.
HET VERMIJDEN VAN DE VERMINKING VAN DE GETUIGENINFORMATIE

Ideaal zou zijn indien de ondervraagden geen contact met elkaar zouden hebben
totdat alles is afgerond. Een goede methode om hoofdgetuigen ervan te weerhouden
om elkaar te beïnvloeden is ze van elkaar te scheiden en hen te vragen hun verhaal
ieder voor zich op te schrijven.
HET INTERVIEWEN VAN ELK SLACHTOFFER

Elk slachtoffer dient uiteraard te worden geïnterviewd; zijn of haar getuigenis is van
uitzonderlijk gewicht. Het interview is echter ondergeschikt aan de medische
verzorging: die heeft prioriteit.
MET WIE BEGINNEN WE?

Er wordt uiteraard begonnen met de getuigen die op het eerste gezicht de meeste
kennis met betrekking tot de gehele ongevallensequentie bezitten. Indien mogelijk
dus met de slachtoffers.
HET HOUDEN VAN HET VOLLEDIGE INTERVIEW

Het beste interview voldoet aan de volgende criteria: compleetheid, juistheid en
preciesheid.
De vraag is ook, wordt het een ondervraging of een interview?
De ondervraging zal leiden tot een onderhoud tussen twee tegenstanders; een politie/verdachte-verhouding. Het interview is minder formeel, en heeft als doel de
getuige op zijn gemak te stellen en hem ervan te verzekeren dat hij niets te vrezen
heeft en dat zijn hulp noodzakelijk is. Het doel van het onderzoek, en dus ook van
het interview, 'andere gelijksoortige ongevallen in de toekomst te vermijden' wordt
van meet af aan duidelijk gemaakt.
HOE BRENGEN WE EEN GOEDE COMMUNICATIE TOT STAND?

Eerste vereiste is een vriendelijke, begrijpende aanpak die de getuige op z'n gemak
stelt zodat hij of zij open staat voor u, de interviewer. Eerst en vooral kan daartoe
een oprechte bezorgdheid over de situatie van de getuige na het ongeval (hoe hij zich
voelt, welke persoonlijke problemen voortvloeien uit het ongeval, enzovoort)
helpen.
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Voor het interview dient de onderzoeker er steeds op te wijzen dat het doel van het
onderzoek de preventie van ongevallen is, en niet het zoeken van een zondebok; wel
het verzekeren van iedereens rechten, dus van al diegenen die bij het ongeval betrokken waren, en dat daarbij de getuige de kans gegeven wordt zijn volledige verhaal
naar voren te brengen.
DE INITIËLE INFORMATIE

Het eigenlijke interview wordt gestart met de getuige te vragen om, in zijn eigen
woorden, te vertellen wat hij of zij weet met betrekking tot het ongeval. Daarbij
dient de onderzoeker een goede luisteraar te zijn, te trachten de verklaring te
structureren en na te gaan welke kritieke elementen meer uitleg behoeven.
In dit deel van het interview dient hij ook controlevragen in te bouwen, waarover
later iets meer.
HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT WE NIETS VERGETEN?

Nadat de getuige zijn volledig verhaal heeft verteld dient de onderzoeker gericht
vragen te stellen. De beste interviewers gebruiken een simpele formule waardoor
niets vergeten wordt. Die formule bestaat in het stellen van de zes sleutelvragen:
Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? en Waarom?
GELOOFWAARDIGHEID VAN DE GETUIGEN

Er zijn enkele elementen met betrekking tot de geïnterviewden die men niet mag
vergeten. Het zijn allemaal mensen die worden geïnterviewd en ze zijn dus onderhevig aan menselijke zwakheden: mensen kunnen zich vergissen, kunnen de onderzoeker trachten te misleiden, kunnen informatie achterhouden of overdrijven ...
Diegenen die betrokken zijn bij een ongeval zullen trachten aan te tonen dat ze hun
opdrachten en taken correct uitvoerden, en dat geen enkele handeling van hun kant
ook maar in het minst de oorzaak kan zijn geweest van het ongeval.
Het is aan de onderzoeker om deze valse feiten uit het onderzoek te weren. Dit doet
hij door zijn interviews goed te voeren en ze goed te evalueren.
Zoals gesteld dient de onderzoeker in het begin van het interview controlevragen in
te bouwen om zekerheid te hebben omtrent gegevens, en om de geloofwaardigheid
en deugdelijkheid van de informant te toetsen.
Anderzijds is er het probleem hoe mensen tegen de onderzoekers aankijken. Het
doel van de meeste onderzoeken is, vast te stellen wie de schuldige is. Om afkerigheid (en zelfs open vijandigheid) tegen te gaan moet de onderzoeker bij alle géïnterviewden zeker stellen dat het zijn doel is gegevens te verzamelen die als basis zullen
dienen voor de voorkoming van toekomstige ongevallen.
Elke individuele getuige kan de onderzoeker slechts een deel van de waarheid geven.
De taak van de onderzoeker bestaat er tijdens het onderzoek uit om een volledig
'scenario' van het ongeval samen te stellen, gebruikmakend van de verschillende
onvolledige versies en het andere bewijsmateriaal.
De getuigen kunnen beïnvloed worden door de persoonlijkheid en het gedrag van de
onderzoeker. Daarom dient hij een vastberaden, neutraal voorkomen te hebben. Hij
moet bovenal een goed luisteraar zijn, en rustig en objectief overkomen.
Vooraf dient ook bepaald te worden waar het interview zal worden gehouden (op de
plaats van het ongeval, in de ziekenhuiskamer, bij de werknemer thuis, in de eetzaal,
...). De plaats van het interview dient simpelweg de meest passende te zijn, niet de
meest comfortabele.
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Een voordeel om het interview te laten gebeuren op de plaats van het ongeval is dat
de geïnterviewde zich de gang van zaken gemakkelijker kan herinneren. Maar die
plaats moet zich er ook toe lenen (wat betreft geluidsvolume, omgevingsomstandigheden, weersomstandigheden, ...)
Indien dit niet het geval is dienen de interviews plaats te vinden in een praktisch
neutraal kantoor. De getuige moet zich op zijn gemak voelen. Een kantoor van de
directeur is dus duidelijk ongeschikt. De kantoren van managers, of van de veiligheidsfunctionaris zijn doorgaans ook ongeschikt. Een kleine opleidingsruimte,
wachtzaal, of een bibliotheek kunnen beter geschikt zijn.
AFSLUITEN VAN HET INTERVIEW

De mening van de getuige vragen in verband met de preventie van het ongeval is een
goede manier om het interview af te sluiten. Deze vraag dient echt tot het eind te
worden bewaard te worden omdat in feite daarmee de getuige gevraagd wordt

conclusies te trekken, zodat uiteindelijk opinies ten berde zullen worden gebracht, in
plaats van feiten.
Het interview dient altijd afgesloten te worden met een woordje van dank voor de
moeite, de tijd en de medewerking van de kant van de getuige en de suggestie het de

onderzoeker te laten weten indien de getuige zich nog iets zou herinneren wat in het
interview niet werd gezegd.
VOORBEREIDING VAN DE VERKLARINGEN

Probeer steeds een verklaring te verkrijgen van elke geïnterviewde persoon. Verklaringen zijn een onderdeel van het eindrapport en kunnen gebruikt worden om,
indien nodig, in een later interview het geheugen van de getuige op te frissen
(evenals dat van de onderzoeker). Verklaringen zouden indien mogelijk door de
getuige ondertekend dienen te worden, maar noodzakelijk is dit niet.
HET VASTLEGGEN VAN DE GETUIGENVERKLARING

De onderzoeker kan niet rekenen op zijn geheugen tijdens een onderzoek, dat is

duidelijk. Dus dienen de getuigenverklaringen vastgelegd te worden. Handgeschreven
aantekeningen zijn essentieel, zelfs als er van een bandrecorder gebruik wordt
gemaakt.
Notities helpen ook het interview georganiseerd te houden en de juiste weergave te
krijgen van het interview. Ze worden achteraf in de analysefase gebruikt.
Het maken van aantekeningen moet zo handig mogelijk gebeuren en mag niet de
aandacht van de getuige afleiden van wat het belangrijkste is: zijn getuigenis. Het
mag en moet openlijk gebeuren, anders zal de getuige achterdochtig worden, maar
het mag hem niet hinderen.
GEBRUIK VAN BANDRECORDER

Hoewel de verklaringen opgetekend dienen te worden gedurende het interview zelf
kunnen sommige omstandigheden het gebruik van een bandrecorder rechtvaardigen.
Wanneer een bandrecorder wordt gebruikt dient het interview daarna uitgeschreven
te worden.
Het gebruik van de bandrecorder kan echter het maken van notities niet vervangen!
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TERUGKOPPELING NAAR DE GETUIGE

Om zich ervan te overtuigen dat de getuigenis correct werd begrepen en als dusdanig
is vastgelegd, dient de onderzoeker van tijd tot tijd deze samen te vatten en te
herhalen. Dit stelt de getuige in de gelegenheid te evalueren hoe goed zijn verklaring
is en de fouten of misinterpretaties te corrigeren. Een en ander draagt er toe bij dat
de getuige zijn gedachten ordent. Het teruglezen helpt dus enerzijds fouten te
corrigeren en anderzijds omissies aan te vullen.
ANALYSE VAN DE GETUIGENISSEN

Alvorens de getuigenissen in de conclusies te gebruiken dient de onderzoeker te
beslissen in welke mate elke getuigenis geldig is, welke feitelijke gegevens ze bevat en
in welke mate die informatie in strijd is met andere. In de eindanalyse zou men
slechts gebruik mogen maken van bevestigde getuigenissen.
EVALUATIE VAN DE GETUIGE

Meerdere invloeden kunnen de getuigenverklaring onbetrouwbaar maken. Gedurende het interview dient de onderzoeker reeds te beginnen met het analyseren van
zowel de getuige als zijn verklaring. Hij dient na te gaan en vast te leggen wat de
waarde is van de getuigenis.
EVALUATIE VAN DE VERKLARING VAN DE GETUIGE

Voordat de verklaringen van de getuigen gebruikt kunnen worden in de analyse van
het ongeval dienen ze dus geanalyseerd te worden op geloofwaardigheid.
Dit bevestigen van de getuigenverklaringen gebeurt door objectieve analyse en
vergelijkingen. Soms kan teruggaan naar de plaats van het ongeval helpen om na te
gaan wie wat gezien kon hebben. Indien er tegenstrijdigheden blijven bestaan kan de
analyse de onderzoeker tenslotte ook aangeven indien, en zo ja, welke follow-upinterviews gewenst zijn.
FOLLOW-UP-INTERVIEWS

Follow-up-interviews kunnen dus noodzakelijk zijn om conflictsituaties op te lossen,
om verdere diepgaande details te verkrijgen, om hiaten op te vullen, en om formeel
de kritische punten na te zien
2.2.3

Andere bronnen van bewijsmateriaal

Buiten de algemene reeds aangehaalde onderzoektechnieken zijn er nog verschillende
andere die meestal worden toegepast om nog andere bronnen van bewijsmateriaal
aan te boren.
WEERSOMSTANDIGHEDEN

In sommige onderzoeken kan het weer van groot belang zijn in de bepaling van de
mogelijke oorzaken van het ongeval. Daarom is het essentieel dat wordt vastgelegd
wat de weersomstandigheden waren op het moment van het ongeval.
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BRAND

Indien er sprake was van brand bij het ongeval, is het van het grootste belang dat de
juiste oorzaak bekend is. Ook het soort brand kan van belang zijn voor zijn onderzoek. Werd de brand veroorzaakt door het ongeval dat de onderzoeker onderzoekt?
Voordat zijn analyse is afgerond en voordat dus het eindrapport geschreven kan
worden dient de onderzoeker exact te weten waar en hoe de brand ontstond en waar
de brand zijn plaats vindt in de gehele gebeurtenissensequentie.
DODELIJKE SLACHTOFFERS

Dodelijke slachtoffers van het ongeval kunnen van uitzonderlijk belang zijn en
kunnen bruikbare informatie geven betreffende bewijsmateriaal met betrekking tot
het ongeval.
Naast het rapport van de lijkschouwer kunnen de juiste plaats en positie van de
slachtoffers significante aanwijzingen zijn in het onderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld
het verband helpen vaststellen tussen brand en explosie, of duidelijk maken dat de
persoon getracht heeft erger te voorkomen.
DOCUMENTEN

Er bestaan verschillende soorten documenten die een behoorlijke hoeveelheid
bewijsmateriaal kunnen opleveren. Naast het bedrijfsdossier betreffende de betrokken personen (in het bijzonder diegenen die omkwamen) bestaan er in elk bedrijf
logboeken met betrekking tot de werking, de riskante operaties, werkprocedures,
werkvergunningen, enz.
Bedenk daarbij dat het bedrijf heel wat vastlegt om de produktie te kunnen volgen
en sturen: dossiers over het personeel, taken, gebruikte materialen, onderhoud,
inspectie ... Een integraal onderdeel van het onderzoek dient zich daarom te richten
op het verzamelen en analyseren van alle documenten die kunnen bijdragen tot het
vaststellen van de oorzaken van het ongeval.

2.3

Analyseren en rapporteren

2.3.1

Analyse van de causale factoren
De factoren die bij het ontstaan van het ongeval een rol hebben gespeeld kunnen
slechts worden vastgesteld door grondig onderzoek. Alleen op die manier kunnen
we zeker zijn van alle factoren die direct en indirect tot het ongeval hebben bijgedragen. De resultaten van het onderzoek zullen getuigen van de grondigheid en de
effectiviteit waarmee de onderzoeker het bewijsmateriaal heeft verzameld, en hoe
correct hij het heeft geanalyseerd.
Deductieve redenering, die reeds start vanaf het ontdekken van de basisfactoren, en
die doorgaat gedurende het gehele analyseproces, zou de basis moeten zijn van elk
resultaat van het onderzoek. Het kan nodig zijn dat men zijn toevlucht neemt tot
een eliminatieproces om te komen tot de geldige conclusies in verband met wat
eigenlijk gebeurde.
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FACTOREN DIE BIJ HET ONTSTAAN VAN ONGEVALLEN EEN ROL SPELEN

Deze factoren zijn eigenlijk een combinatie van gelijktijdige en tijdelijke omstandigheden, die alle plaats dienen te vinden om het ongeval te veroorzaken.
Elke omstandigheid die meewerkt aan het tot stand komen van het ongeval mag
gezien worden als één van de oorzaken van het ongeval. Daardoor wordt die
omstandigheid er één in een combinatie van vele.
Meer specifiek gesteld: een factor die een rol speelt bij het ontstaan van een ongeval
is om het even welk gedrag, conditie, handeling, of onachtzaamheid zonder welk het
ongeval niet had kunnen gebeuren. Vandaar dat de onderzoeker zich, tijdens het
zoeken van die factoren, voor ogen dient te houden dat een ongeval het resultaat
kan zijn van de samenwerking van ogenschijnlijk onschadelijke omstandigheden en
gebeurtenissen.
ANALYSETECHNIEKEN

Zo spoedig mogelijk na, of beter zelfs tijdens, de verzameling van het bewijsmateriaal dient er gestart te worden met het ontwikkelen van een chronologische volgorde
van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het ongeval. Uiteraard dient alle bewijsmateriaal, op om het even welke manier ook gevonden, daar zijn plaats te krijgen.
Een dusdanige op tijdbasis opgestelde gebeurtenissensequentie is een middel van
onschatbare waarde om:
bewijsmateriaal hard te maken;
bepaalde gebieden waarop verder detailonderzoek nodig is aan te duiden;
causale factoren te catalogiseren, zoals hierna zal worden aangegeven.
Elk feit dat beschouwd kan worden als een mogelijke oorzaak dient geëxploreerd en
geëvalueerd te worden. Het is daarom zinvol daartoe een logisch model te ontwikkelen en te volgen teneinde zich ervan te verzekeren dat alle facetten van de gegeven
problemen aan de orde kwamen.
Een aangewezen manier om het logische model te ontwikkelen is:
een gedachtengang te kiezen die nauwkeurig wordt gevolgd;
hypothetische oorzaken voorstellen;
testen van de hypothetische oorzaken door onderzoek van het bewijsmateriaal.

De onderzoeker zal ondervinden dat de traditionele probleemoplossingstechniek, die
er uit bestaat hypotheses aan te nemen en hen verder te ontwikkelen tot op het punt
dat ze ofwel bewezen worden of verworpen worden, een effectieve manier is om de
ongevallenoorzaken te vinden.
Uiteraard dienen initiële data verzameld te worden om de hypotheses te ondersteunen. Dit werd uitvoerig in het vorige hoofdstuk beschreven. De juistheid van die
gegevens werd nagegaan en dient nu grondig geanalyseerd te worden met betrekking
tot de voorgestelde hypotheses. De logische gevolgen van deze gegevens dienen getest
te worden door vergelijking met de actuele omstandigheden, waarbij uiteindelijk de
hypotheses zullen worden bekrachtigd of niet.
DE ANALYSE AAN DE HAND VAN HET ONGEVALLENMODEL

Hierbij refereren wij aan het ongevallenmodel uit hoofdstuk 1. Voorbeelden van de
betrokken factoren zijn opgenomen in bijlage 1.
Het gebruik van het fasenmodel komt neer op het bij elkaar brengen van de factoren die bij elkaar horen.
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De volgende gedachtegang dient daarbij nauwkeurig te worden gevolgd:
1. Maak een lijst van de verwondingen.
2. Voor elk verlies beschrijft de onderzoeker elk contact met elke vorm van energie
dat verantwoordelijk is voor de uiteindelijke verwonding.
Van elk contact met een energie zoekt de onderzoeker in zijn feitenmateriaal:
de (beweging van de) schadedrager;
- de (beweging van de) energiedrager;
de onaangepaste beheersing die het contact als zodanig mogelijk maakte.
3. Voor elke factor in die incidentfase maakt de onderzoeker een lijst van de
persoonlijke factoren, fysisch/technische factoren en organisatorische factoren die
in een opbouwfase aan bod kwamen. Hierbij test hij hypothetische oorzaken uit
het model door onderzoek van het bewijsmateriaal dat hij tijdens het onderzoek
gevonden heeft.
De weerhouden factoren worden als zodanig gerangschikt.
4. Voor elke factor in de incidentfase en de opbouwfase worden factoren gezocht in
de initiële fase. Die worden ook gerangschikt volgens hun aard: persoonlijke,
fysisch/technische en organisatorische.
Uiteindelijk hebben alle oorzakelijke factoren een plaats gevonden in ons fasenmodel.

Nu kan ook de methodiek gebruikt worden waarmee ook de relatieve waarde van
elke factor gemeten kan worden. Deze methodiek is aangehaald in hoofdstuk l
paragraaf 1.3.2).
Tenslotte wordt het formulier, beschreven in hoofdstuk 3 ingevuld. Hierbij dienen
alle factoren hun plaats te krijgen, samen met de algemene gegevens betreffende het
ongeval.
2.3.2

Het rapport

De eindstap in het Ongevalsonderzoek is het voorbereiden en voorleggen van het
eindrapport. De voorbereiding van het rapport start reeds op kleine schaal bij het
begin van het onderzoek.
Eerst wordt het formulier ingevuld. Vervolgens wordt het eindrapport geschreven.
De volgende stappen kunnen worden doorlopen bij het schrijven van het rapport:
1. Geef een korte beschrijving van wat er is gebeurd met uitzondering van de
onderzoeksfase en de conclusies die daaruit konden worden getrokken.
2. Geef een chronologisch verhaal van het ongeval maar zonder onderzoekdetails.
3. Selecteer de feiten, de analyses, conclusies en aanbevelingen die in het rapport
thuishoren en presenteer een gestructureerd geheel van het onderzoek, het
verzamelen van de feiten tot en met het gebruiken van de weerhouden feiten in
het ongevallenmodel en het formuleren van de conclusies.
4. Selecteer en teken de schetsen die worden gebruikt om het rapport te vereenvoudigen en te ondersteunen. De grafieken en de tekeningen dienen de tekst te
ondersteunen en leesbaarder te maken. Ze mogen dus slechts gebruikt worden
indien ze de tekst verklaren. Zij mogen dus duidelijk niet gebruikt worden als
vulling. Indien de tekst er niet expliciet naar verwijst verdienen ze geen opname
in het rapport.
5. Selecteer het noodzakelijke back-up materiaal, met inbegrip van het ongevalformuiier, en bundel dit in de bijlage. Dezelfde regels als voor de tekeningen en
grafieken gelden ook hier. Indien het materiaal niets toevoegt wordt het niet
opgenomen.

Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek

29

Dit handboek pleit dus voor een kort en krachtig rapport. Een goed rapport is een
belangrijk onderdeel van een goed Ongevalsonderzoek, want alle aanbevelingen
moeten er hun grondslag vinden.

Vastleggen van de ongevalsgegevens

3.1

Het ongevalsformulier (zie bijlage II)
Het ongevalsformulier is zo opgebouwd dat het als basis kan dienen van de ongevallenregistratie.
Het is bewust summier gehouden en vereist daardoor:
- een gids ten behoeve van het invullen van het formulier;
- een degelijke opleiding van de inspecteur.

3.2

Vastleggen en verder bewerken van de verkregen gegevens ten behoeve
van statistische bewerking
Voor het opbouwen van het gegevensbestand ten behoeve van statistische bewerking
kunnen de gegevens van het ongevalsformulier worden ingevoerd in een computerbestand.
Het onderhavig ongevalsformulier is zo opgebouwd dat het rechtstreeks kan worden
gebruikt als invoerformulier van het gedeelte van de gegevensbank dat betrekking
heeft op de gegevens betreffende de werkgever, de plaats van het ongeval, het
slachtoffer en het ongeval zelf.

4.

Noodzakelijke opleiding met betrekking tot
ongevalsonderzoek
Alle betrokkenen dienen een opleiding te krijgen die hen in staat stelt en hen
motiveert om het ongevalsonderzoek naar behoren te kunnen en willen uitvoeren.
Een goede opleiding is essentieel voor het succesvol uitvoeren van ongevalsonderzoek en dient te bestaan uit:
- een basisopleiding nodig om iedereen dezelfde kant te laten uitkijken: deze opleiding dient het doel en de weg daar naartoe duidelijk te maken;
- een specifieke opleiding voor het effectief uitvoeren van ongevalsonderzoek.
Deze opleiding moet degenen die verantwoordelijk zijn voor het correct uitvoeren
van ongevalsonderzoek de zelfverzekerdheid geven die hen in staat stelt om deze
activiteit te durven uitvoeren, de kennis en de kunde om dit met succes te doen en
de motivatie om dit blijvend door te zetten.
Deze basisopleiding dient te worden gegeven aan iedereen die met ongevalsonderzoek te maken heeft. Zij dient zonodig aan het organisatieniveau te worden aangepast in tijd, inhoud en wijze van presentatie.
Doel van deze algemene opleiding is de filosofie met betrekking tot ongevalsonderzoek, het doel wat men voor ogen heeft en de wijze waarop men gezamenlijk dit
doel wenst te bereiken kenbaar te maken.

De basisopleiding dient het ongevalsonderzoek ook te plaatsen in het breder kader
van het hedendaagse 'veiligheidsmanagement'. Het ongevalsonderzoek kan ook
gezien worden als een specifieke mini-audit-methodiek, die een organisatie op veiligheidsgebied doorlicht uitgaande van een ongeval.
De opleiding dient minstens te bestaan uit:
- de strategie met betrekking tot ongevalsonderzoek;
- ongevalsonderzoek als onderdeel van veiligheidsmanagement;
- oorzaken en gevolgen van ongevallen, met introductie van het ongevallenmodel.
Problemen komen meestal voor wanneer het personeel niet correct wordt ingelicht
over hoe het project werkt en wat het doel en de objectieven zijn. Goed lopend
ongevalsonderzoek steunt op open en consistente communicatie met alle betrokken
medewerkers.

5. Verantwoording

Door het Ministerie van Sociale Zaken, Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA),
werd de opdracht verleend tot 'het ontwikkelen van een methode voor ongevallenregistratie, -onderzoek en -rapportage'. Deze opdracht omvatte de volgende onderdelen:
1. Het opstellen van een model dat de oorzaken-gevolgen-reeks zou weergeven met
betrekking tot het optreden van ongevallen.
Doel van het opstellen van het model was niet alleen het zoeken naar een kader
voor uniformiteit in het analyseren van ongevallen, maar ook het bevorderen van
de kwaliteit en objectiviteit van het desbetreffende onderzoek. Deze aspecten
(uniformiteit, kwaliteit en objectiviteit) zijn voorwaarden om te komen tot een
betere verzameling van gegevens en het beschikbaar stellen van deze verzameling.
Dit opdat deze gegevens kunnen worden gebruikt om de verschillende oorzaken
van ongevallen beter in kaart te brengen, en opdat aandachtsgebieden aangewezen
kunnen worden voor bijvoorbeeld een projectmatige aanpak ter preventie van
ongevallen.
2. Het ontwikkelen van een aanpak voor het waarderen van oorzakelijke factoren in
aansluiting op het model. Het doel hiervan is te komen tot een vaststelling van
het relatieve gewicht van de verschillende oorzakelijke factoren, om zo prioriteiten te kunnen stellen voor het geven van aandacht en het optimaal inzetten van
mensen en middelen bij het voorkomen van ongevallen.
3. Het opstellen van een opleidingsmodule voor instructie van de ambtenaren met
betrekking tot het model en de aan de hand van dit model uit te voeren analyse
(en het daarmee samenhangend rapportage-Xregistratiesysteem).
Het oorzaken-gevolgen-model dient in feite als basis voor de analyse van ongevallen
en voor de wijze van registratie en verwerking van gegevens. Als zodanig vormt het
model het hart van dit rapport en van de methode voor analyse van ongevallen/incidenten die als een min of meer logisch gevolg uit het model voortvloeit.
Derhalve werd aan de opstelling en voorstelling van het model in belangrijke mate
aandacht geschonken.

Het in dit rapport gepresenteerde model en de analysemethodiek zijn gebaseerd op
hetgeen uit literatuur en praktijk dienaangaande bekend is. Aangezien de acceptatie
van het op te zetten model en de analysemethodiek zo groot mogelijk zou dienen te
zijn bij zowel de directe gebruiker (de AI ambtenaar) als bij de industrie, werd
gezocht naar een zo groot mogelijke aansluiting op de bestaande praktijk.
Voor een deel dient de in dit rapport gepresenteerde materie te worden gezien als
ontwikkelingswerk, met name ten aanzien van de waarderingsmethodiek.
Het in dit rapport voorgestelde model en de daarmee samenhangende onderzoeksmethodiek kan eveneens dienen als referentiekader voor bedrijfsfunctionarissen bij het
onderzoeken van ongevallen in hun bedrijven/organisaties.
Het opgestelde model is niet alleen bruikbaar voor het analyseren van ongevallen en
het rubriceren en opslaan van oorzakelijke gegevens. Het kan ook een rol spelen bij
het opzetten van preventiegerichte veiligheidsdoorlichting of Safety Audit-methodieken.
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Als basis voor het uitvoeren van dit project diende onder andere een literatuuronderzoek, waarbij de in de literatuurlijst genoemde bronnen werden bestudeerd.
Een belangrijke basis voor de inhoud van dit rapport ontstond verder vooral tijdens
discussies tussen de LCC-onderzoeker(s) en DGA-coördinatoren.
Daarnaast is de ervaring op het gebied van ongevalsonderzoek een niet onbelangrijke
factor geweest:
1. Feitenboom Analyse Methode (FAM); een methodiek die gebaseerd is op de
fouten- of gebeurtenissenboom.
2. Management Oversight and Risk Tree (MORT); de methodiek die gebaseerd is op
de 'foutenboom', en die in de USA werd ontwikkeld aan het begin van de jaren
zeventig voor analyse van ongevallen in complexe systemen (met name nucleaire
energie-opwekking).
3. Systematische Oorzaken Analyse Methodiek (SOAT); een methodiek die werd
ontwikkeld door ILCI (USA).
Het meest ontwikkeld model dienaangaande werd gevonden in het vijf-fasen-model
van (Heinrich/)Bird dat uiteindelijk de belangrijkste basis vormt voor het model
beschreven in dit rapport. Het model werd echter aangepast aan de criteria van het
DGA.
Vanuit de wereld van de psychologie wordt een aantal handreikingen gedaan met
betrekking tot oorzakelijke aspecten (Swain, Hudson/Reason). Een belangrijke structurele opzet, waarbij oorzaken worden gerangschikt in (tijdsafhankelijke) fasen kon
echter (nog) niet worden vastgesteld. Er werd echter wel een aantal van de door
psychologen genoemde oorzakelijke of bijdragende aspecten in het model in dit
rapport verwerkt.

Tijdens het onderzoek voor dit rapport kon worden vastgesteld dat veel is geschreven over de techniek en uitvoering van ongevallenanalyses, maar veel minder over
structurele modellen die voor algemene toepassing, verkrijgen, opslag en verwerking
van gegevens kunnen worden gebruikt. Verschillende door bedrijven gebruikte
modellen en systemen (procedures/technieken) werden onderzocht. Naast een aantal
algemene aspecten zijn deze echter in de regel specifiek voor de bedrijfstak, dan wel
voor het betrokken bedrijf, dan wel oppervlakkig van opzet. Zij werden derhalve
slechts ter kennisname in de voorbereiding van dit rapport meegenomen. Een aantal
van de door bedrijven gebruikte systemen van ongevallenanalyse vertoont overigens
een belangrijke mate van overeenkomst met het in dit rapport voorgestelde model
(wat de praktische toepasbaarheid van het model ondersteunt).
Dit rapport dient niet te worden gezien als een wetenschappelijke studie ten aanzien
van het oorzaken-gevolgen-model, noch ten aanzien van de daarmee samenhangende,
gepresenteerde analysetechniek. Dit rapport pretendeert wel een model te geven dat
in brede zin geaccepteerd kan worden, en dat tevens zeer goed kan dienen voor het
analyseren van ongevallen.
Bij het opstellen van het model is vooral ook gelet op de uiteindelijke doelgroep,
waarbij ons de 'doorsnee' ambtenaar van de Arbeidsinspectie voor ogen heeft
gestaan, die model en aangeboden analyse-instrumenten, inclusief de achtergronden
daarvan in zijn dagelijkse praktijk moet kunnen toepassen, en vanuit zijn kennis een
en ander ook moet kunnen gebruiken in communicatie met het bedrijfsleven waarin
hij de onderzoeken verricht.
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Een dergelijk uitgangspunt vraagt zeer direct om een model dat in de praktijk zijn
waarde kan bewijzen. Een meer theoretisch model dat mogelijk in wetenschappelijke
kringen tot interessante discussies zou kunnen leiden, dient met het oog op de
verlangde praktische toepasbaarheid te worden afgewezen. Wel werd bij het opzetten
van het geboden model rekening gehouden met mogelijke aanpassingen/aanvullingen
die op basis van opgedane eigen (DGA) ervaringen, dan wel op basis van het werk
van bijvoorbeeld universiteiten in de toekomst zouden kunnen worden verwacht.
Het model werd op toepasbaarheid getest tijdens enkele bijeenkomsten met een
aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie. Daartoe vond een tweetal werkbesprekingen plaats waaraan van de zijde van DGA deelnamen:
- Drs. Ir. A.J.M. Boesten
- ing G. Berendsen
- ing. J. Schoonen
- A. Kodde
- J.J.P.M. Kennis
- ing. J. van Koeverden
- ing D. Henstra
- E.J. Reugenbrink
Tijdens deze bijeenkomsten (op 9 juni 1989 en 25 oktober 1989) werd het toen
ontwikkelde model geïntroduceerd, en werd met name gelet op het oordeel over het
model in relatie met de door de inspecteurs gebruikte methoden, dan wel hun
werkwijzen op dit gebied.
Detailgesprekken over de bij ongevalsonderzoek gebruikte werkwijzen (voor zover
daarvan al sprake kon zijn - het onderhavige onderzoek is immers mede bedoeld om
een meer uniforme analyse van ongevallen mogelijk te maken) werden door Ir. Roels
gevoerd met:
- ing. G. Berendsen
- ing. J. Schoonen
- ing. J. van Koeverden
- ing. D. Henstra
- ing. C. Houdkamp

Daarnaast werden door Ir. Roels gesprekken gevoerd met:
- Dr. P.T.W. Hudson Universiteit van Leiden
- Prof. Dr. Ir. W. Geysen Katholieke Universiteit Leuven
- Ir. A. Peytier Katholieke Universiteit Leuven
- Ir. H. De Lange Nationale maatschappij ter Voorkoming Van Arbeidsongevallen
(NWA - Brussel)
Zowel de informatie uit de werkbesprekingen als de informatie uit de meer gedetailleerde gesprekken werd in de totstandkoming van dit rapport betrokken.

Samenvatting

Traditioneel ongevalsonderzoek gaat doorgaans uit van de veronderstelling dat er
slechts één oorzaak ten grondslag ligt aan een bepaald bedrijfsongeval. Dit vernauwt
het kader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, en laat factoren buiten beschouwing die van essentieel belang kunnen zijn voor het voorkomen van soortgelijke
ongelukken in de toekomst.
In dit boek wordt een onderzoeksmodel gepresenteerd dat het probleemgebied niet
verkleint, maar het onderzoeksterrein juist uitbreidt, zodat onvermoede oorzaken
aan het licht kunnen komen. Dit model wordt besproken in hoofdstuk 1; hier
wordt toegelicht hoe het ontstaan en verloop van een bedrijfsongeval in vier fasen
moet worden verdeeld om grip te krijgen op de werkelijke toedracht. Vervolgens
komen de diverse factoren aan bod die betrokken kunnen zijn bij het veroorzaken
van het ongeluk. Het hier gepresenteerde model verdeelt deze factoren in persoonsgebonden-, fysisch/technische- en organisatorische factoren. Eerste- en laatstgenoemde groep blijven in traditioneel onderzoek meestal ernstig onderbelicht. Niet alle
factoren zullen bij een onderzoek even zwaar mogen wegen. Hoe we kunnen
bepalen welk gewicht we aan een bepaalde factor kunnen toekennen, wordt in de
laatste paragraaf van hoofdstuk l beschreven.
Hoofdstuk 2 behandelt het eigenlijke voorbereiden en uitvoeren van het onderzoek.
Hier wordt uitgebreid ingegaan op de fasen die het onderzoek doorloopt: de voorbereiding, de openingsvergadering met het betrokken management, het onderzoek van
de plaats van het ongeval, het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van
betrokkenen, en de slotvergadering. Afgesloten wordt met aanbevelingen voor
analyse- en rapportagetechnieken, maar deze worden uitgebreider beschreven in
bijlage 2, waarin ook het ongevalsformulier is opgenomen. Dit formulier biedt een
raamwerk waarbinnen alle factoren geordend kunnen worden.
Het korte hoofdstukje 3 staat even stil bij de registratie van via het onderzoek
verkregen gegevens, en roert ook aan dat deze gegevens bewerkt moeten worden om
ze geschikt te maken voor verdere statistische verwerking. Hoofdstuk 4 behandelt de
noodzaak tot opleiding, niet alleen wat betreft een basisopleiding veiligheidsmanagement, maar ook de specifieke opleiding ongevalsonderzoek. Laatstgenoemde is een
interne opleiding binnen de Arbeidsinspectie, waarvan de inhoud ruwweg overeenkomt met de tekst van bijlage 2.
De hoofdtekst wordt afgesloten met een verantwoording (waarin de reden voor het
verschijnen van deze uitgave wordt toegelicht) en een literatuurlijst voor verdere
studie. De twee bijlagen die volgen zijn een verdieping van het in hoofdstuk l en 2
besproken materiaal. Doublures zijn hierbij onvermijdelijk, maar met name bijlage 2
behandelt het uitvoeren van een onderzoek volgens het fasen- en factorenmodel dan
ook wel zeer uitputtend.
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BIJLAGE l

Een nadere omschrijving van de fasen
en factoren van het ongevalsmodel

De initiële fase
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Afbeelding 2. De initiële fase

1.1

Persoonsgebonden factoren (M):
In de initiële fase spelen de volgende persoonsgebonden factoren een rol. De tekstblokken na de
tussenkoppen dienen ter illustratie van hetgeen wordt bedoeld met de tussenkop. Zij beogen dus
geen volledigheid ten aanzien van alle mogelijke factoren.
1.
Lichamelijke capaciteiten benodigd voor een afdoende uitvoering van het werk
De betrokkene beschikt niet over de nodige lichamelijke capaciteiten om het werk veilig
te kunnen uitvoeren; hij voldoet bijvoorbeeld niet aan de eisen met betrekking tot het
werken op hoogte, of door een blijvende handicap is het hem onmogelijk een beschermingsmasker te dragen dat het gezicht volledig bedekt.
2.
Geestelijke capaciteiten benodigd voor het uitvoeren van het werk
De betrokkene beschikt niet over de nodige geestelijke capaciteiten om het werk veilig te
kunnen uitvoeren. Hij voldoet bijvoorbeeld blijvend niet aan de eisen met betrekking tot
het werken in besloten ruimten, omdat hij aan claustrofobie lijdt. Of hij beschikt niet
over de geestelijke mogelijkheden om dit werk of ander werk onder moeilijke omstandigheden aan te kunnen.
3.
Kennis die de betrokken werknemer in staal stelt het werk veilig uit te voeren
De betrokkene heeft nooit instructies gekregen met betrekking tot de veiligheidsaspecten
van zijn werk; hij heeft ook geen formele opleiding gevolgd waarin de veilige werkmethoden, regels en voorschriften met betrekking tot zijn werk zijn opgenomen.
De betrokkene heeft ook geen specifieke vorming ontvangen voor de taak die uitgevoerd
werd op het ogenblik van het ongeval.
4.
Ervaring/bekwaamheid die de betrokkene in staat stelt om zijn werk veilig uit te voeren
De betrokkene beschikt niet over de nodige ervaring of bekwaamheid met behulp
waarvan hij zijn werk veilig uit zou kunnen voeren. De betrokkene heeft geen adequate
praktische training gevolgd om bekwaamheid op te doen die hij nodig heeft om het werk
veilig uit te voeren.
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6.

39

Motivatie om het werk veilig uit te voeren
De betrokkene is (structureel of vanuit de bedrijfscultuur) niet voldoende gemotiveerd om
het werk veilig uit te voeren, bijvoorbeeld omdat hij het nut van veilig werken niet inziet,
en zichzelf meer gebaat ziet bij het omzeilen van de voorgeschreven regels, werkmethoden en voorschriften. De motivatie voor, deelname aan, en aanvaarding van het arbeidsproces is duidelijk onvoldoende. De werknemer gelooft dat het eigenlijk geen verschil
uitmaakt of hij de taak nu goed uitvoert of slecht.
Gewoonten met betrekking tot het veilig uitvoeren van werk
De betrokkene heeft zekere gewoonten met betrekking tot het veilig uitvoeren van het
werk die niet stroken met de vereiste handelwijzen terzake. Zo volgt hij nooit een
bepaalde voorgeschreven procedure, maar heeft in plaats daarvan in de loop der jaren zijn
eigen manier ontwikkeld om het werk uit te voeren. Dat hij daarbij een loopje neemt met
de procedures, en dat zijn manier van werken niet volledig veilig is, weet hij eigenlijk wel.
Maar hij doet het altijd zo en hij heeft in de twintig jaar dat hij zijn vak uitoefent nog

nooit een ongeval gehad, dus waarom zou hij nu ineens een inge-slepen gewoonte gaan
veranderen?

7.

8.

9.

1.2

Onaangepast gedrag

Het gedrag van betrokkene moet beschouwd worden als buiten het sociaal aanvaardbare
liggend. Hij volgt gewoonlijk de regels niet op uit pure balorigheid. Het gedrag van
betrokkene is onaanvaardbaar wanneer men het vergelijkt met het gedrag dat als minimaal
aanvaardbaar wordt bestempeld.
Emotionele toestand
De emotionele toestand van betrokkene is constant van een dergelijke aard dat hij
onmogelijk veilig kan functioneren in de bestaande werksituatie. Om meerdere redenen is
betrokkene zó emotioneel dat constant het ergste te vrezen valt. De werknemer valt in
ongunstige zin op door een meer door normale nervositeit.
Motivatie in verband met de produktie
De betrokkene is sterk gemotiveerd om een hoge produktie te halen . Vooral het beoogde
aantal, de beoogde hoeveelheid is voor hem heilig. Alle andere overwegingen moeten
daarvoor wijken. Deze eigenschap is bij betrokkene blijvend sterk ontwikkeld, en heeft
tot gevolg dat - wanneer de produktie in gedrang komt - de veiligheid en kwaliteit op de
tweede plaats komen.

Fysisch/technische factoren (F)
De volgende fysisch/technische factoren zijn in het model terug te vinden:

1.

Installaties, machines en technische veiligheidsmaatregelen in dit verband.

2.

De omgeving van de werkplek

3.

In de ontwerp- en ontwikkelingsfase van de apparatuur werd niet afdoende gepoogd om,
via ontwerp of procedures, de energie te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de
exploitatie.
Er is duidelijk onvoldoende aandacht besteed aan de menselijke eigenschappen wanneer zij
interfereren met machine-omgevings-factoren.
Het onderhoud aan de installatie werd niet afdoende bestudeerd; noch tijdens de conceptfase, noch gedurende de exploitatie.
De inspectie van de installatie werd niet afdoende bestudeerd; noch tijdens de conceptfase,
noch gedurende de exploitatie.
Er werd structureel onvoldoende rekening gehouden met problemen verbonden met
zaken als ruimte, comfort, orde, werkstroom, tijdelijke tussenopslag van goederen,
enzovoort.
De gebruikte materialen
De gebruikte materialen hebben steeds een eigen energie-inhoud. Deze energievormen
(zoals kinetische-, chemische-, thermische-, elektrische-, ioniserende- en andere straling,
akoestische- en biologische energie) kunnen letsel veroorzaken.
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4.

5.

6.

1.3

Bovendien kan er een bepaalde wisselwerking optreden tussen een stof, het organisme en
de omgeving. Zo is het gebruik van stikstof steeds risicovol; het gevaar van verstikking is
praktisch steeds aanwezig.
De brand- en explosierisico's
Elk bedrijf heeft te maken met zekere brandrisico's; de meeste bedrijven hebben ook
explosierisico's. Deze risico's zouden in kaart moeten worden gebracht, waarna men ze
kan beheersen. Meestal gebeurt dit in zekere mate; het zijn de restrisico's die voor onheil
kunnen zorgen. Het gaat hier dus meestal om bekende risico's; wanneer zij niet (h)erkend
worden, zijn de gevolgen mogelijk nog erger. In alle geval maken die risico's blijvend deel
uit van de initiële fase.
Gereedschap/uitrusting met inbegrip van ergonomische overwegingen
Het in het bedrijf beschikbare gereedschap of uitrusting is niet adequaat met betrekking
tot het uit te voeren werk. De beschikbare uitrusting is ergonomisch niet verantwoord; de
beschikbare warmtewerende kleding is bijvoorbeeld te zwaar, en is weinig comfortabel,
zodat het werken (met bovendien een persluchtmasker) een te zware belasting vormt.
Het gereedschap of de uitrusting is zodanig versleten dat zij niet meer veilig bruikbaar is,
en er is geen reservegereedschap aanwezig.
Slijtage, verouderen
Onderzoek wees uit dat een breuk veroorzaakt werd door het verouderen van de installatie (bijvoorbeeld het dichtslibben van leidingen), of door corrosie of erosie (van een stalen
leiding bijvoorbeeld). Gezien de lange periode waarin de installatie al in gebruik is, mag
men met reden spreken over verouderen en slijtage.

Organisatorische factoren (O)
De organisatorische factoren die een rol kunnen spelen bij het optreden van ongevallen zijn:
1.

2.

Management en organisatie
Het bedrijf beschikt niet over een op schrift gestelde beleidsverklaring met betrekking tot
VGW, waaruit een positieve instelling ten opzichte van deze materie zou kunnen blijken.
In het bedrijf is geen persoon aangewezen voor de coördinatie van het VGW-programma.
De directie steunt over het algemeen niet zichtbaar het VGW-beleid door brieven of
memo's.
Er bestaan in het bedrijf over het algemeen geen op schrift gestelde normen met betrekking tot door het management zelf uit te voeren activiteiten binnen het veiligheidsprogramma.
Het bedrijf beschikt niet over een volledig veiligheidshandboek dat de managers kan
steunen in het uitvoeren van hun taken in het veiligheidsprogramma.
In het bedrijf ontbreken in het algemeen de veiligheidsverantwoordelijkheden in de
taakomschrijvingen van de leden van het management.
De jaarlijkse doelstellingen op het gebied van veiligheid worden niet of nauwelijks
vastgelegd.
Het bedrijf beschikt niet over een geschreven procedure die de wijze regelt waarop
werknemers formeel melding kunnen maken van gevaren, en eventueel het werk kunnen
onderbreken; dit zonder angst voor repercussies.
Veiligheidsopleiding en management
In het bedrijf ontvangen nieuwe leden van het hoger management over het algemeen geen
introductie/oriëntatie met betrekking tot het eigen veiligheidsprogramma.
Het bedrijf beschikt niet over een formeel opleidingsprogramma voor hoger management
met betrekking tot veiligheids- of verliesbeheersing.
In het bedrijf wordt over het algemeen geen aandacht besteed aan het formeel initieel
opleiden van het midden- en lager kader met betrekking tot veiligheidsmanagement.
De veiligheidscoördinator heeft geen solide basisopleiding met betrekking tot het managen
van veiligheid en het coördineren van een veiligheidsprogramma ontvangen (van een
erkende organisatie of instituut).

Bijlage I: Een nadere omschrijving van de factoren van het ongevalsmodel

3.

41

Geplande inspecties
In het bedrijf ontbreken algemeen sluitende procedures die het voeren van inspecties
regelen, en die minstens omvatten:
- de verschillende soorten inspecties die vereist zijn;
- de inspectiefrequentie;
- de inspectieverantwoordelijkheid;
- de rapportering en follow-up;
- de wettelijk vereiste inspecties.

4.

5.

In het bedrijf ontbreekt de geschreven procedure die er voor zou moeten zorgen dat de
maatregelen ter verbetering van substandaard persoonlijke factoren en substandaard fysisch/technische factoren ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
In het bedrijf worden niet regelmatig analyses gemaakt van alle inspectierapporten om
veel voorkomende problemen en hun onderliggende oorzaken te onderkennen.
In het bedrijf ontbreekt een uitputtende inventarisatie van kritieke onderdelen.
In het bedrijf ontbreekt een gepland regelmatig inspectieprogramma voor alle kritieke
onderdelen/voorwerpen die in het bedrijf aanwezig zijn.
In het bedrijf ontbreken in het algemeen procedures voor het controleren van rollend
materieel en andere goederenbehandelingstoestellen, uit te voeren voordat deze apparatuur
in gebruik wordt genomen aan het begin van de werkdag of ploegendienst.
Het bedrijf beschikt niet over een formeel programma van schriftelijke rapportage van
onveilige of substandaard werkomstandigheden die door de werknemers (en anderen)
worden waargenomen.
Taakanalyses en procedures
In het bedrijf bestaat er geen geschreven directierichtlijn betreffende het uitvoeren van
taakanalyses en het daaruit ontwikkelen van doeltreffende procedures of taakinstructies,
die er op gericht zijn ongewenste ongevallen te voorkomen en te beperken.
In het bedrijf ontbreekt een omvangrijke inventarisatie van de kritieke taken, oftewel de
taken waarvoor een taakanalyse dient te worden uitgevoerd.
In het bedrijf ontbreken de meeste taakanalyses en procedures van die taken waarvoor,
blijkens eigen bedrijfsonderzoek, deze zaken echt nodig zijn.
In het bedrijf worden over het algemeen de veiligheids-, gezondheids- en verliesbeheersingsaspecten niet vastgelegd op het taakanalyseformulier.
Onderzoek van ongevallen/incidenten/storingen
Het bedrijf beschikt niet over een degelijke procedure voor het onderzoeken van ongevallen.
De bestaande ongevalsonderzoeksprocedure heeft een te geringe omvang.
De goede werking van de ongevalsonderzoeksprocedure wordt in het bedrijf over het
algemeen niet frequent gecontroleerd.
Het bedrijf beschikt niet over een geschreven procedure om ervoor te zorgen dat de
maatregelen als aangegeven in het veiligheidsplan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
In het bedrijf wordt door het management over het algemeen niet deelgenomen aan het
onderzoeken van ernstige of potentieel ernstige ongevallen.

Over het algemeen worden in het bedrijf de bijna-ongevallen niet gemeld, omdat het

6.

7.

bedrijf niet beschikt over een programma in dit verband.
Observatie van kritieke taken

Het bedrijf beschikt niet over een geschreven richtlijn die de uitvoering van een taakobservatieprogramma regelt.
In het bedrijf ontbreekt het over het algemeen aan het uitvoeren van observaties van
kritieke taken.
Voorbereiding op noodsituaties
In het bedrijf is de verantwoordelijkheid voor het coördineren van de algemene noodplanactiviteiten door één persoon niet vastgelegd.
In het bedrijf bestaat geen volledig noodplan.

42

Ongevalsonderzoek en -rapportage

Het bedrijf beschikt niet over gedetailleerde instructies voor iedere afdeling of sector met
betrekking tot brand of een andere calamiteit, waarin het stilleggen van de produktie is
geregeld.
Het bedrijf beschikt niet over voldoende noodverlichting in de daarvoor in aanmerking
komende uitgangen, gangen, vluchtwegen; ook de noodstroominstallaties zijn duidelijk

onvoldoende.

In het bedrijf werd nooit een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van brandblusmiddelen, in overeenstemming met de werkelijke risico's en de wettelijke- en andere

voorschriften die van toepassing zijn.

In het bedrijf werd nooit een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak voor het installeren
van detectie- en alarmeringssystemen, in overeenstemming met de werkelijke risico's en de
wettelijke- en andere voorschriften die van toepassing zijn.
In het bedrijf werd nooit een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak van het beschikken
over gasmaskers, ademhalingstoestellen, en andere reddingsmiddelen in overeenstemming
met de werkelijke risico's en de wettelijke- en andere voorschriften die van toepassing
zijn.
Het bedrijf beschikt niet over een doelmatig team voor het bestrijden van noodsituaties.
Het bedrijf beschikt niet over een plan voor medische hulpverlening.
Het bedrijf beschikt over het algemeen niet over personeelsleden die eerste hulp correct
kunnen toedienen, en op die manier uitbreiding van de verwondingen kunnen beperken.
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het bedrijf niet beschikt over een structureel
opleidingsplan voor leidinggevenden en andere werknemers op het gebied van eerste hulp.
Het bedrijf beschikt niet over de noodzakelijke eerste hulp-voorzieningen.

8.

9.

De aanwezige eerste hulp-voorzieningen voldoen niet aan de wettelijke normen.
Regels en voorschriften

In het bedrijf ontbreken algemene regels met betrekking tot veiligheid en bedrijfsgezondheid.
In het bedrijf ontbreken specifieke regels voor die taken en functies die daar juist wel om
vragen.
In het bedrijf wordt over het algemeen weinig gedaan aan het met iedere werknemer (ten
tijde van zijn indiensttreding of verandering van baan) bespreken van voor hem relevante
regels en voorschriften.
Het bedrijf beschikt niet over een consciëntieus nageleefd disciplinair beleid met betrekking tot de behandeling van overtreders van veiligheidsregels.
In het bedrijf heeft nooit een onderzoek plaatsgevonden naar de behoefte aan veiligheidssignalisatie, en om deze in overeenstemming te brengen met de bestaande risico's en
wettelijke (Nederlandse en Europese) voorschriften terzake.

Ongevallen/incidentenstatistiek en probleemoplossingsmethodes
In het bedrijf ontbreken over het algemeen procedures met betrekking tot het analyseren
van de letselongevallen.

In het bedrijf ontbreken over het algemeen procedures met betrekking tot het samen-

stellen van projectteams voor het oplossen van kritieke problemen met betrekking tot
letselongevallen.

Het bedrijf beschikt niet over een procedure die de analyse van de gerapporteerde

10.

bijna-ongevallen regelt.
Opleiding van werknemers

In het bedrijf is de bestaande opleiding van werknemers over het algemeen niet gekozen
na een degelijke studie van de opleidingsbehoeften, gebaseerd op de diverse functies en
vooral op de uit te voeren taken.
In het bedrijf wordt in het algemeen geen gebruik gemaakt van de taakanalyses en
procedures bij scholing en omscholing van werknemers.

In het bedrijf wordt in het algemeen geen gebruik gemaakt van de beproefde instructietechnieken (zoals de 'motiveer, vertel en toon, test en controleer'-methode) in de
werknemers opleiding/trainingsprogramma's.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
In het bedrijf bestaan er over het algemeen geen richtlijnen/regels/procedures voor het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
In het bedrijf hebben over het algemeen de werknemers geen inspraak in het bepalen van
de behoefte aan, en in het selecteren van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
In het bedrijf worden over het algemeen de juiste beschermingsmiddelen niet ter beschikking gesteld.
In het bedrijf worden over het algemeen de werknemers niet geïnstrueerd over het juiste
gebruik van de beschermingsmiddelen.
Het bedrijf beschikt niet over een richtlijn die van voorlieden vereist dat zij de persoonlijke beschermingsmiddelen van hun mensen controleren op de staat van bruikbaarheid.
Het bedrijf beschikt niet over een disciplinair beleid dat de voorman in staat stelt om
actie te ondernemen wanneer bestaande voorschriften inzake het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen worden overtreden.
Evaluatie van de veiligheidsactiviteiten
In het bedrijf worden over het algemeen geen onbevooroordeelde evaluaties uitgevoerd
om na te gaan of het bedrijfsmanagement voldoet aan de gestelde normen inzake veiligheidsprogramma's. Met andere woorden: het veiligheidsprogramma wordt praktisch nooit
serieus doorgelicht of ge-audit.
In het bedrijf worden over het algemeen geen onbevooroordeelde evaluaties uitgevoerd
om na te gaan of aan de gestelde normen inzake de algemene fysieke conditie van de
hardware van het bedrijf wordt voldaan.
In het bedrijf worden over het algemeen geen onbevooroordeelde evaluaties uitgevoerd
om na te gaan of aan de gestelde normen inzake de brandbeveiliging van het bedrijf wordt
voldaan.
In het bedrijf worden over het algemeen geen onbevooroordeelde evaluaties uitgevoerd
om na te gaan of aan de gestelde normen inzake de industriële hygiëne wordt voldaan.
Ontwerpregelingen
Het bedrijf beschikt niet over een richtlijn die bepaalt dat de veiligheidscoördinator alle
ontwerpen controleert.
In het bedrijf ontbreken over het algemeen de procedures om de veiligheidskundige te
betrekken in de ontwerpfase van nieuwe produkten, procédés en wijzigingen aan bestaande installaties.
In het bedrijf wordt over het algemeen bij modificaties of nieuwe constructies geen
gebruik gemaakt van risico-identificatietechnieken zoals 'hazop', 'what iP, enzovoort.

Individuele communicatie

In het bedrijf ontbreken over het algemeen de individuele communicatietechnieken als
onderdeel van de opleiding van leidinggevenden. Die opleiding omvat dus over het

algemeen niet het ontwikkelen van de vaardigheid om taakinstructie te geven.

In het bedrijf ontbreken in het algemeen procedures die de formele voorlichting van

iedere nieuwe werknemer en iedere overgeplaatste werknemer op de werkplek regelen.

In het bedrijf ontbreken in het algemeen de richtlijnen die van ieder lid van het management vereisen dat hij taakinstructie geeft wanneer een nieuwe of gewijzigde taak aan een
werknemer wordt opgedragen.

15.

In het bedrijf worden in het algemeen geen briefings van de instructies gegeven voordat
overgegaan wordt tot de uitvoering van een kritieke taak.
Groepscommunicatie, veiligheidsmeetings/overleg
In het bedrijf worden over het algemeen geen veiligheidsbijeenkomsten/overleg gehouden
met de werknemers om belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid te bespreken.
In het bedrijf bestaat over het algemeen geen formele begeleiding van de toezichthouders
om het bespreken van 'kritieke' onderwerpen (zoals brandveiligheid, werkprocedures,
persoonlijke beschermmiddelen, speciale gevaren, enzovoort) met betrekking tot veiligheid
aan te moedigen.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Algemene promotie van veiligheid
In het bedrijf wordt geen enkele inspanning gedaan om het eigen veiligheidsprogramma
en het belang ervan te promoten.
Het bedrijf heeft nog nooit een degelijke campagne georganiseerd rond een centraal
veiligheidsthema.
In het bedrijf ontbreekt over het algemeen elke beloning/erkenning voor het kennen en
toepassen van het veiligheidsprogramma.
Selectie en plaatsing van het personeel
In het bedrijf is er over het algemeen nooit een analyse gemaakt om de veiligheids- en
gezondheidsheidseisen van de diverse functies of beroepen vast te stellen.
In het bedrijf wordt het personeel bij indiensttreding over het algemeen niet medisch
gekeurd.
Alvorens iemand te plaatsen in het bedrijf, krijgt de betrokkene over het algemeen geen
voorlichtingsprogramma dat betrekking heeft op risicobewustzijn en -melding, algemene
regels, veiligheidsbeleid en wettelijke vereisten.
Inkoop
Het bedrijf beschikt niet over een algemeen geldend inkoopbeleid, of over een inkooprichtlijn die duidelijke veiligheidseisen omvat.
De inkoopprocedure bevat geen diepgaande bijdrage van de veiligheidskundige bij het
inkopen van machines, gereedschap, materialen, enzovoort.
In het bedrijf wordt over het algemeen geen aandacht besteed aan veiligheidsaspecten bij
de aankoop van machines en gereedschappen.
In het bedrijf worden over het algemeen geen inlichtingen gevraagd aan de leveranciers
inzake veiligheids- en gezondheidsaspecten met betrekking tot aangekochte chemicaliën.
Gebruik van apparatuur en gereedschap
Het bedrijf beschikt over het algemeen niet over duidelijke richtlijnen inzake het gebruik
van apparatuur en gereedschap.
Het bedrijf beschikt niet over een algemeen systeem dat er zorg voor draagt dat goede
apparatuur en goed gereedschap ook op de juiste manier gebruikt wordt.
Het bedrijf heeft over het algemeen geen maatregelen genomen om de installaties te
beschermen tegen moedwillig verkeerd gebruik, of tegen misbruik van apparatuur,
machines en installaties.
De indeling van de werkplek
Door het bedrijf wordt over het algemeen geen studie uitgevoerd met betrekking tot de
indeling van de werkplek.
De actuele fysische configuraties van de installaties zijn over het algemeen niet identiek
aan de laatste tekeningen en specificaties.
In het bedrijf wordt over het algemeen de indeling van de werkplek niet grondig nagezien
wanneer er wijzigingen aan de installatie worden aangebracht.
Leiding en toezicht
De verantwoordelijkheden met betrekking tot het leidinggeven zijn, over het algemeen, in
het bedrijf niet duidelijk vastgelegd.
Er bestaan over het algemeen binnen het bedrijf onvoldoende mogelijkheden om de
vastgelegde verantwoordelijkheden inzake leiding en toezicht uit te voeren.
In het bedrijf wordt over het algemeen, door de bij het ongeval betrokken leiding,
onvoldoende aandacht besteed aan het dagelijks motiveren van de uitvoerenden om de uit
te voeren taken ook veilig uit te voeren.
In het bedrijf is over het algemeen het werkplaatstoezicht duidelijk onvoldoende. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat:
de hulp en bijstand die door de toezichthouder verleend wordt onvoldoende zijn;

de toezichthouder over onvoldoende tijd beschikt om zijn leiderschapsfunctie naar
behoren uit te voeren;

de toezichthouder niet op de hoogte is van zijn taken terzake;
de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de toezichthouder onvoldoende zijn.
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Programma voor orde en netheid
Binnen het bedrijf bestaat geen doorlopend orde-en-netheid-programma.

Onderhoudsprogramma

Het Onderhoudsprogramma van het bedrijf omvat over het algemeen noch preventief,
noch predictief onderhoud. Het Onderhoudsprogramma van het bedrijf omvat duidelijk te
weinig zones van het bedrijf, of specificeert een aantal kritieke zaken over het algemeen
niet.
Het Onderhoudsprogramma van het bedrijf voorziet in het algemeen niet dat elk kritiek
falend onderdeel formeel dient te worden geanalyseerd, in verband met de oorzaken van
dit falen.
De uitvoering van het Onderhoudsprogramma is binnen het bedrijf over het algemeen
duidelijk onvoldoende.
Het bedrijf besteedt in het algemeen te weinig tijd aan het afdoende uitvoeren van het
Onderhoudsprogramma.
Produktieprogramma
Het bedrijf bepaalde over het algemeen geen doelen in verband met arbeidsrendement en
produktiviteit die compatibel zijn met de veiligheidsobjectieven, en die deze laatste
bovendien ondersteunen.
Het bedrijf beoordeelt in het algemeen niet de aanvaarde risico's in het licht van verminderde doelmatigheid en produktiviteit. Over het algemeen worden de bestaande risico's
niet begroot.
Bij het schrijven van het produktieprogramma houdt het bedrijf in het algemeen geen
rekening met de grenzen van het personeel dat belast is met de exploitatie, en dus met de
uitvoering van het produktieprogramma.
Het bedrijf beschikt niet over een serieuze milieuverklaring, en voldoet over het algemeen
niet aan de milieuwetgeving en reglementering.

2.

De opbouwfase
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Afbeelding 3. De opbouwfase

2.1

Persoonsgebonden factoren (M):
Persoonsgebonden factoren in de opbouwfase zijn zodanig analoog aan 1.1 dat voorbeelden
ervan niet in deze opsomming zijn opgenomen.
Persoonsgebonden afwijkingen kunnen in verband staan met:
1. Het werken zonder bevoegdheid.
2. Het in een bepaald geval niet geven van een waarschuwing of signaal.
3. Het werk uitvoeren met een snelheid die niet op het juiste tempo is afgestemd.
4. Het niet volgen van de procedures betreffende het buiten werking stellen van bestaande
beveiligingen.
5. Het gebruik van gereedschap op onoordeelkundige wijze door:
- de richtlijn met betrekking tot defect gereedschap niet te volgen;
- goed gereedschap onjuist te gebruiken.
6. Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
7. Het onjuist stapelen, beladen en plaatsen.
8. Het niet correct hijsen, tillen en dragen.
9. Een niet aangepaste houding of positie ten opzichte van het uit te voeren werk.
10. Het zich niet realiseren van dit bepaalde, specifieke risico en/of deze plotselinge, onverwachte gevaarlijke situatie (over het hoofd zien, niet horen) en het onjuist inschatten van
de omvang van dit ene risico (onder-Xoverschatten).
11. Met elkaar stoeien, een andere werknemer afleiden, misplaatste grappen maken.
12. Het gebruik van alcohol, medicijnen of drugs.
13. Lichamelijke vermoeidheid/geestelijke stress.
14. Inadequate individuele normen met betrekking tot het nemen van risico's en de houding
ten opzichte van het gevaar dat bijvoorbeeld bestaat bij het werken aan of op bewegende
machines.
15. Het stellen van een onjuiste hypothese.
16. Een tijdelijk labiele emotionele toestand.
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Fysisch/technische factoren (F):
De fysischXtechnische factoren zijn zodanig analoog aan 1.2 dat voorbeelden ervan niet in deze

opsomming zijn opgenomen.
FysischXtechnische afwijkingen kunnen in verband staan met:
1. Niet aangepaste bescherming op machines.
2. Defecte gereedschappen of materieel.
3. De omgeving van de werkplek, opeenhoping van materiaal, ruimtelijke ordening enzovoort.
4. Inadequate alarmeringssystemen.
5. Het brand- en explosierisico, waaronder bijvoorbeeld de compartimentering van gebouwen
valt.
6. Onvoldoende orde en netheid.
7. Inadequate ergonomische aspecten van de werkplek, de machines en de uitrusting.
8. Ongezonde omstandigheden in de werkomgeving: gassen, dampen, stof en rook.
9. Overdreven hard geluid enXof trillingen.
10. Radioactieve straling.
11. Niet aangepaste vochtigheidsgraad, te hoge of te lage temperatuur.
12. Niet aangepaste ventilatie (tocht, benauwdheid).
13. Niet aangepaste verlichting.

2.3

Organisatorische factoren (O):
Het betreft hier organisatorische afwijkingen, met andere woorden: het uitvoeren van het
veiligheidsprogramma op een manier die afwijkt van de aanvaarde norm of criteria.
Afwijkend organisatorisch gedrag kan dus gevonden worden in elk van de volgende activiteiten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Management en organisatie.
Veiligheidsopleiding en management.
Geplande inspecties.
Taakanalyses en procedures.
Onderzoek van ongevallenXincidentenXstoringen.
Observatie van kritieke taken.
Voorbereiding op noodsituaties.
Regels en voorschriften.
OngevallenXincidentenstatistiek en probleemoplossingsmethodes.
Opleiding van werknemers.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Evaluatie van de veiligheidsactiviteiten.
Ontwerp.
Individuele communicatie.
Groepscommunicatie, veiligheidsmeetingsXoverleg.
Algemene promotie van veiligheid.
Selectie en plaatsing van het personeel.
Inkoop.
Gebruik van apparatuur en gereedschap.
De indeling van de werkplek.
Leiding en toezicht met betrekking tot activiteiten in het globale bedrijfs-.
programma.
22. Programma voor orde en netheid.
23. Onderhoudsprogramma.
24. Produktieprogramma.

De incidentfase
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Afbeelding 4. De incidentfase

3.1

Bewegingen van de getroffene
De diverse bewegingen die letsel kunnen toebrengen aan de getroffene kunnen op de volgende
manieren worden ingedeeld:
1.
2.
3.

De getroffene verkeerde zelf in rust (hij werd getroffen, geraakt of gestoten).
De getroffene werd aangereden, overreden of raakte ergens tussen bekneld.
De schadedrager ademde een schadelijke stof in, slikte haar in, of de stof werd opgenomen
via de huid.
4. De schadedrager greep ergens in, reikte ergens over, wrong zich ergens tussen of voorbij,
kwam naderbij.
5. De schadedrager stootte zich ergens aan, stak zich, sneed zichzelf ergens aan.
6. De getroffene gleed uit, struikelde, viel (op hetzelfde niveau).
7. De getroffene viel omlaag, gleed naar beneden (langs een paal of een touw), sprong om te
voorkomen dat hij zou vallen (vanaf een hoger gelegen niveau omlaag).
8. De getroffene raakte iets aan, beroerde iets, trad ergens binnen.
9. De schadedrager overbelastte zichzelf, vertilde zich.
10. De beweging van de schadedrager is niet nader aan te geven.

3.2

Bewegingen van het letseltoebrengende voorwerp of agens
De diverse bewegingen die het letseltoebrengende voorwerp of agens maakt, kunnen als volgt
worden ingedeeld:
1.
2.

Er is geen beweging; de energiedrager is in stilstand.
Er is sprake van normaal functioneren (de gebruikelijke en beoogde wijze van in functie
zijn).

Bij abnormaal functioneren kunnen we de volgende soorten beweging onderscheiden:

3.

Een explosieachtige of slaande beweging, zoals uit elkaar spatten, exploderen, detoneren,
imploderen, barsten, terugslaan).
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Een beweging die berust op het principe massa-aantrekkingskracht-hoogte, zoals vallen,
storten, zinken enzovoort.

Een beweging veroorzaakt door rotationele en lineaire kinetische energie zoals rol- en
glijbewegingen, schuiven, glijdend slingeren enzovoort.

6.

Vloeibewegingen, zoals vloeien, lekken, druppelen, overlopen, uitstromen.

7.

Stralingsbewegingen, zoals thermische-, radioactieve-, elektromagnetische- en akoestische
straling.
Zwaaiende en oscillerende bewegingen.
Bewegingen met blijvende mechanische veranderingen zoals buigen, breken, torsen,

8.
9.

krimpen.

10. Het object staat, als gevolg van een fout, onder een elektrische spanning.

3.3

Inadequate controle op de energieoverdracht
De controle op de energieoverdracht kan inadequaat zijn doordat één of meer van de volgende
beheersmaatregelen niet voldoende waren.
1.

Beperken van de energiehoeveelheid, of de energiewaarde:
een lagere elektrische spanning;
een kleinere hoeveelheid chemische produkten;
een ergonomisch meer verantwoorde werkhoogte van personen en zaken;

2.

3.

4.

een betere opslag van brandbare produkten;
een vermindering van het gewicht van manueel te behandelen goederen.
Gebruiken van veiliger energievormen:
andere, minder toxische scheikundige produkten gebruiken;
een ander soort energie toepassen;
processen op een lagere temperatuur laten verlopen.
Voorkomen van de energieopbouw door gebruik te maken van:
regelaars;
snelheidsbegrenzers;
opbrengstbegrenzers;
toevoerregelaars.

Voorkomen van het vrijkomen van energie door:

thermisch isoleren;
blokkeersystemen;

5.

6.

sterkte van de houders vergroten;
het gebruik van veiligheidskannen;
akoestisch isoleren;
anti-slip-oppervlakken aanbrengen.
Energie gecontroleerd te laten vrijkomen door:
a) energie traag te laten vrijkomen met behulp van vertragingsmechanismen, zoals door:
- hydraulische afremming toe te passen;
- brandvertragers te installeren;
- een maximale snelheid in te stellen;
b) de energie van richting te doen veranderen of af te voeren, zoals door:
- afvoersystemen te installeren;
- veiligheidssystemen in gebruik te nemen;
- breekplaten in te bouwen.
Scheiden van de energiedragers en de blootgestelde werknemers in ruimte enXof tijd, bijvoorbeeld door:
elektrische lijnen buiten handbereik aan te leggen; - verschillende ruimtes voor schade-

dragers en energiedragers in te richten;
administratieve controles uit te voeren;
éénrichtingsverkeer in te stellen;
verkeer op verschillende niveaus te doen plaatsnemen.
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7.

Afschermingen rond de energiebron aan te brengen, of bepaalde oppervlakken aan te
passen, zoals:
het inkapselen van radioactieve bronnen;
functionele elektrische isolatie aan te brengen;
hoekige oppervlakken afronden;
gebruik maken van zachter materiaal.
8. Hindernissen tussen energiebron en werknemer aanbrengen, zoals:
collectieve beschermingsmiddelen;
omheiningen;
schokdempers;
veiligheidsglas;
explosiemuren;
aarden wallen.
9. Werknemers te beschermen, bijvoorbeeld door:
persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen;
bumpers aan te brengen;
air-bags te installeren.
10. De weerstand van de werknemer tegen letsel te verhogen, door :
het verbeteren van de fysieke omstandigheden;
inentingen te geven;
beschermende crèmes beschikbaar te stellen;
stootvaste structuren aan te brengen;
materialen te gebruiken die een betere weerstand bieden aan de betrokken energie.

4.

De letselfase

INITIËLE FASE

OPBOUWFASE

INCIDENTFASE

Basisfactoren
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hulpverlening
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werkgebonden
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redding,

noodorganisatie

substantie
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Afbeelding 5. De letselfase
De letselfase is de fase waarin het uiteindelijk letsel wordt toegebracht. Deze fase eindigt met het
toepassen van EHBO enXof bestrijding van de gevolgen van het ongeval.
De ernst en aard van het letsel hangt voornamelijk af van :
de soort en de kracht van de energiestroom;
het weerstandsvermogen van de schadedrager (het slachtoffer);
de letseltoebrengende energiedrager.
De verwondingen die ontstaan kunnen omschreven worden door de plaats, de aard en de ernst
van elk uiteindelijk letsel aan te geven:
het getroffen deel van het lichaam;
de aard van het letsel;
de ernst van het letsel.

Het uiteindelijk letsel zal mede afhangen van de wijze waarop de bestrijding van de gevolgen
werd uitgevoerd. Deze bestrijding is van belang voor het beperken van de ernst van het eindletsel. Daarom dienen de hulpverleningsactiviteiten te worden beschreven. Deze activiteiten hebben
betrekking op het redden van personen, het verzorgen van de letsels, het blussen van de brand,
enzovoort.
Een optimale behandeling vanaf het eerste ogenblik na het ongeval werkt preventief wanneer het
gaat om het beperken van de verwondingen en het minimaliseren van de kans op overlijden. Die
optimale behandeling vereist kennis, ervaring en een perfecte organisatie die altijd paraat is en
waarbinnen bekwame, goed opgeleide en ervaren mensen werken. De kans op het ontstaan van
zeer ernstige verwondingen ligt niet altijd bij voorbaat vast, en is in grote mate afhankelijk van
de snelheid waarmee de hulp ter plaatse kan zijn, en de kwaliteit van de geboden zorg. Bij de
hulpverlening komt het aan op tijdwinst en specialistische kennis. Het eerste uur na het ongeval
is het belangrijkste, zeker bij slachtoffers met meervoudig letsel enXof groot bloedverlies. Er
moet daarom reeds op de plaats van het ongeval zelf met de behandeling worden begonnen. Het
belangrijkste is niet om een gewonde zo snel mogelijk in een ziekenhuis te krijgen, maar om
hem zo snel mogelijk deskundige hulp ter plaatse te verlenen. Dit laatste is de eerste taak van de
hulpverlening.
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Na een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen dient dus ook de volgende vraag te worden
gesteld en beantwoord: 'Heeft de bedrijfshulpverlening adequaat gewerkt?'.
Bij de beantwoording van deze vraag kan gebruik gemaakt worden van de checklist die op de
volgende pagina's afgedrukt is.

Bijlage I: Een nadere omschrijving van de factoren van het ongevalsmodel
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CHECKLIST TER CONTROLE VAN DE EFFICIËNTIE VAN DE BEDRIJFSHULPVERLENING

A. Was de hulpverlening snel ter plaatse?
A1

Welke diensten moesten worden ingezet?

A2
A3

Werden zij tijdig opgeroepen?
Beantwoordden deze diensten de oproep adequaat?

B. Functioneerde het bedrijfsnoodplan afdoende?
Als dit niet het geval was, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

B1
B2
B3

Bestaat er een bedrijfsnoodplan?
Is het plan afdoende, of is het niet adequaat om het vooropgesteld doel te bereiken?
Is het plan in het bezit van diegenen die het nodig hebben?

B4
B5
B6

Werd het plan correct uitgevoerd in al zijn onderdelen en in hun juiste volgorde?
Werd het plan en de diverse opdrachten die het omvat voldoende ingeoefend?
Waren wijzigingen in personeel en/of uitrusting oorzaak van het gebrekkig uitvoeren van het plan?

C. Functioneerde het reddingsplan afdoende?
C1
C2
C3

Werden de slachtoffers adequaat bevrijd en overgebracht naar een veilige zone?
Hebben de redders, voordat zij de gevaarlijke zone betraden, het gevaar voor eigen letsel afgewogen tegenover de mogelijke beperking van de verwondingen bij de slachtoffers?
Omvat het reddingsplan ook de evacuatie van alle werknemers en het publiek uit de gevarenzone?

Bij een niet goed functioneren van het reddingsplan kunnen de volgende vragen gesteld worden:
C4

Bestaat er een reddingsplan?

C5

Is het plan afdoende, of is het niet adequaat om het vooropgesteld doel te bereiken?

C6
C7
C8

Is het plan in het bezit van diegenen die het nodig hebben?
Werd het plan correct uitgevoerd in al zijn onderdelen en in hun juiste volgorde?
Werd het plan en de diverse opdrachten die het omvat voldoende ingeoefend?

C9

Waren wijzigingen in personeel en/of uitrusting oorzaak van het gebrekkig uitvoeren van het plan?

D. Functioneerde het hulpverleningsplan afdoende?
D1

Werd er adequate medische bijstand geboden? Ter plaatse? In het ziekenhuis?

Bij het niet goed functioneren van het hulpverleningsplan dient het volgende te worden nagegaan:
D2

D3

Was er snel en afdoende EHBO voorhanden op de plaats van het ongeval?

Waren er voldoende ziekenwagens beschikbaar om medisch personeel en uitrusting naar de plaats
van het ongeval over te brengen?

D4
D5
D6
D7
D8

Werd het vervoer van de slachtoffers naar de medische dienst of het ziekenhuis correct uitgevoerd?
Is het plan voor medische hulpverlening bekend bij de diverse hulpverleningsdiensten?
Voorziet het plan in goed opgeleid personeel? Hoe was die opleiding? Hoe was de beschikbaarheid?
Hoe werd men op de hoogte gesteld? Tijdig? Op correcte wijze?
Beschikt het hulpverleningspersoneel over de nodige uitrusting om haar taak naar behoren uit te
voeren? Gebruikte het hulpverleningspersoneel die uitrusting correct? Functioneerde deze uitrusting
behoorlijk?

D9

Hoe groot was de afstand tussen de hulpverleningspost en de zone waar hulp moest worden
geboden? Was die afstand correct?

E. Herstel na ongeval in de vroegere toestand (rehabilitatie).
El
E2
E3

Gaf het letsel aanleiding tot verzuim?
Kon de mate van arbeidsongeschiktheid niet beperkt worden?
Kon aan het slachtoffer een functioneel aangepaste functie aangeboden worden totdat het herstel
volledig was?

E4

Was er aangepaste revalidatie voorzien?

E5

Indien bovenstaande rehabilitatie mogelijk was, werd zij dan ook uitgevoerd?

Bijlage II
Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek
(inclusief het ongevalsformulier, en hoe dit te hanteren)
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1.

Een overzicht van de rol van de onderzoeker

De op dit moment gangbare methode voor het onderzoeken van ongevallen, wordt gekenmerkt door aandacht voor de specifieke omstandigheden in het betreffende, specifieke geval.
In de meeste gevallen komt de rapportage over het ongeval neer op de beschrijving van een
beperkt aantal gebeurtenissen (combinaties van personen, activiteiten en omstandigheden) die
tot het ongeval hebben geleid. In de eventuele conclusie over de toedracht van het ongeval
wordt meestal slechts één 'oorzaak' genoemd. Conclusies die drie of meer risicofactoren
bevatten, zijn zeldzaam.
Oorzaken worden gewoonlijk beschreven in termen van tekortschietende maatregelen en
voorzieningen, van het achterwege blijven van bepaalde handelingen of activiteiten en van
gebreken in waarneming enXof gedrag. Het ongevalsonderzoek is daarmee sterk gericht op
de ongevalssituatie zelf en heeft weinig oog voor de bredere context (het geheel van risico's,
taken, bevoegdheden, cultuur, organisatie e.d. binnen het bedrijf) waarin het ongeval
plaatsvond. Met name de materiële situatie (de technische en fysische factoren betrokken bij
het ongeval) wordt tot in details uitgeplozen. Aan zaken waarvan de onderzoeker denkt dat
ze 'buiten zijn macht' liggen, wordt verhoudingsgewijs weinig aandacht geschonken. Met
andere woorden: de onderzoeker kijkt door de bril van zijn eigen deskundigheid en van de
regelgeving. Vooral organisatorische en persoonsgebonden risicofactoren krijgen door deze
benadering weinig aandacht.
Ongevalsonderzoek bestaat doorgaans uit het geduldig zoeken naar onbekende oorzaken van
het ongeval. Elke factor die verbonden is met het ongeval moet ontdekt, geëvalueerd en
geanalyseerd worden, teneinde de werkelijke gebeurtenissen en oorzakenvolgorde vast te
kunnen leggen. Het werk moet zorgvuldig gebeuren. Dit is veelal een moeilijke opdracht,
maar het succesvol afronden ervan zal een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van
toekomstige ongevallen.
Nog te vaak komen ongevallen voor die te wijten zijn aan dezelfde oorzaken, omdat het de
onderzoekers ontbrak aan tijd, inzet, kunde en kennis om alle feiten te verzamelen en te
analyseren.
Tijdens het hele onderzoeksproces, de interviews en het schrijven van uw rapport, dient u er

rekening mee te houden dat alles wat u doet twee doelen heeft:
1. De oorzaken van het ongeval vastleggen.
2. Voorkomen dat dit ongeval (of een gelijksoortig ongeval) zich herhaalt.
Het bedrijf profiteert van het onderzoek, doordat het eerste doel het management gegevens
zal leveren die het mogelijk maken de criteria van het veiligheidsprogramma te evalueren, te
verbeteren, aan te passen, en dus de werking van het bedrijf te verbeteren. Daardoor kan de
efficiëntie en de veiligheid van de organisatie op een hoger niveau worden getild. In dit
verband bedoelen we met het veiligheidsprogramma, de bedrijfskundige activiteiten die
gezamenlijk de mate van veiligheid van een organisatie bepalen.
Tijdens het onderzoek dient met zekere standaardprincipes rekening gehouden te worden, en
dient aan enkele randvoorwaarden te worden voldaan teneinde een maximum aan resultaten
te verkrijgen:
1. De onderzoeker dient de opdracht, te weten het onderzoek aan te kunnen. Daartoe
dient hij de basiskennis te bezitten omtrent de uitrusting, de te verrichten handelingen
en het produktieproces die bij het ongeval betrokken zijn, en dient hij een duidelijk

inzicht te hebben in de omstandigheden en situaties die ten grondslag liggen aan het

2.

type ongeval dat onderzocht dient te worden.
Een andere randvoorwaarde is de kennis, de kunde en de ervaring van de onderzoeker.
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3.

Er zal ook voldoende tijd uitgetrokken moeten worden. Hier bestaan echter geen
specifieke normen voor, vooral gezien het feit dat de benodigde tijd afhangt van het
ongeval in kwestie. Dit ongeval is steeds specifiek en kan nooit in standaards worden
gevat.
4. Een ongeval gebeurt steeds omdat iets niet verloopt zoals voorzien. Het arbeidsproces
verloopt afwijkend van het geplande. Onder de term 'afwijking' verstaan we iedere
toestand in een proces die niet voldoet aan de norm die voor een foutloos en gepland
proces wordt gehanteerd. Dit veronderstelt uiteraard dat de onderzoeker kennis heeft
van de betrokken normen (standaards, criteria) zodat hij kan uitmaken of een bepaalde
handeling, conditie of situatie ('de werkelijkheid') al dan niet afwijkt van de bestaande
norm, standaard of criterium ('de theorie').
5. Voor de onderzoeker is het belangrijk om de juiste oorzaken van het ongeval te
achterhalen. Dit opdat zowel de rechten van het slachtoffer, die van de organisatie als
die van de gemeenschap op correcte wijze kunnen worden gewaarborgd.
6. Het onderzoeksteam dient adequaat te zijn om het gewenste inspanningsniveau te
kunnen bereiken. De omvang van dit team kan variëren naar gelang het soort ongeval,
zijn ernst en zijn technische moeilijkheidsgraad.
7. Het team moet zich zo snel mogelijk kunnen begeven naar de plaats van het ongeval.
Nadat het ongeval gebeurd is en naarmate de tijd verstrijkt, wordt het hoe langer hoe
moeilijker om de feiten accuraat te verkrijgen. In bepaalde soorten ongevallen veranderen de omstandigheden zeer snel, zoals in geval van explosies en brand. Direct onderzoek verhoogt de kans dat het ongeval zich niet meer zal voordoen ten gevolge van
dezelfde foutieve procedures of omgevingsomstandigheden.
8. De twee belangrijkste eigenschappen die U moet ontwikkelen zijn zin voor volledigheid en creativiteit. Niets kan het grondig uitvoeren van de taak die bestaat uit het
verzamelen van feitenmateriaal vervangen. Dit doen we door het maken van schetsen
en tekeningen, het nemen van foto's, het interviewen, het reconstrueren van het
ongeval, enzovoort. De analyse van het bewijsmateriaal (zowel tijdens als na de verzameling ervan) hangt voornamelijk af van uw creativiteit, iets dat slechts door ondervinding kan worden ontwikkeld.
9. Ongevallen worden zelden of nooit veroorzaakt door één enkele factor, maar praktisch
altijd door een samenloop van meerdere omstandigheden of gebeurtenissen.
10. Het echte doel van ongevalsonderzoek is informatie te verzamelen die kan leiden tot
verbeterde veiligheids- en gezondheidsomstandigheden op de werkplek.
Uw werk is daarom niet volledig afgerond indien u vastgesteld heeft dat een overtreding van een wettelijke regel op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn heeft
bijgedragen of heeft kunnen bijdragen tot het gebeuren van het ongeval. Ook niet
wanneer u vastgesteld heeft dat het opleggen en strikt volgen van de reglementering en
normen het ongeval had kunnen voorkomen. Indien tijdens het onderzoek enkel
uitgegaan wordt van het 'fout' concept, gaat het onderzoek enkel in de richting van de
regelovertreding. Indien uitgegaan wordt van het 'preventie' concept zal het onderzoek
nagaan of de regels zelf en hun toepassing niet hebben meegewerkt aan het totstandkomen van het ongeval. Bovendien zal geëvalueerd kunnen worden welke invloed regels
hadden in de verschillende fasen van het ongeval: voor het contact, tijdens het contact
en daarna. Het kan uiteindelijk uitsluitsel geven omtrent de echte waarde van regels en
andere criteria en omtrent de door elke betrokkene (van hoog tot laag) geleverde
prestatie.
Uw verslag betreffende de oorzaken van het ongeval is een essentiële stap in de richting
van het ontzenuwen van gevaarlijke situaties op de werkplek. Het moet als basis
kunnen dienen voor het maken van specifieke voorstellen ter verbetering van de
situatie.

Bijlage II: Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek

1.1
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Activiteit vooraf
Het is essentieel om het onderzoek op voorhand te plannen.
Wanneer u eenmaal bent aangewezen om een bepaald ongeval te onderzoeken is één van de
eerste zaken die u moet doen het opvragen en doornemen van het dossier van de betreffende
firma. Dit bevat informatie betreffende de specifieke activiteit, de ongevallenstatistieken, de
gebruikte materialen, enzovoort. Het dossier kan u reeds helpen om te bepalen of u al dan
niet speciaal gereedschap, of de bijkomende hulp van erkende specialisten op een specifiek
technisch gebied nodig heeft.
Denk goed na omtrent de uitrusting die u nodig heeft gedurende het onderzoek. Hoewel
heel wat van de uitrusting standaard is, en dus voor de meeste onderzoeken bruikbaar, dient
toch nagegaan te worden welke speciale uitrusting voor dit specifieke bedrijf en die specifieke omstandigheden nodig is.
Uiteraard bent u, wat veiligheidsuitrusting betreft, aan uzelf verplicht om te beantwoorden

aan alle bestaande veiligheidsreglementen en richtlijnen van de bewuste organisatie waar het
ongeval heeft plaatsgevonden. Daartoe dient u voorzien te zijn van de vereiste veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vergeet daarbij niet dat het ongeval de karakteristieken van een werkplek grondig kan wijzigen, en dat daardoor specifiek veiligheidsmate-

rieel noodzakelijk kan zijn. Er bestaat geen excuus voor het overtreden van enige standaard
of regel van goed gedrag, ook niet het excuus dat het onderzoek bijzonder snel moet worden
uitgevoerd. Ontoereikende kleding kan de onderzoeker er toe aanzetten het ongevalsonderzoek gehaast uit te voeren. Dus dient de onderzoeker die kleding te dragen die nodig is om
het onderzoek volledig te kunnen afwerken in de gegeven omstandigheden. In dit verband
kunnen een paar reservehandschoenen en -sokken soms van groot nut zijn.

Hoewel u zich, zodra u de opdracht kreeg toegewezen, zo vlug mogelijk naar de plaats van
het ongeval dient te begeven is het goed mogelijk dat het incident al in de media is besproken. Dit kan overigens reeds gebeurd zijn voordat u de opdracht kreeg toegewezen. Soms
kan het wenselijk zijn beroep te doen op hun verslaggeving en zeker op de foto's die zij
hebben genomen van de plaats van het ongeval, voornamelijk wanneer na het ongeval de
situatie grondig gewijzigd is. Algemeen gesteld is het echter beter te steunen op uw eigen
informatie en op foto's die u zelf maakt gedurende de verzameling van het bewijsmateriaal.

1.2

Activiteiten op de plaats van het ongeval

1.2.1

Onderzoekfuncties
Elk ongeval is uniek, en vereist dus een onderzoek dat aangepast is aan die unieke situatie.
Er bestaan natuurlijk bepaalde technieken die steeds gebruikt dienen te worden tijdens het
verzamelen van de gegevens, de analyse ervan, en het doen van voorstellen ter verbetering
van de situatie.
Wat u eerst en vooral moet doen is er zorg voor dragen dat u zelf veilig ter plaatse komt.
Niets kan zo'n haast rechtvaardigen dat daardoor een ongeval ontstaat.
Uiteraard dient u zich bij aankomst als onderzoeker kenbaar te maken bij de werkgever of
zijn vertegenwoordiger. Bovendien lijken de volgende stappen ons onontbeerlijk in het
ongevalsonderzoekproces. Sommige van deze stappen worden in hoofdstuk 2.2 dieper
uitgewerkt.
Openingsvergadering
Er moet een openingsvergadering gehouden worden. Deze vergadering is noodzakelijk en
zeer belangrijk met betrekking tot het uiteindelijk succes van uw onderzoekopdracht. Dit
omdat de medewerking van de werkgever en zijn medewerkers het verkrijgen van accuraat
feitenmateriaal aanzienlijk zal vergemakkelijken. Deze initiële vergadering dient uiteraard
om het ongevalsonderzoek te plaatsen in het juiste kader, en om de sfeer van samenwerking
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met de werkgever vast te leggen die zal heersen gedurende het gehele ongevalsonderzoek.
Uiteraard dient deze eerste vergadering zo kort mogelijk gehouden te worden, zodat u zo
vlug mogelijk kunt starten met het eigenlijke onderzoek.
Tenslotte dient tijdens die openingsvergadering ook te worden nagegaan of:
de slachtoffers op correcte wijze werden geholpen;
het restrisico met betrekking tot nieuwe ongevallen onder controle is;
de elementen die betrokken zijn in het ongeval werden geïdentificeerd:
• mensen,
• uitrusting,

• materialen,
• omgeving;

er parallelle onderzoeken aan de gang zijn, en wie daarvoor verantwoordelijk is:
• bedrijf,
• politie,
• Arbeidsinspectie,
• milieu-inspectie,
• brandweer,
• recherche, parket;
- al dan niet dient worden overgegaan tot een onderzoek.
Indien besloten wordt tot het uitvoeren van het onderzoek:
Onderzoek van de plaats van het ongeval
Een eerste stap is vaststellen waar het ongeval plaatsvond, en het gebied vervolgens verklaren
tot verboden terrein voor onbevoegden. U maakt schetsen en tekeningen, meet daarbij
afstanden en maakt de nodige foto's. Dit alles vanuit verschillende hoeken. Vervolgens
dienen deze vergeleken te worden met bestaande tekeningen, lay-outs, grondplannen,
doorsneden en de beschikbare beschrijvingen van de uitrustingselementen van de werkplek
die werden vernield of verplaatst.

Bewaren van bewijsmateriaal
In de meeste gevallen veranderen de omstandigheden uiterst snel en onomkeerbaar na het
ongeval (dit door zaken als weersomstandigheden of de noodzaak om zo vlug mogelijk de
stilgelegde activiteit opnieuw op te starten). Indien U er vlug bij bent kunt u de zone
afbakenen voor onbevoegde personen en het bewijsmateriaal verzamelen en het op een

veilige plaats bewaren.
Om de zaak onder controle te houden, de nieuwsgierigen te verwijderen, enzovoort, is het
nuttig assistenten te gebruiken. Een goede gewoonte is, daarvoor getuigen te gebruiken.
Daarmee dient u bovendien meerdere zaken: u houdt ook de getuigen onder controle; u
voorkomt dat ze teveel met elkaar overleggen, en ze blijven beschikbaar.
Nadat het reddingsteam is verdwenen mogen eigenlijk slechts een paar personen op de plaats
van het ongeval aanwezig zijn: de onderzoeker en zijn begeleiders.

Het verzamelen van het bewijsmateriaal dient planmatig te gebeuren. Het merendeel van het
bewijsmateriaal is van het vluchtige type en is dus kort levend. Werk dus vlug. Schetsen van
de plaats van het ongeval, foto's en een scherpe blik kunnen later, tijdens de analyse, van
onschatbare waarde blijken te zijn.
Ook het nemen van monsters is van groot belang. Daartoe moeten verschillende houders ter
beschikking zijn, want deze kunnen zowel vloeibaar als vast zijn, en in alle vormen en

maten voorkomen.

Het interviewen
In de meeste ongevalsonderzoeken wordt het merendeel van het bewijsmateriaal betreffende
de volgorde van de gebeurtenissen die leiden tot het ongeval verkregen door interviewen.
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Op het moment dat u op de plaats van het ongeval aankomt, dient u zo snel mogelijk ook
met de personen in contact te treden die u wenst te interviewen en hen, indien een diepgaand interview op korte termijn niet mogelijk is, tenminste een kort interview af te nemen.
Dit is nodig om een initieel beeld te verkrijgen van wat werkelijk gebeurd is, en om tevens
de fysische en emotionele toestand van degenen die betrokken waren in het gebeuren te
peilen. Meer diepgaande interviews dienen dan daarna te worden afgenomen.
Tijdens het interviewen wordt in feite door de geïnterviewde aan een geheugenonderzoek
gedaan. Hierbij kunnen vertekeningen enXof aanvullingen bestaan. Getuigen kunnen op
vrijwel alle details falen, terwijl de grote lijnen toch correct zijn. Anderzijds kunnen uit
correcte details dan weer oneigenlijke, maar mogelijke, feiten worden geproduceerd.

Slotvergadering
Wanneer het werk in het bedrijf is afgerond, dient een slotvergadering gehouden te worden
met de werkgever. Tijdens die vergadering wordt de werkgever op de hoogte gebracht van
de klaarblijkelijke overtreding van bestaande reglementeringen die werden gevonden tijdens
uw onderzoek, en wordt de werkgever daaromtrent door u van advies voorzien.
Omdat er nog heel wat bijkomende analyse nodig is betreffende het gevonden bewijsmateriaal dient u discussie in verband met specifieke zaken van uw onderzoek te vermijden. U
kunt de werkgever uiteraard vertellen wat de verdere procedure is voor wat betreft de
analyse van het bewijsmateriaal en het schrijven van het uiteindelijke rapport. Uiteraard mag
u niet nalaten die aanbevelingen reeds te geven die zich opdringen om veiliger werkmethoden en een veiliger werkplek te verkrijgen, en die reeds kunnen worden uitgevoerd terwijl u
de analyse uitvoert en het rapport voorbereidt.
1.2.2

Uw verhouding tot andere onderzoekers

Het is waarschijnlijk dat er andere onderzoekers aan het werk zijn op de plaats van het
ongeval. Dit kunnen vertegenwoordigers zijn van verzekeringsmaatschappijen, fabrikanten
van machines betrokken in het ongeval, families van slachtoffers of het bedrijf zelf. Daar uw
expertise de wettelijke kant van de zaak betreft, kunnen zij u verzoeken hen inlichtingen te
verstrekken met betrekking tot de ARBO- wet en andere van toepassing zijnde reglementen.
U dient deze informatie uiteraard te verstrekken. Meestal zijn de politie en brandweer het
eerst op de plaats van het ongeval. En zoals gebruikelijk onderzoeken ook zij het ongeval
zeer grondig en beschikken zij over informatie die u van nut kan zijn.

"2
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Onderzoektechnieken

De functies van de onderzoeker zijn:
het identificeren van feiten uit het bewijsmateriaal met betrekking tot het ongeval, met
inbegrip van de strafbare feiten (i.e. de onderzoekstaak van de Inspecteur van de
Arbeid);
het bevestigen van die feiten in de gebeurtenissensequentie van het ongeval;
het reconstrueren van de volledige feitensequentie;
het ontwikkelen van conclusies en aanbevelingen.
Om deze redenen is het duidelijk dat alles staat of valt met de waarde van de feiten.
Daarom is de herkenning en erkenning van de bronnen van de feiten, het bewijsmateriaal,
de fundamentele basis van een goed ongevalsonderzoek.
Het bewijsmateriaal of feitenmateriaal is echter fragiel:
feiten kunnen niet ontdekt worden omdat het bewijsmateriaal wordt verplaatst, of
omdat zaken simpelweg worden vergeten;

feiten kunnen ook verkeerd worden voorgesteld wanneer betrokkenen ze zich niet
correct herinneren, of kunnen gewild of ongewild worden veranderd.
In verband met feitenmateriaal aangedragen door getuigen denken wij meestal aan mensen
die het ongeval hebben gezien, of die er dicht genoeg bij waren om snel ter plaatse te zijn,
en die dus waardevolle informatie daaromtrent kunnen verstrekken. Een getuige kan echter
iedereen en om het even wat zijn, dieXdat kennis in zich draagt omtrent het ongeval. Een
getuige kan zelfs met betrekking tot het ongeval niets gezien of gehoord hebben, zelfs niet
weten dat het ongeval gebeurd is, en toch waardevolle informatie leveren.
De getuige is bovendien niet steeds een mens. Vandaar dat de onderzoeker bewijsmateriaal
zal vinden in elk type van de volgende categorieën getuigen:
mensen;
posities;

fysisch materiaal;
papier.
Deze vier categorieën zijn hier opgesomd in rangorde van kwetsbaarheid.

De getuigenissen van mensen zijn het meest kwetsbaar. De juistheid ervan hangt af van hun
bekwaamheid om zaken te observeren en zich die ook te herinneren.

De posities, de juiste plaats van zaken en mensen vóór, tijdens en na de contactfase, zijn zeer
fragiel, omdat voornamelijk in de periode na het contact zaken verplaatst worden tijdens de
reddingsoperaties door leden van het eerste hulp team, het medisch team of de brandweer.
Het intact laten van de juiste posities is steeds een compromis tussen verschillende belangen,
belichaamd door de onderzoekers, de assistenten, de opruimers, en voornamelijk de mensen
van de produktie die zo snel mogelijk weer willen opstarten.
De fysische elementen, onderdelen, uitrustingsstukken en zo meer, zijn minder onderhevig
aan verandering, maar kunnen gestolen worden of simpelweg van de plaats van het ongeval
verwijderd. Ook corrosie kan er de oorzaak van zijn dat de aard van het onderdeel is
veranderd.
Het papieren feitenmateriaal - taakomschrijvingen, opleidingsgegevens, uitvoeringsinstructies,

onderhoudgegevens enzovoort - is de vierde bron van bewijsmateriaal. Deze is nog het minst
fragiel. Dit materiaal is minder onderhevig aan verandering, maar wordt soms vergeten.
Datarecorders zijn dus belangrijk en dienen zo snel mogelijk te worden opgevraagd. De
analyse ervan is uiteraard specialistenwerk en achteraf, tijdens de analyse, dient beslist te
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worden of dit wel noodzakelijk is, maar de inbeslagname moet ondanks dit gegeven zo snel
mogelijk worden uitgevoerd.
Om de logische reden dat men praktisch geen interviews kan afnemen voordat men het
ongeval en de locatie waarop het ongeval plaatsvond in kaart heeft gebracht, is dit laatste de
eerste stap in onze ongevalsonderzoekmethodiek.

2.1

Onderzoek op de plaats van het ongeval

2.1.1

Schetsen en tekeningen

De juiste posities van uitrusting, materiaal, mensen en fysische onderdelen op de plaats van
het ongeval kunnen van groot belang blijken in het verder onderzoek.
Daarom wordt dit positiebewijsmateriaal vastgelegd voor latere analyse, dit met behulp van
schetsen en meettabellen. De schetsen en tabellen worden dan later gebruikt voor het
verwerken in tekeningen op schaal en worden, indien dit nuttig is, verwerkt in het uiteindelijk verslag van het ongevalsonderzoek.
De positietekening heeft dus als doel de juiste plaats van de verschillende elementen vast te
leggen.
Het bewijs van de juiste positie is zoals reeds gesteld een zeer kwetsbaar gegeven, dus iets dat
gemakkelijk verloren gaat als het niet wordt bewaard en beschermd. Het spreekt vanzelf dat
het gewonde personeel een adequate verzorging dient te krijgen, en dat men de gewonden
naar het medisch centrum zal hebben verplaatst voordat de onderzoeker ter plaatse is. Bij
een dodelijk ongeval dient het stoffelijk overschot met het nodige respect behandeld te
worden, en zo vlug mogelijk naar het mortuarium te worden verplaatst. De positie van het
lichaam dient echter correct te worden aangeduid op de plaats van het ongeval.
Gevaarlijke structuren die dreigen om te vallen dienen of verwijderd of adequaat gestut te
worden. Waardevolle elementen kunnen van de ongevalplaats verwijderd worden door
souvenirjagers en dergelijke. Het weer kan er ook voor zorgen dat posities wijzigen of dat
zaken wegspoelen, sporen uitgewist worden enzovoort.
Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dat het grootste verlies aan bewijsmateriaal op
gebied van de posities het gevolg is van het ongedisciplineerd optreden van onderzoekers en
de lokale bedrijfshiërarchie.
Daarom zou het controleren en het intact laten van de plaats van het ongeval een onderdeel
dienen te zijn van het noodplan van elk bedrijf. Uiteraard gaat het redden van mensenlevens
voor, maar een bijkomende opleiding zou wonderen kunnen doen.
Indien er niet juist genoeg wordt vastgelegd wat er wordt gemeten; indien er niet voldoende
correct wordt gemeten en indien niet de juiste elementen worden gemeten, kan dit later de
analyse van het ongeval nadelig beïnvloeden.
Men mag echt niet enkel op de fotografie rekenen voor wat het vastleggen van de posities
betreft: die dienen correct in kaart te worden gebracht met behulp van de juiste metingen en
correcte schetsen.
WAT DIENT ER GEÏDENTIFICEERD EN GEMETEN TE WORDEN?

U wordt met het probleem geconfronteerd wat precies moet worden geïdentificeerd, wat nu
juist relevant is op de plaats van het ongeval. Deze vraag wordt dus in het begin van het
onderzoek gesteld, wanneer er nog geen grote kennis van het gebeurde voorhanden is. Zij
kan mede beantwoord worden door de volgende opsomming van wat de informatie is die
verkregen kan worden, welk feitenmateriaal in kaart gebracht kan worden:

1.
2.

De resultaten van het contact:
Waar bevinden zich de objecten na het contact ten opzichte van hun normale plaats?
Verband met standaardsXcriteria voor het uitvoeren van werk:
- correcte uitvoeringsposities;
- beweging binnen het gebied;
- opslag van materialen.
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3.

4.

Wat ziet de operator, wat kan hij zien, bereiken?
- welke metersXinformatiedragers kan hij zien?
- welke besturingstoestellen kan hij bereiken?
- hoe was zijn lichaamshouding tijdens de uitvoering?
Interfererende factoren:
- wordt het uitzicht belemmerd door obstructies?
- wordt de beweging belemmerd door obstructies?
- is er sprake van wanordeXophoping enzovoort?

Dit eerste element, de positie-informatie, zou antwoord moeten geven op vragen in verband
met de kinematica, de bewegingspatronen van de ongevalssequentie.
U staat voor de taak uit te maken wat er juist is gebeurd, hoe het is gebeurd en waarom het
is gebeurd. Dit uitgaande van de fysische elementen en hun positie op de plaats vóór en na
het ongeval. Daartoe moet uiteraard eerst worden vastgelegd welke fysische elementen in dit
verband belangrijk zijn. U moet dus die elementen identificeren die een stuk van het
antwoord in zich hebben in de fysische positie waarin ze zich bevinden na het ongeval.
De moeilijkheid daarbij is, dat u mogelijk in dit stadium van het onderzoek niet de waarde
van de positie van de onderscheiden elementen kunt onderkennen. U zult inderdaad slechts
in een later stadium van het onderzoek tijdens de analyse van al het feitenmateriaal ten volle
onderkennen welke elementen en welke posities van belang waren.
Daarom is het noodzakelijk in dit stadium niet krenterig te zijn met uw inspanningen, en
bent u genoodzaakt alle mogelijke items vast te leggen, zelfs indien u weet dat meerdere misschien zelfs de meeste - later van geen betekenis zullen blijken te zijn.

De elementen die vastgelegd en gemeten moeten worden, omvatten:
1. De gekwetsten.
2. Machines, voertuigen en andere soorten uitrusting die gebruikt worden of die beschadigd werden tijdens het ongeval.
3. Afgebroken stukken van uitrusting of materieel.
4. Objecten die werden beschadigd, vernield of geraakt tijdens het ongeval of als gevolg
daarvan.
5. Groeven, schrammen, verfstrepen, rubbersporen, etcetera op de grond.
6. Sporen van beweging van voorwerpen.
7. Defecten en onregelmatigheden van oppervlakken.
8. Vloeistofvlekken of vloeistofplassen.
9. Uitgelopen of gecontamineerde materialen.
10. Veiligheidsuitrusting en toestellen.

Uiteraard zijn de juiste posities van de getuigen, ooggetuigen en anderen van het grootste
belang. De handelingen van iedereen dienen te worden vastgelegd, want hun bewegingspatroon kan van enorm belang zijn.

Ook wat niet wordt gevonden op de plaats van het ongeval kan van belang zijn voor de
analyse ervan. Een ontbrekend gedeelte van de machine kan wijzen op een ontoereikend
inspectiesysteem of Onderhoudsprogramma, of op het feit dat dit element niet werd geplaatst
bij de fabricatie van de machine. In dat geval kunnen het ontwerpprogramma of de aankoopprocedure in het gedrang komen.
Ook de omgevingsfactoren dienen zo uitputtend mogelijk vastgelegd te worden. Geluidsniveau, temperatuur, verlichting, ventilatie, vochtigheidsgraad en andere omgevingsfactoren
kunnen van belang zijn bij de omstandigheden waarin ongevallen voorkomen. Deze gegevens kunnen oorzaken van ongemak, verstrooidheid of onachtzaamheid betekenen.
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METHODEN OM ÉÉN EN ANDER IN KAART TE BRENGEN

Het vastleggen van alle gegevens dient met de meeste omzichtigheid te gebeuren. Basisgegeven is dat er op elke tekening vaste referentiepunten voorkomen. Het is aan te raden dat
deze vaste referentiepunten ook voorkomen op de foto's die later zullen worden genomen.
DRIEHOEKSVERBAND VAN POSITIES

De posities zouden in driehoeksverband dienen te worden opgetekend, of zouden
moeten worden gemeten vanuit twee vaste referentiepunten, wiens onderlinge afstand
ook is vastgelegd.
Om verwarring uit te sluiten dient in de voorlopige schets elk punt van een eenduidige
aanduiding, zoals bijvoorbeeld een letter, te worden voorzien. Het is beter letters te
gebruiken en de onderlinge afstanden in cijfers op te geven.
Dubbele letteraanduiding wordt als sleutel gebruikt voor de gekozen referentiepunten
en enkele letteraanduiding voor de andere elementen. Eén en ander dient zowel
vastgelegd te worden op de tekening als op een formulier: de afstandstabellen.
MEERVOUDIGE METINGEN VOOR ACCURATE ORIËNTATIE

Indien meerdere elementen vastgelegd dienen te worden, dient u uiteraard meerdere
metingen uit te voeren om accuraat een positie te kunnen vastleggen in de uiteindelijke
situatiekaart.
De juiste positie, plaats en richting van een lichaam na een val- of glijbeweging kan van
enorm belang zijn voor de reconstructie en analyse van het ongeval.
Hieruit kan namelijk de beweging van het lichaamXobject tijdens de contactfase worden
afgeleid.
De juiste positie kan soms meerdere afstanden vereisen, dit kan bijvoorbeeld nodig zijn
voor:
- het menselijk lichaam: het hoofd, de voeten, lengte in ligpositie;
- de machine of het toestel: tenminste twee hoeken, vorm, lengte, breedte, hoogte;
- groeven en krassen: beide uiteinden, lengte, vorm;
- stukken puin: uiterste punten of centrum en diameter.
HET IN KAART BRENGEN VAN ELEMENTEN DIE OVER EEN GROTE AFSTAND VERSPREID
LIGGEN.

Hiertoe meten we de afstand vanaf een precies bepaald centraal referentiepunt en de
hoek ten opzichte van de referentie-as (dit is de noordas door het referentiepunt).
Een variant is de afstand ten opzichte van een andere referentielijn die door het
referentiepunt loopt. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen: om afstanden tussen
twee onderscheiden elementen te meten kan men dat rechtstreeks doen of achteraf met
behulp van de driehoeksmeetkunde of trigonometrie.
ACCURATESSE VAN DE METINGEN

De afstanden kunt u meten met een stalen rolmeter: die moet dan wel een lengte
hebben van minstens 30 meter. Elke meting dient u te controleren om de accuraatheid
van uw metingen te verhogen. Het uitvoeren van metingen kan het beste met twee
personen worden gedaan. Misschien kunt u zich laten bijstaan door een getuige.
VOORAF PLANNEN VAN METINGEN

Hierbij dient u de volgende stappen te volgen:
- bekijken van het gebied;
- beslissen wat u gaat meten;
- een schets maken van de items die gemeten moeten worden;
- overname van items op het afstandstabellen-formulier;
- invullen van het meetformulier: afstanden en hoeken.
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Het bekijken van het gebied is niets meer dan een gedisciplineerde kijk nemen op de
plaats van het ongeval. Daarbij noteert u welke objecten en elementen relevant zijn
met betrekking tot het ongeval en welke vaste, gemakkelijk herkenbare punten gekozen kunnen worden als referentiepunten.
Vervolgens dient dit overzicht over te gaan in een ruwe schets. Daarmee legt u de
referentiepunten vast, en daarna alle punten, elementen die van nut kunnen zijn voor
het ongevalsonderzoek. Dit gebeurt op millimeterpapier, dat in uw onderzoekstas
steeds voorhanden moet zijn.
Elk object of punt voorziet u van een lettercode. De lettercode voor de referentiepunten bestaat uit een dubbele letter.
De derde stap is het voorbereiden van het formulier. Dit gebeurt door het overnemen
van de punten van de schets en het verwoorden van de betekenis ervan: u beschrijft het
bewuste item.
Dan kunt u de afstanden tussen de verschillende punten gemakkelijk aangeven:
AB - de afstand tussen items A en B
AAB = de afstand tussen referentiepunt AA en item B
Daarbij verzekert het vooraf schriftelijk vastleggen van de te meten afstanden op het
formulier min of meer dat u die afstanden niet vergeet te meten. Door het invullen van
het meetformulier beëindigt u het veldwerk wat de tekening betreft.

VOORBEREIDEN VAN DE EINDTEKENING

De veldmetingen en schets dienen uiteindelijk om u in staat te stellen een juiste
tekening van de plaats van het ongeval te maken.
Dit kunt u zelf doen, of laten doen door een medewerker; dit veronderstelt dat u de
basisdocumenten, de schets en de meettabellen, correct heeft ingevuld.

Het maken van de eindtekening kan uitgesteld worden tot op het ogenblik dat u door
analyse de echt relevante items heeft gevonden. De niet relevante dienen dan uiteraard
niet op de eindtekening te komen.
De eindtekening dient wel goed leesbaar te zijn en daartoe een indicatie van het
noorden te omvatten.
SAMENVATTING

Het is dus steeds nodig een schets of een tekening te maken van de plaats van het ongeval en
sommige gedeelten ervan.
De volgende aandachtspunten zullen uw taak vergemakkelijken en, indien ze worden
opgevolgd, voor de graad van juistheid zorgen die nodig is:
1. Altijd millimeterpapier of tenminste geruit papier gebruiken voor uw schetsen en
tekeningen. De lengte van de zijde van een vierkantje dient in elke schets te worden
vermeld; dit is uw schaal.
2. Elke schets dient georiënteerd te worden met een pijl die het noorden aangeeft. Orienteer het papier zodanig dat de hoofdas er logisch in voorkomt.
3. Gebruik een strip van uw geruit papier om diagonaal afstanden af te meten op uw
schets.
4. De belangrijkste objecten dienen er op voor te komen door hun omtrek weer te geven.
5. Grote objecten worden binnenin gemerkt, kleine objecten van buiten uit met een pijl
naar het object toe (opgelet: de pijl moet de omtrek van het object juist raken).
6. Het is aan te raden om een lettercode te gebruiken. Uw tekening dient uiteraard van
een legende te worden voorzien; rechts onderaan in de marge of op een apart blad.
7. De afstand van niet-vaste objecten wordt gemeten vanaf twee vaste punten, die als
zodanig zijn gekenmerkt.
8. De plaats van de getuigen die aanwezig waren op het ogenblik van het ongeval wordt
opgetekend.
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9.

Indien de schets wordt gebruikt om foto's te oriënteren dient de plaats van waar elke
foto werd genomen, en de richting waarin de foto werd gemaakt, te worden vastgelegd;
dit door een nummering die uiteraard overeenkomt met de nummering van de foto's.
10. De schetsen en tekeningen dienen op dezelfde manier gemerkt te worden als de foto's,
en aan de achterzijde de volgende informatie te dragen:
- rapportnummer, districtnummer, naam van onderzoeker;
- naam en adres van werkgever bedrijf;
- afdeling van het bedrijf;
- datum (dag, maand, jaar);
- tijdstip;
- korte beschrijving van wat de tekening omvat;
- nummer van de tekening.

2.1.2 Fotograferen
Fotograferen is een waardevolle methode om de omstandigheden vast te leggen die gedurende het onderzoek aan verandering onderhevig zullen zijn. Het is ook een hulp in de
voorbereiding van uw rapport en dus in de analyse van de werkelijke omstandigheden op de
plaats van het ongeval.
Het fotoapparaat is dus een zeer nuttig instrument bij het ongevalsonderzoek. Maar zoals
alle gereedschap kan het ook verkeerd gebruikt worden.
Voordelen:
foto's kunnen registreren wat het oog niet ziet;
foto's kunnen veel details bevatten;
foto's kunnen veel tijd besparen;
foto's zijn blijvende visuele documenten.
Nadelen:
de camera is niet zo flexibel als het menselijk oog;
foto's kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd;
foto's kunnen 'mislukken' (verkeerd ingestelde sluitertijd, onscherp focus, verkeerde
ontwikkeling).

Foto's dienen steeds gemaakt te worden, maar voorzorgsmaatregelen zijn nodig, opdat het
gebruik van uw apparatuur (met flitser) geen gevaar oplevert op de plaats van het ongeval.
Uiteraard dient u de werkgever op de hoogte te brengen van uw voornemen om foto's te
maken. Voor het geval de vertrouwelijkheid van handelsgeheimen moet worden gewaarborgd, dienen de procedures terzake te worden gevolgd.
De tendens zou kunnen bestaan dat u de camera laat kijken en denken in uw plaats. Een
groot aantal foto's wordt dan lukraak genomen in de hoop dat alles wordt geregistreerd wat
uiteindelijk tot de oplossing zal leiden.
Deze manier van werken ontkent de noodzaak van correcte analyse en betekent zeker een
groot verlies aan onderzoekstijd, om van andere verliezen niet te spreken.
DE UITRUSTING

De beste combinatie van kwaliteit, veelzijdigheid, hanteerbaarheid en kostprijs is de spiegelreflexcamera. Een dergelijke kleinbeeldcamera is compact, en neemt dus niet veel plaats in.
De moderne versies maken het mogelijk volledig automatisch te werken met een grote kans
op succes. Meerdere lenzen bieden bovendien de mogelijkheid om alle soorten opnamen te
maken. Het feit dat bij die camera's door de lens zelf naar het voorwerp wordt gekeken, is

een duidelijk voordeel. Daarmee kunt u juiste detailopnames maken, en ziet u de lichtreflec-

ties, schaduwen en vertekeningen zoals ze uiteindelijk op de afdruk zullen komen.
Bovendien kunt u met een dergelijk toestel de sluitertijd zó instellen dat u zelfs in moeilijke
omstandigheden nog correcte foto's krijgt. U kunt ook uzelf in beeld nemen terwijl u een
detail aanwijst.
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Uw fototas zou kunnen bevatten:
een camera met ingebouwde lichtmeter;
bijpassende lenzen: groothoek-, telelens, lens voor micro-opnames;
flitser;

(reserve)film;
produkt om de lenzen te reinigen;
statief;
lichtblauwe doek (60x100 cm);
witte katoenen handschoenen;
fotologboek;

potloden;
meetlat of perspectiefrooster;
lenskapje;

zelfklevende stickers;
klein zaklampje.
Het nut van de meeste zaken spreekt voor zichzelf, maar een paar zaken hebben misschien
wat uitleg nodig.
de kleur van het doek is zo gekozen omdat lichtblauw op een zwartXwit-foto wit geeft,
en voorts niet het nadeel heeft van een witte doek die het licht gemakkelijk kan
weerkaatsen;
de witte handschoen is nodig om het flitslicht af te schermen bij close-up opnames;
de meetlat of perspectiefrooster met vaststaande afmetingen wordt in het beeld opgenomen, en maakt het mogelijk om (uitgaande van de foto achteraf) relatieve afmetingen
op te tekenen;

het lenskapje is nodig om ongewenste lichtreflecties af te schermen;
het zaklantaarntje wordt gebruikt om bij nachtopnames de juiste afstelling van de
camera mogelijk te maken.
WANNEER DE FOTO'S TE MAKEN

Eigenlijk zouden de algemene overzichtfoto's, de foto's van de plaats van het ongeval en de
detailfoto's van installaties en machines, genomen moeten worden voordat er verandering
komt in de omstandigheden van de plaats van het ongeval. Die foto's helpen dan vast te
stellen wat echt gebeurd is, en kunnen het eindrapport illustreren en het leesbaarder maken.

Eén foto kan meer vertellen dan een bladzijden lang verhaal. Kleurenfoto's zijn praktisch

steeds aan te raden. Ook kunnen close-ups van details van groot'nut zijn in het onderzoek.
Voor u begint met het maken van de foto's, dient u vast te stellen of er zich op de plaats
van het ongeval al wijzigingen hebben voorgedaan. Indien bepaalde onderdelen werden
verplaatst of gewijzigd, dienen de wijzigingen genoteerd te worden. Ook dient vastgelegd te
worden wie verantwoordelijk was voor de wijziging. Stukken en onderdelen werden
misschien verplaatst om gewonden te kunnen bereiken, tijdens het bestrijden van de brand
of om een andere rechtmatige reden.
WELKE FOTO'S TE MAKEN EN HOE

Beslis alvorens tot actie over te gaan wat precies moet gebeuren om de plaats van het
ongeval als zodanig te bewaren. Maak daarna een lijst van de onderwerpen waarvan u een
foto wenst te maken, en deel ze in in twee groepen:
1.

2.

Foto's van de plaats zoals hij was voordat er iets werd gewijzigd (verplaatst of bijge-

voegd); dit zijn meestal overzichtfoto's op 'ware' grootte.
Detail-foto's van de plaats met inbegrip van close-ups, met toevoeging van schalen en
markeringen naar behoefte.
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Al bij het maken van de eerste schetsen worden de volgende zaken fotografisch vastgelegd:
1. De weersomstandigheden. Het weer kan een snel veranderende factor zijn. Foto's
kunnen de restricties in zicht, de natte oppervlakken en weggedeeltes en ander weersfactoren zoals ijzel weergeven.
2. Een overzicht van de plaats van het ongeval van de vier zijden, in de vier windrichtingen of ander hoofdrichtingen. In een kamer kunnen de hoofdrichtingen loodrecht op
de vier wanden staan vanuit het centrum. Algemene overzichtsfoto's helpen de analyse
te oriënteren.
3. Indien dit zinvol is, en een element van de pré-contact-activiteit, kunnen de bewegingslijn van de energiestroom, het slachtoffer, enzovoort in beeld worden gebracht.
4. Bovenaanzichten zouden moeten worden gemaakt, indien dit mogelijk is. Deze zijn
wenselijk om een algemeen overzicht te verkrijgen. Een dergelijke foto moet zo
verticaal mogelijk genomen worden. Hierbij moet de fotograaf er zorg voor dragen dat
een voorwerp met bekende afmetingen ook op de afbeelding voorkomt.
5. De hoofdelementen dienen ook vastgelegd te worden.
Elke groep omvat foto's die gemaakt zijn vanuit verschillende hoeken: overzicht, gewone
afstand, detail. Elke foto dient overigens genummerd te worden, en de positie van de camera
en zijn richting moet worden vastgelegd op een overzichtsschets of tekening. Voor het
aanduiden van de richting zal een zakkompas meestal volstaan, en de juiste plaats wordt
bepaald door de afstand van het onderwerp vast te leggen ten opzichte van tenminste twee
vaste elementen die ook voorkomen op de tekening. Deze procedure is vooral nodig om de
vervorming door de cameralens achteraf te kunnen compenseren.
Gebruik een meetlat voor detailopname om een accurate schaal in de fotocompositie te
hebben. Soms dient de meetlat zo gevouwen te worden dat beide dimensies zichtbaar zijn,
zowel de verticale als de horizontale. Maak close-ups van significante onderdelen en van
breukoppervlakken. Maak eerst een groothoekopname, om de verbanden te tonen, en ga dan
over tot close-ups van details en, indien nodig, microfotografie.
Het komt vaak voor dat de foto's uiteindelijk van geen enkele waarde blijken te zijn, omdat
de fotograaf zich niet meer herinnert wat ze betekenen, welk item er nu juist in beeld werd
gebracht. Daarom dienen alle foto's gedocumenteerd te worden. Een essentieel hulpmiddel
daartoe is het fotologboek. Het fotologboek dient de volgende gegevens vast te leggen: de
filmrol, het subject, de lens, notities in verband met de foto, het ongeval.
Een methode om de filmrol te identificeren is als eerste foto een close-up te maken van een
uur-datum uurwerk. Het logboek zelf begint dan uiteraard met dezelfde gegevens betreffende
datum en uur. Degene die de foto dan ontwikkelt, kan vervolgens met deze gegevens
rekening houden.
Soms wordt een logboeknummering van onderen naar boven verkozen, omdat dit het
mogelijk maakt een regel van het losbladig logboek mee te nemen in de compositie van de
foto. Dit kan makkelijk door een simpele vouw in het betreffende blad aan te brengen.
Een andere methode om de foto's te identificeren is de items zelf te voorzien van een
sticker, waarop het logboeknummer vermeld staat. Het spreekt dus vanzelf dat u dit
fotologboek dient in te vullen op het moment dat de foto's worden gemaakt.
Nadat de foto's zijn ontwikkeld, dienen zij geïdentificeerd te worden. Daartoe wordt hun
achterzijde voorzien van de volgende gegevens:
rapportnummer, districtnummer, naam van onderzoeker;
naam en adres van werkgever;
afdeling van het bedrijf;
datum (dag, maand, jaar);
tijdstip;
omstandigheden (film, lens, licht,...);
positie van de fotograaf, identificatie op de overeenkomstige tekening;
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korte beschrijving van wat de foto eigenlijk voorstelt;

nummer van de foto.

De originele foto's en de negatieven worden bij het ongevallendossier bewaard.
Foto's die verkregen werden via andere bronnen, dienen zo veel mogelijk ook bovenstaande
informatie te bevatten en moeten bovendien de bron vermelden.
U dient ze steeds op te vragen, want zij kunnen een duidelijk beeld geven van de situatie
zoals die was vlak na het ongeval, en voordat u ter plaatse was.
Lijst van wenken voor de onderzoeker-fotograaf:
1. Fotografeer voordat u iets aanraakt.
2. Gebruik indien mogelijk steeds kleurenfilms, zeker voor:
- tekens of vlekken op een donkere achtergrond;
- alles wat met de mens te maken heeft.
3. Om foto's te maken van sporen die een materie gemaakt heeft op een andere, neemt u

één foto verticaal ten opzichte van het gegeven, en plaatst u het toestel evenwijdig met

4.
5.
6.
7.

8.

9.

het beeld. Een tweede, zijwaarts genomen foto, zal meer details tonen maar zal minder
accuraat zijn.
Een foto die wil laten zien wat een persoon heeft gezien, dient op ooghoogte genomen
te worden.
Fotografeer de totale uitrusting die een rol gespeeld kan hebben, zoals trappen, ladders,
stellingen, steunen, vijzels enzovoort.
Wanneer lichamen van slachtoffers verwijderd zijn, zorg er dan voor dat hun positie op
de foto zichtbaar is (kalkomlijning, spuitbusverf).
Overzichtsfoto's moeten elkaar duidelijk overlappen (40%) om een correcte samenstelling mogelijk te maken.

De achtergrond dient te contrasteren.

Maak van uw negatieven een contactafdruk, en maak pas daarna uw keuze over de te
ontwikkelen foto's.
10. Hou uw camera steeds horizontaal.
11. Fotografeer zoveel mogelijk een meetlat of een perspectiefrooster samen met het
gewenste beeld. Dit maakt later metingen mogelijk. Vergeet dit zeker niet bij close-ups.

2.1.3

Behouden van voor het onderzoek waardevolle fysische elementen
MONSTERNAME

Er zijn heel wat redenen om gedurende het onderzoek monsters te nemen van materialen
die aanwezig waren op de plaats van het ongeval. Monsters kunnen de oorzaken van dood
of verwonding onthullen. In gevallen waar vermoed wordt dat een mechanische- of structuurfout mede aanleiding heeft gegeven tot het ongeval, dient u monsters te nemen van de
ondergrond, de betonnen fundering, het 'schuldige' onderdeel van de machine, kortom van

die zaken waarvan u vermoedt dat ze het begeven hebben.

Monsters van materialen genomen op de plaats van het ongeval kunnen bijvoorbeeld
onthullen dat de onvoldoende sterke betonfundering mede de oorzaak is van het instorten
van een gebouw, of dat een instabiele ondergrond geleid heeft tot het instorten van een

gegraven geul.

Soms is het nodig om luchtmonsters te nemen (of monsters van een andere materie) om na
te gaan of er toxische bestanddelen aanwezig zijn. Deze monsters kunnen de aanwezigheid
van zekere concentraties gevaarlijke stoffen als chloor of koolstofmonoxide aantonen, of de

aanwezigheid van gevaarlijke minerale deeltjes zoals asbeststof.

De laboratoriumanalyse van de monsters die genomen zijn gedurende het ongevalsonderzoek
dient te gebeuren in een officieel erkend laboratorium. Daartoe dient u uiteraard de normale
procedures die in uw district geldig zijn te volgen.
Het fysisch feitenmateriaal wordt geanalyseerd om defecten op te sporen, maar ook verkeerd
gebruik, verkeerde montage, slechte werking of een verkeerd design.
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Elk fysisch onderdeel dat verdacht wordt mede oorzaak te zijn van het ongeval wegens
defect, slechte werking, verkeerde montage of een slecht ontwerp moet geëtiketteerd
worden, in beslag worden genomen, en met de nodige zorg behandeld worden, tot de
eindbeslissing omtrent dit item wordt genomen. Die eindbeslissing is niet uw verantwoordelijkheid, maar die van het bedrijf. Voor het bedrijf staan de volgende mogelijkheden open:
het onderdeel herstellen, het terugsturen naar de fabrikant voor herstel of verbetering, een
produktaansprakelijkheidsclaim indienen, of het deponeren als afval.
HET ONDERDELENONDERZOEKPROCES

Overzicht - identificatie - onderzoek - inbeslagname - test
De onderdelen mogen pas in beslag genomen worden nadat hun posities werden vastgelegd
in de tekeningen en op de foto's. Na dit gedeelte van het onderzoek gaat u pas op zoek naar
de fysische elementen die van nut kunnen zijn.
Eerst wordt gezocht of er geen elementen ontbreken; of alle onderdelen die er hadden
moeten zijn er ook inderdaad zijn. Daarbij kijkt u in het bijzonder naar beschermingsmiddelen, werkingstoestellen, instrumenten en dergelijke. Bij complexe installaties kunnen inspectielijsten helpen.
Daarna worden elementen die schade hebben opgelopen aan een nader onderzoek onderworpen. Daaruit kunt u een algemeen bewegingsbeeld van vóór en na de contactfase destilleren.
Van dit alles worden aantekeningen gemaakt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een
kleine bandrecorder om alle gegevens en indrukken op te nemen. Maar aantekeningen en
foto's zijn beter, want deze zijn niet afhankelijk van technisch falen of ongewenst uitwissen.
Een tekening of foto zegt overigens meer dan een korte beschrijving.
HET FYSISCH BEWIJSMATERIAAL: EEN VRAGENLIJST

Het aantal onderdelen dat in aanmerking kan komen voor bewijsmateriaal is bijna oneindig.
De meeste elementen kunt u vinden door gebruik te maken van de volgende vragenlijst:
1. Kan dit onderdeel betrokken zijn geweest bij het ongeval? Als oorzaak? Of in de
opeenvolging van gevolgen?
2. Is het überhaupt mogelijk dat dit onderdeel betrokken kan zijn geweest in een oorzaken-gevolg-sequentie?
3. Is het onderdeel geïdentificeerd als een kritisch onderdeel, i.e. een onderdeel dat, mocht
het het begeven, verantwoordelijk kan zijn voor een grote schade?
4.

5.
6.
7.

2.2

Is het aan het onderdeel te zien dat de inspecties niet zo nauwkeurig en frequent uitge-

voerd werden als nodig geweest zou zijn?
Is het aan het onderdeel te zien dat het onderhoud en zorgvuldig gebruik ervan te
wensen overlaat?
Geeft het onderdeel uitsluitsel in verband met de betrokken energie-overdracht?
Is de constructie van het onderdeel verenigbaar met de huidige stand van zaken wat
machinebouw betreft (dit in het licht van het potentieel verlies waarvan het de oorzaak
zou kunnen zijn)?

Getuigeninterviews
Met 'getuigen' bedoelen wij in dit onderdeel:
het slachtoffer of de slachtoffers;
de ooggetuigen;
degenen die iets hebben gehoord op het moment van het ongeval;
degenen die iets afweten van de gebeurtenissen in de pré-contact-, de contact-, en de
post-contactfase.

2.2.1

Richtlijnen voor het houden van onderzoekinterviews
Het fundamentele doel van de interviews is, een correct en volledig verhaal te krijgen van de
geïnterviewde betreffende alle feiten die van belang zouden kunnen zijn, en hem zijn eigen
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interpretaties en opinies te laten geven die betrekking hebben op het ongeval dat wordt
onderzocht. Om dit doel te bereiken dient de interviewer de interviews op een professionele
manier uit te voeren. De geïnterviewde dient de vrijheid te hebben het ongeval te beschrijven zonder beïnvloed te worden door de persoonlijkheid van de interviewer of door de
omgeving waar het interview plaatsvindt.
In veel ongevalsonderzoeken zijn de interviews de hoofdbron van informatie. Het is daarom
belangrijk dat de interviews op een grondige en effectieve manier worden gehouden. De
volgende richtlijnen zouden moeten worden aangehouden om interviews van de hoogste
kwaliteit te kunnen houden:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zorg voor een plan, en weet waar het interview u naartoe dient te leiden. Als dit
mogelijk is, bereidt u dan de vragen op voorhand voor. Daartoe dient u, nadat u heeft
vastgesteld wie de te ondervragen personen zijn, ervoor te zorgen dat u een goed beeld
krijgt van het ongeval zelf.
Vandaar dat u het interview meestal zult voeren na een bezoek aan de plaats van het
ongeval en het vastleggen van de nodige gegevens ter plekke.
Zorg ervoor dat u de technologie van de gebruikte machines, de uitrustingen en het
produktieproces dat betrokken was bij het ongeval begrijpt. Met deze kennis kunt u
niet alleen ter zake doende vragen stellen (om zo preciezer en meer relevante informatie uit te lokken), maar bovendien zult u ook het respect van de geïnterviewde afdwingen.
Plan de interviews zo, dat u een gehaaste atmosfeer vermijdt. Gun uzelf de tijd om
rustig aan te horen wat de geïnterviewde u te vertellen heeft. Sommige personen zijn
niet geneigd een echte verklaring af te leggen zolang zij niet op de hoogte zijn van de
doelstelling van het onderzoek. Speel daar duidelijk op in.
Hou het interview in een afgesloten ruimte om onnodige afleiding te voorkomen.
Hoewel een rustige kamer te verkiezen is, is het soms noodzakelijk het interview te
laten plaatsvinden op de plek van het ongeval, teneinde de technische aangelegenheden
correct uitgelegd te krijgen. Privé-interviews leggen ook de nadruk op het feit dat uw
aandacht volledig gericht is op wat de geïnterviewde u vertelt.
Stel de geïnterviewde gerust. Vermijdt echter dat hij u overbluft door een spraakwaterval, een bepaalde imponerende stem of maniertjes. Zorg er anderzijds zelf voor niet uit
de hoogte te doen, of ingewikkelde taal te gebruiken die het begrip van de geïnterviewde te boven gaat.
Vermijd vragen te stellen die maar op één manier kunnen worden beantwoord, en

vermijd ook gesloten vragen, oftewel vragen die enkel een ja of een nee als antwoord
kunnen opleveren. Vergeet bovenal niet dat uw vragen tot doel hebben informatie te
verkrijgen.
Laat de persoon praten maar niet bazelen. Beter is het om in dat geval het heft in
handen te nemen, en de geïnterviewde te onderbreken om het gesprek weer in het
goede spoor te kunnen leiden. Hou dus altijd het gesprek onder controle.

Wat de getuigen betreft, verdeel het interview in twee delen:

a) laat de persoon beschrijven wat er precies gebeurd is, zonder rechtstreeks vragen te
stellen;
b) stel daarna de vragen over onderwerpen die nog niet aan de orde gekomen zijn.
Van beide onderdelen maakt u een praktisch woordelijk verslag. Dit om er zeker van
te zijn dat de verklaringen die door de getuigen werden afgelegd niet werden beïnvloed
door de interviewer.

Sluit het interview af op een beleefde maar vastberaden manier. Moedig de geïnterview-

de aan om contact met u op te nemen, mocht hij zich nieuwe relevante informatie

herinneren.

10. Leg vast wat er gedurende het interview werd verteld, en wacht tot vlak na het interview met het toevoegen van uw eigen indrukken en meningen. Op deze manier
voorkomt u dat u uw eigen reacties uiteindelijk vermengt met deze van de persoon die
werd geïnterviewd.
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Vastleggen wie er moet worden geïnterviewd

Het is duidelijk dat u van tevoren moet weten wie u moet interviewen om dit onderdeel van
de onderzoekprocedure te kunnen starten. Het beste is om vanaf het begin de werkgever een
lijst te vragen met de namen van degenen die betrokken waren bij het ongeval. Dit kan
uiteraard het best gebeuren gedurende de openingsvergadering. Vraag bovendien ook, tijdens
de eerste interviewronde, aan iedere geïnterviewde wie de anderen waren die aanwezig waren
op de plaats van het ongeval.
Het grootste deel van het onderzoek wordt meestal besteed aan het interviewen. Sommigen
zullen echte ooggetuigen zijn. Anderen zullen slechts één of twee feiten kunnen aanhalen
betreffende de werkgewoontes van het slachtoffer, of de problemen die er in het verleden
waren met de uitrusting.
Sluit geen enkele persoon uit als u vindt dat hij niet in aanmerking komt om geïnterviewd
te worden, zeker niet indien deze persoon te kennen heeft gegeven dat hij iets te vertellen
heeft.
HET VERMIJDEN VAN DE VERMINKING VAN DE GETUIGENINFORMATffi

Het zou ideaal zijn als de diverse ondervraagden geen contact met elkaar zouden hebben
totdat alles is afgerond. Niet iedereen heeft alles gezien, niet iedereen is een goede observator. Elke getuige kent mede daardoor slechts een deel van het hele verhaal. Wanneer de
getuigen samenkomen en uiteraard over het ongeval van gedachten wisselen, zullen zij zich
daarvan rekenschap geven, en zullen ze elk voor zichzelf een volledig sluitend verhaal van
het ongeval trachten te construeren. Hun eigen waarneming wordt hierdoor verminkt. Dit
zal uw taak als onderzoeker er niet makkelijker op maken; het zal u moeilijk vallen de
'echte' feiten te scheiden van de 'bijgevoegde' feiten. Het is ook zo dat de getuigen zich na
verloop van enige tijd steeds minder herinneren, en de neiging hebben hiaten in hun
waarneming op te vullen door logische afleidingen enXof door mededelingen aan anderen.
Een goede methode om hoofdgetuigen ervan te weerhouden om elkaar te beïnvloeden is ze
te scheiden en hen te vragen hun verhaal op te schrijven.
HET INTERVIEWEN VAN ELK SLACHTOFFER

Elk slachtoffer dient u uiteraard te interviewen. Ieders getuigenis is van uitzonderlijk
gewicht. Het interview is echter ondergeschikt aan de medische verzorging: die heeft
prioriteit. Bij ernstige verwonding is de goedkeuring van de arts nodig. Tracht ook een
verklaring te krijgen betreffende de gezondheidstoestand van de gewonde. U dient namelijk
te weten of het slachtoffer in shocktoestand verkeert, pijnstillers heeft ontvangen, of te zwak
is voor een uitgebreid interview. U dient dus uw interview aan de gegevens die u van de
behandelende arts krijgt aan te passen.
MET WIE TE BEGINNEN

U dient te beginnen met de getuigen die op het eerste gezicht de meeste kennis met betrekking tot de gehele ongevallensequentie bezitten.
Indien mogelijk begint u dus met de slachtoffers. Indien deze reeds voor verzorging zijn
weggevoerd en momenteel niet kunnen worden geïnterviewd, is het steeds raadzaam diegene
te interviewen die EHBO heeft toegediend. Mogelijk heeft het slachtoffer hem het verhaal
van het ongeval uitvoerig verteld. Ervaring heeft uitgewezen dat dit eerste verhaal zeer
accuraat kan zijn.
2.2.3

Het houden van het volledige interview

Het beste interview voldoet aan de volgende criteria: compleetheid, juistheid en preciesheid.
De vraag is ook, wordt het een ondervraging of een interview?
De 'ondervraging' zal eerder een onderhoud tussen twee tegenstanders worden; een politieXverdachte-verhouding. Het 'interview' is minder formeel, heeft als doel de getuige op zijn
gemak te stellen en hem ervan te verzekeren dat hij niets te vrezen heeft, en dat zijn hulp
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noodzakelijk is. Het doel van het onderzoek, en dus ook van het interview, 'andere gelijksoortige ongevallen in de toekomst te vermijden' wordt van meet af aan duidelijk gemaakt.
HOE EEN GOEDE COMMUNICATIE TOT STAND TE BRENGEN

Eerste vereiste hiervoor is een vriendelijke, begripvolle aanpak die de getuige op z'n gemak
stelt zodat hij open staat voor u, de interviewer. Een oprechte bezorgdheid over de situatie
van de getuige na het ongeval (hoe hij zich voelt, welke persoonlijke problemen voortvloeien uit het ongeval, enzovoort) kan daarbij helpen. U dient op z'n minst vanaf het begin van
het interview de getuige bij naam te noemen en hem vriendelijk een hand te geven.
Een goede communicatie is onontbeerlijk voor een goed interview.
Bij aanvang dient u er steeds op te wijzen dat het doel van het onderzoek de preventie van
ongevallen is, en niet het zoeken van een zondebok. De rechten van alle betrokkenen zullen
worden beschermd, zodat de getuige de kans gegeven wordt zijn volledige verhaal naar
voren te brengen.
De getuigen dient u ook gerust te stellen door te benadrukken dat de mogelijkheid van
herziening en correctie van hun verklaring wel degelijk aanwezig is.
De start van de communicatie tussen u en de getuige bestaat uit het vastleggen van routineinformatie: de naam, functie (titel en korte beschrijving), ervaring en training met betrekking tot de taak, verbonden met het ongeval.
Door deze routinevragen te beantwoorden ontstaat bij de ondervraagde een zeker vertrouwen. U mag echter niet overdrijven met het stellen van routinevragen, omdat dit de getuige
snel zal vervelen.

Getuigen die een vreemde taal spreken en het Nederlands niet goed machtig zijn, kunnen
zeer gevoelig zijn. Benader hen met hetzelfde respect als de andere getuigen maar omzichtiger. Toon dit respect door, indien nodig, de hulp van een tolk in te roepen.
DE INITIËLE INFORMATIE

U dient het eigenlijke interview te starten met de getuige te vragen om, in zijn eigen
woorden, te vertellen wat hij weet met betrekking tot het ongeval. U moet daarbij niet
verlangen dat het verhaal chronologisch gestructureerd zal zijn. Het moet de getuige
toegestaan zijn om de gebeurtenissen naar voor te brengen zoals ze in hem opkomen.
U dient echter wel een goede luisteraar te zijn en te trachten de verklaring te structureren,
en na te gaan welke kritieke elementen meer uitleg behoeven.
U moet ook geduldig zijn, en een periode van stilte aanvaarden, opdat de getuige zijn
gedachten zou kunnen ordenen, en zijn herinnering ten volle zou kunnen benutten.
De eerste vragen die u stelt dienen neutraal te zijn, en naar feiten te vragen en niet naar
meningen of waardeoordelen. Emotionele uitdrukkingen en kreten als 'enorm', 'vreselijk',
'verschrikkelijk', 'schandelijk', zijn uit den boze. Ook dient u geleide vragen te vermijden.
'Wat zag je?' zal adequater informatie geven dan de vraag 'Zag je een geweer?'.
Zelfs het gebruik van de lidwoorden 'de' en 'een' kan verschil geven. Wanneer men vraagt
'Zag je de gebroken lamp?' dan is de kans groter dat men 'ja' antwoordt, zelfs indien er geen
gebroken lamp aanwezig was, dan wanneer men antwoord moet geven op de vraag 'Zag je
een gebroken lamp?'
Ook bijvoeglijke naamwoorden 'groot' en 'klein' maken een heel verschil en kunnen de
getuige beïnvloeden.
In dit deel van het interview dient u echter wel controlevragen in te bouwen, waarover later
iets meer (4).
HOE NIETS TE VERGETEN

Uw doel is het luisteren naar, en het vastleggen van alle gegeven informatie betreffende het
ongeval. Het kan zeer vervelend zijn later te moeten vaststellen dat de persoon die u heeft
geïnterviewd vitale informatie had die hij u niet heeft gegeven omdat u verzuimde de juiste
vragen te stellen.
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Nadat de getuige zijn volledig verhaal heeft verteld dient u dus gericht vragen te stellen.
Deze vragen dient u reeds voorbereid te hebben gedurende het bezoek en de werkzaamheden op de plaats van het ongeval. Ze zullen hoe langer hoe meer vorm krijgen in de loop
van het getuigeninterview.
U dient er op te letten geen vragen te stellen waarop het antwoord reeds werd verkregen
tijdens het verhaal van de getuige. Dit zou namelijk de indruk wekken dat u niet goed heeft
geluisterd en zal de getuige wrevelig stemmen.
Indien u toch van mening bent dat het een belangrijke vraag is die bevestiging behoeft, dient
u dit in uw vraagstelling duidelijk te laten blijken.
De beste interviewers gebruiken een simpele formule waardoor niets vergeten wordt. Die
formule bestaat in het stellen van de zes sleutelvragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? en
Waarom?
W i e was gewond? Wie installeerde de uitrusting? Wie was de verantwoordelijke? Wie was
betrokken? Het ongeval zelf bepaalt voor een groot gedeelte welke vragen u precies dient te
stellen.
W a t gebeurde er? Wat deden de personen? Welke uitrusting en toestellen werden gebruikt? Deze reeks vragen zou u moeten leiden naar acties, gebeurtenissen, fysische objecten
betrokken bij het ongeval.
W a a r gebeurt het? Waar stonden het slachtoffer, waar stonden de getuigen? Wat was de
exacte plaats van de fysische objecten betrokken in het ongeval? De 'waar'-vragen helpen u
meestal het contact vast te leggen, en ook na te gaan welke condities er aan voorafgingen.
W a n n e e r ? De antwoorden op de wanneer-vragen zouden u meer informatie moeten
kunnen geven dan alleen maar de stand van de wijzers van de klok op het moment van het
ongeval. Hoewel het juiste tijdstip belangrijk is, kunnen tijdsverbanden in vele gevallen nog
belangrijker zijn. 'Wanneer'-vragen ontlokken meerdere malen informatie betreffende
verbanden tussen activiteiten of gebeurtenissen.
H o e ? Dit soort vragen zou informatie moeten opleveren betreffende de interactie en
verbanden tussen activiteiten en gebeurtenissen (die verder gaan dan de tijdgegevens, dus de
functionele verbanden die tussen die elementen bestaan). 'Hoe'-vragen slaan niet alleen op de
actie van de machines en onderdelen ervan, maar ook op de handelingen van de gekwetsten
en getuigen.
W a a r o m ? Tegen het einde van het interview mag u wel naar de mening van de getuige
vragen (en dus de 'waarom'-vraag stellen), maar het hoofdbestanddeel van het interview
moet gereserveerd blijven voor feiten en observaties. De 'waarom'-vraag heeft in zich dat de
kans groot is om als antwoorden opinies, meningen, waardeoordelen en zelfs vooroordelen
te krijgen. Antwoorden op de 'waarom'-vragen zouden u echter ook een aantal hints moeten
geven in verband met correctieve maatregelen, aangezien de antwoorden gericht zullen zijn
op de substandaard handelingen en substandaard condities.

2.2.4

Geloofwaardigheid van de getuigen
Er zijn enkele elementen met betrekking tot de geïnterviewden die u niet mag vergeten. Het
zijn allemaal mensen die worden geïnterviewd, en ze zijn dus onderhevig aan karakteristieken die nu eenmaal menselijk zijn: mensen kunnen zich vergissen, kunnen u trachten te
misleiden, kunnen informatie achterhouden of overdrijven.
Opgelet echter: u moet er voor beducht zijn de getuigenverklaring niet foutief te interpreteren doordat u zelf enigszins vooringenomen bent, of een eigen sterke opinie over het
gebeurde heeft. Een continue openheid van geest is noodzakelijk.
Diegenen die betrokken zijn bij een ongeval zullen trachten aan te tonen dat hun opdrachten en taken correct werden uitgevoerd, en dat geen enkele handeling van hun kant ook
maar in het minst betrokken kan zijn geweest bij de veroorzaking van het ongeval. Toch
kan er op hetzelfde moment in het gemoed van die personen ongerustheid bestaan, met
name omdat een grondig onderzoek hen er misschien toch bij zal betrekken door het
uitvoeren van één of andere bijkomstige kleine handeling, of wegens het begaan van een
kleine fout, of wegens het verzuimen iets te doen. Daardoor zullen die personen het gesprek
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met veel ijver trachten te laten verzanden in de hoop dat ze echt buiten schot zullen blijven
tijdens het onderzoek. Daartoe zullen sommigen u zelfs trachten te misleiden gedurende het
interview (uiteraard om zichzelf te beschermen).
Het is aan u om deze valse feiten uit het onderzoek te weren door de kwaliteit van uw
interviews: de interviews moeten goed worden gevoerd en goed worden geëvalueerd.
Zoals gesteld dient u aan het begin van uw interview controlevragen in te bouwen om
zekerheid te hebben omtrent gegevens, en om de geloofwaardigheid en deugdelijkheid van
de informant te toetsen.
Die controlevragen behelzen:
1. Plaats en tijdstip van het ongeval.
2. Omgevingsomstandigheden: weersgesteldheid, lucht, temperatuur, geluid enzovoort.
3. De juiste positie van mensen, uitrusting, materieel en hun verband met de drie fasen
van het ongeval: pré-contact-, contact-, post-contactfase. Uiteraard ook de plaats van de
getuige.
4. De andere getuigen, hun naam en positie.
5. Of sommige zaken werden verplaatst, aan- of afgezet, weggenomen gedurende de drie
fasen van het ongeval: pré-contact-, contact-, post-contactfase.
6. Opmerkingen en handelingen van de noodteams en hiërarchie.
7. Hoe het ongeval de aandacht trok van de getuige.
8. Wat de getuige zou doen om een gelijksoortig ongeval in gelijkaardige omstandigheden
te vermijden.

Deze gegevens zijn dus ook nuttig om de geloofwaardigheid van de getuige als goed observator te meten. Indien de formele observaties van de getuige significant verschillen van de
werkelijke feiten, dient er voorzichtig omgesprongen te worden met zijn bijkomende
verklaringen betreffende de gebeurtenissen. Met andere woorden: deze moeten zeker op een
andere manier bevestigd worden, voordat ze kunnen worden gebruikt in de conclusies.
Anderzijds is er het probleem hoe mensen tegen de onderzoekers aankijken. Het doel van de
meeste onderzoeken is, vast te stellen wie de schuldige is. Om afkerigheid (en zelfs open
vijandigheid) tegen te gaan moet u alle geïnterviewden ervan verzekeren dat het uw bedoeling is, gegevens te verzamelen die als basis zullen dienen voor de voorkoming van toekomstige ongevallen.
Onthoud zeker bij het opnemen van getuigenverklaringen, dat de informatie die ze bevatten
niet steeds deugdelijk is. De geïnterviewden mogen zo eerlijk zijn als maar enigszins mogelijk is, toch zal het verhaal van de ooggetuige betreffende het ongeval onvermijdelijk
gekleurd zijn door de individuele persoonlijkheid en het individuele inzicht. In feite kan,
indien er totale overeenkomst bestaat tussen alle getuigen, het zo zijn dat deze er met elkaar
over gesproken hebben. In ieder geval dient u elke getuige afzonderlijk te verhoren, zijn
verklaringen vast te leggen en ze op hun waarde te evalueren. Ten slotte dient u te trachten
uitsluitsel te krijgen over de punten waarover geen eensgezindheid bestaat.
Aangezien de ongevallen gebeuren met weinig waarschuwingen vooraf, zijn de getuigen er in
weze niet op voorbereid. Daardoor kunnen ze alleen maar de hoofdpunten van het gebeuren
onthouden, en niet alle details. Als er toch een getuige is die een volledig verhaal presenteert, kunt u er zeker van zijn dat hij de hiaten heeft opgevuld door een eigen voorstelling,
of op een andere manier. Wees daarom niet verwonderd indien sommige ooggetuigen zich,
gedurende het ongevalsonderzoek, plotseling realiseren dat zij niet alles hebben kunnen zien
wat ze u verteld hebben.
Elke getuige kan u slechts een deel van de waarheid geven. Uw taak bestaat er tijdens het
onderzoek uit, een volledig 'scenario' van het ongeval samen te stellen, gebruikmakend van

de verschillende onvolledige versies en het andere bewijsmateriaal.

De getuigen kunnen beïnvloed worden door uw persoonlijkheid en uw gedrag. Daarom
dient u een vastberaden, neutraal voorkomen te hebben. U moet een goed luisteraar zijn,
relaxed overkomen, rustig en objectief.
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U moet de getuige het gevoel geven dat u echt met hem wilt praten en dat tijd in dit geval
geen rol speelt. U moet zich dus weerhouden van het geven van bevelen, het te zelfverzekerd voorkomen, het te overdreven geestdriftig-, te timide of te vooringenomen zijn.
Er dient tussen u en de geïnterviewde een zekere verstandhouding tot stand te komen. Het
blijkt een goede praktijk te zijn de naam van de getuige op uw notitieblad te schrijven,
zodat u deze voortdurend kunt gebruiken tijdens het gesprek. Ook is het soms nuttig op
voorhand wat persoonlijke informatie betreffende de ooggetuige te verzamelen. Dit kan u
helpen om de redenering die schuilt achter zijn antwoorden te bepalen. Het is heel goed
mogelijk dat de veiligheidsingenieur het ongeval in een ander licht zal bekijken dan het
hoofd van de afdeling waar het ongeval is voorgevallen. De arbeider, die op een of andere
manier aanvoelt dat hij in zekere zin mede verantwoordelijk is voor het gebeurde ongeval,
zou er wel eens erg weinig voor kunnen voelen daarover te spreken.

Vooraf dient ook bepaald te worden waar het interview zal worden gehouden (op de
ongevallenplaats, in de ziekenhuiskamer, bij de werknemer thuis, in de eetzaal). Interview
elke getuige indien mogelijk afzonderlijk. De plaats van het interview dient eenvoudigweg de
meest passende te zijn, niet de meest comfortabele.
Een voordeel om het interview plaats te laten vinden op de plaats van het ongeval is, dat de
geïnterviewde zich de gang van zaken gemakkelijker kan herinneren. Maar die plaats moet
zich er ook toe lenen (wat betreft geluidsvolume, omgevingsomstandigheden, weersomstandigheden).
Indien dit niet het geval is, dienen de interviews plaats te vinden in een praktisch neutraal
kantoor. De getuige moet zich op zijn gemak voelen. Een kantoor van de directeur is dus
duidelijk ongeschikt. De kantoren van het management of van de veiligheidsfunctionaris zijn
doorgaans ook ongeschikt. Een kleine opleidingsruimte, een wachtkamer, of een bibliotheek
kunnen beter geschikt zijn.
2.2.5

Afsluiten van het interview

De mening van de getuige vragen in verband met de preventie van het ongeval is een goede
vraag om het interview mee af te sluiten. Zoals reeds gesteld dient deze vraag echt tot op het
eind te worden bewaard, omdat u in feite daarmee de getuige vraagt conclusies te trekken,
zodat uiteindelijk opinies ten berde zullen worden gebracht, en geen feiten meer.
Deze vraag heeft verscheidene voordelen:
zij geeft de getuige de mogelijkheid om aan preventie te doen;
zij geeft u als onderzoeker ideeën, die u kunt gebruiken in uw correctief actieplan dat
een onderdeel kan zijn van uw verslag;
zij geeft inzicht in de fouten van het managementsysteem; fouten die er zeker zijn
maar die soms verzwegen worden uit angst voor maatregelen.

Hoe te reageren als de getuige geen suggesties heeft?
In dit geval is het zo dat dan volgens hem het ongeval steeds zal gebeuren, indien dezelfde
situatie zich nog eens zou voordoen. U kunt hem dan vragen of hij daar vrede mee heeft.
Een open vraag die in dit verband gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de volgende: 'Heeft
u daar nog iets aan toe te voegen?'
Het interview dient altijd afgesloten te worden met een woordje van dank voor de moeite,
de tijd en de medewerking van de kant van de getuige, en de suggestie contact met u op te
nemen, indien de getuige zich nog iets zou herinneren wat nog niet werd gezegd. U kunt
deze bijkomende medewerking promoten door te onderstrepen dat specifieke feiten die de
getuige heeft aangehaald van wezenlijk belang zijn; dit laatste geeft aan dat u werkelijk
geïnteresseerd was en werkelijk nota hebt genomen van de verklaringen van de getuige.
2.2.6

Voorbereiding van de verklaringen
Probeer steeds een verklaring te verkrijgen van elke geïnterviewde persoon. Verklaringen
zijn een onderdeel van uw eindrapport en kunnen gebruikt worden om, indien nodig, in een
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later interview het geheugen van de getuige op te frissen (evenals het uwe!). Verklaringen
zouden, indien mogelijk, door de getuige ondertekend dienen te worden, maar noodzakelijk
is dit niet.
HET VASTLEGGEN VAN DE GETUIGEVERKLARING

U kunt niet rekenen op uw herinnering tijdens een onderzoek, dat is duidelijk. Dus moet u
de getuigenverklaringen vastleggen. Handgeschreven notities zijn essentieel, zelfs als er van
een bandrecorder gebruik gemaakt wordt.
Notities zullen u helpen om het interview georganiseerd te houden, en de juiste weergave te
krijgen van het interview om ze daarna in de analysefase te gebruiken.
Het maken van aantekeningen moet zo handig mogelijk gebeuren, zonder dat de aandacht
van de getuige wordt afgeleid van wat het belangrijkste is: zijn getuigenis. Het mag en moet
openlijk gebeuren, anders zal de getuige achterdochtig worden, maar het mag hem niet
hinderen.
De notities moeten de essentiële punten van de getuigenis bevatten, maar hoeven niet
woordelijk of uitgebreid te zijn. Dit omdat anders de vlotte afwikkeling van de getuigenis
wordt verhinderd. Wanneer de getuige te snel spreekt noteert u enkel de hoofdpunten, maar
u zorgt ervoor daarna, in het verdere verloop van het interview, op die zaken terug te
komen die u belangrijk lijken. De getuige een onnatuurlijk spreekgedrag opleggen zou deze
zodanig kunnen hinderen dat de getuigenis minder compleet wordt.
De eigen aantekeningen van de onderzoeker kunnen ook zijdelingse opmerkingen bevatten
met betrekking tot de houding van de getuige, zijn interesse, de klank van zijn stem, zijn
gezichtsuitdrukking en lichaamstaai. Dit alles kan u later helpen tijdens de analyse van het
feitenmateriaal, zeker indien er conflicten opgelost dienen te worden.
De verklaringen die opgetekend worden tijdens het interview dienen vervolgens in een
bruikbare vorm gegoten te worden. De verklaringen dienen duidelijk, kort en compleet te
zijn. Onthoud dat U later een rapport dient te schrijven uitgaande van deze verklaringen, en
dat ze zelfs gebruikt kunnen worden in een rechtszaak. Om misverstanden te vermijden
dienen de verklaringen voorgelezen te worden aan de persoon die ze heeft afgelegd.
HET GEBRUIK VAN DE BANDRECORDER

Hoewel de verklaringen opgetekend dienen te worden gedurende het interview zelf, kunnen
sommige omstandigheden het gebruik van een bandrecorder rechtvaardigen. Wanneer een
bandrecorder wordt gebruikt, moet het interview daarna uitgeschreven worden.
Als er geen onafhankelijke dienst is die de tapes uittikt, vormt het gebruik van de bandrecorder wel een bijkomende belasting voor de onderzoeker.
Mensen spreken niet zoals ze schrijven, en als een woordelijk uitgetikte tekst aan de getuige
wordt voorgelegd kan dit een averechts effect hebben.
Bovendien maken bandrecorders de getuigen meestal nerveus en brengen ze hen uit balans,
zeker wanneer er een microfoon gebruikt wordt. Dit alles is eigenlijk het tegenovergestelde
van wat wij beogen.
Als u alsnog een bandrecorder wilt gebruiken dient:
deze van het miniatuurtype te zijn met ingebouwde microfoon;
op tafel te liggen tijdens het gesprek en wel op een manier dat de recorder zo weinig
mogelijk hindert;
u deze voor elke getuige van een nieuw bandje te voorzien. Dit laatste dient beschermd
te zijn tegen uitwissen en moet correct geïdentificeerd zijn;
de recorder op voorhand op goede werking getest te worden.

Bedenk dat steeds door achtergrondgeluid, mechanische of elektronische storing een deel van
het bandje onbruikbaar kan worden.
Dus nogmaals: het gebruik van de bandrecorder kan het maken van aantekeningen met de
hand niet vervangen!
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TERUGKOPPELING NAAR DE GETUIGE

Teneinde u ervan te overtuigen dat u de getuigenis correct heeft begrepen, en dat deze als
zodanig is vastgelegd, dient u van tijd tot tijd deze samen te vatten en te herhalen. Dit stelt
de getuige in de gelegenheid te evalueren hoe goed zijn boodschap is overgekomen, en de
fouten of verkeerde interpretaties van uw kant te corrigeren. Een en ander draagt er toe bij
dat de getuige zijn gedachten ordent. Het teruglezen helpt dus enerzijds fouten te corrigeren
en anderzijds omissies aan te vullen.
Als u denkt dat de getuige ergens door wordt verontrust of in de war gebracht, dient u dit
de getuige duidelijk te maken, en moet u hem voorstellen om samen een oplossing voor
deze druk van buitenaf te zoeken.
De verklaringen dienen ook zoveel mogelijk de eigen woorden en uitlatingen van de
geïnterviewden te bevatten. Omdat de opeenvolging van de gebeurtenissen zeer belangrijk is,
dient u zich er steeds van te verzekeren dat de geschreven verklaring overeenstemt met wat
de getuige heeft gezegd. Indien er fouten voorkomen in de door u opgestelde verklaring,
verwijder deze dan. Streep de incorrecte zinsnede liever door, en schrijf de juiste bewoordingen er boven. Indien de verklaringen ondertekend worden, dienen ook de verbeteringen van
initialen te worden voorzien van diegene die de verklaring heeft afgelegd.

2.2.7

Analyse van de getuigenverklaringen
Alvorens de getuigenverklaringen in de conclusies te gebruiken, dient u te beslissen in welke
mate elke getuigenis geldig is, welke feitelijke gegevens ze bevat en in welke mate die
informatie in strijd is met andere. In het geval van ongevallen waarbij alle ooggetuigen blijk
geven van een heldere kijk op de zaak, kan deze taak relatief eenvoudig zijn daar de mogelijkheid van tegenstrijdige verklaringen in dit ideale geval onwaarschijnlijk is.
In andere gevallen kunnen de omstandigheden zó complex zijn, dat er een groot aantal
tegenstrijdige verklaringen is afgelegd. In dit geval bent u verplicht elke verklaring zeer
zorgvuldig na te trekken en te evalueren. In de eindanalyse zou men slechts gebruik mogen
maken van bevestigde getuigenissen.

EVALUATIE VAN DE GETUIGE

Meerdere invloeden kunnen de getuigenverklaring onbetrouwbaar maken:
psychologische stress ten gevolge van het ongeval;
eigen achtergrond-stress; experimentele studies hebben uitgewezen dat iemand die al aan
een bepaalde stress lijdt, een minder goed observator is;
de algehele gezondheidstoestand, medicijngebruik, minder goed zicht wegens ouderdom, andere oogafwijkingen zoals gebrek aan dieptezicht.

Tijdens het interview dient u al te beginnen met het analyseren van zowel de getuige als zijn
verklaring. U dient na te gaan en te trachten vast te leggen wat de waarde is van de getuigenis in verband met:
1. De tijd die er verstreken is tussen het ogenblik van het ongeval en het interview.
Mensen vergeten 50 tot 80% van de details in een periode van 24 uur.
2. Mogelijk contact met verantwoordelijken die weten dat zij boter op hun hoofd hebben.
Deze verantwoordelijken kunnen de getuigen misleidende informatie doorspelen; deze
laatste kunnen deze informatie dan tijdens het interview te berde brengen als zijnde
hun eigen observatie.
3. Contact met andere getuigen met een dominerende persoonlijkheid, of met een erkend
aureool van 'expert'. Eén en ander kan de eigen herinnering misvormen.
4. Contact met nieuwsmedia of met andere onderzoekers, die minder begaan zijn met
feiten, en door hun tendentieuze vraagstelling onjuistheden in het leven kunnen hebben
geroepen, of hun eigen opinies hebben voorgesteld als feiten. Dit kan de getuige danig
in de war hebben gebracht.
5. Tekenen van shock, geheugenverlies of andere psychologische storingen die voorkomen
na het ongeval. Onprettige herinneringen worden meestal uit de herinnering gebannen.
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6.

7.
8.
9.

Algemene gezondheidstoestand, gebruik van medicatie, drugs en alcohol die alle de
perceptie, de aandacht en het geheugen aantasten.
Persoonlijke problemen die aanleiding kunnen geven tot een eigen (laag) stressniveau.
Deze eigen stress kan onachtzaamheid en vooringenomenheid in het leven roepen. De
stress kan overigens gemaskeerd worden door een zeer gedetailleerde getuigenis.
Persoonlijke voorkeur om zich zo snel mogelijk van het interview af te maken, het
ontwijken van verantwoordelijkheid en pogingen om het interview af te houden van
een specifiek gebied of onderwerp.
Klaarblijkelijke rationalisatie; dit is te vermoeden als de eerste verklaring van de
geïnterviewde al een afgerond geheel is. Een intelligente getuige kan zelf de hiaten door
rationalisatie hebben ingevuld, overigens in een eerlijke poging u te helpen door een
afgerond geheel te presenteren.

EVALUATIE VAN DE VERKLARING VAN DE GETUIGE

Voordat de verklaringen van de getuige gebruikt kunnen worden in de analyse van het
ongeval, dienen ze dus geanalyseerd te worden op geloofwaardigheid.
Dit bevestigen van de getuigenverklaringen gebeurt door objectieve analyse en vergelijkingen. De gegevens dienen geplaatst te worden in een tabellenrooster, zoals in het hierbij
gepresenteerde figuur:

Getuige
A
B
C
D
E

Feit 1
X

Feit 2
X

X

Feit 3
X

Feit 5

X

X

X

X
X

X
X

Feit 4

X

X

X

X

X

Soms wordt vooraf nog een andere tabel gemaakt: de zogenaamde 'wie, waar, wat deed hij,
wat zag hij?'-lijst, waarop alle getuigen hun plaats vinden. Deze tabel kan, samen met de
overzichtschets van het ongeval, de informatie rangschikken. Het helpt ook de interactie van
de getuigen aan te tonen, en hun geloofwaardigheid te evalueren. Het maakt u mogelijk
meningsverschillen vast te stellen en conflicten op te lossen. Het kan u ook een bepaalde
leidraad bieden, en u er van weerhouden dat u onbewust een verklaring klakkeloos overneemt, of naast u neerlegt omdat deze niet overeenstemt, of zelfs duidelijk in conflict is, met
uw eigen opinie.
Wanneer verschillende informatie geordend dient te worden, wordt soms een complexer
rooster gebruikt, dat in detail voor een bepaalde gebeurtenis aangeeft wie ze zag, ze hoorde,
enzovoort.
Dit alles is een hulpmiddel dat zowel de geloofwaardigheid van de getuige als de echtheid
van de feiten kan testen. Een en ander dient behoedzaam te gebeuren, en er bestaan geen
vaste 'foolproof regels.
Soms kan teruggaan naar de plaats van het ongeval helpen om na te gaan wie wat gezien
kon hebben. Indien er tegenstrijdigheden blijven bestaan, kunnen de roosters u tenslotte ook
aangeven of, en zo ja welke follow-up interviews gewenst zijn.
2.2.8

Follow-up-interviews

Follow-up-interviews kunnen dus noodzakelijk zijn om conflictsituaties op te lossen, om
verdere diepgaande details te verkrijgen, om hiaten te vullen, en om formeel de kritische
punten na te zien.
De follow-up-interviews moeten uiteraard zoals de eerste interviews positief verlopen.
Duidelijkheid moet worden gegeven in verband met het probleem. Enige zorgvuldigheid
dient aan de dag te worden gelegd, opdat u niet de indruk zou wekken dat u denkt dat de
getuige een leugenaar is, of een bedrieger die feiten verborgen heeft gehouden. Daarom dient
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men duidelijk de zin van het follow-up-interview aan te geven: dat er hiaten bestaan die
door de getuige eventueel kunnen worden ingevuld. Maak dus duidelijk dat de hulp van de
getuige noodzakelijk is.
U moet er voor waken uw geïnterviewde niet naar uw hand te zetten, zodat deze details zal
verzinnen om u terwille te zijn. De getuige dient enkel geholpen te worden één en ander
rustig te herzien, en zijn observaties na te gaan. Dit interview zal echter gestructureerder
verlopen dan het eerste, omdat u weet welke data er ontbreken.
Een nieuwe verklaring kan rationeler overkomen, omdat de getuige de tijd heeft gehad om
alles op een rijtje te zetten, en de ontbrekende gegevens door eigen redenering aan te vullen.
2.2.9

Samenvattende lijst van richtlijnen voor interviews

Hieronder volgt een reeks richtlijnen die een en ander samenvat, maar die overigens met de
nodige omzichtigheid gebruikt dient te worden:
1. Alvorens met het interview te starten, zorgt u ervoor dat u vragen heeft voorbereid.
Deze vragen dienen te worden gesteld nadat de getuige zijn gehele verhaal heeft verteld.
2. Het interview dient plaats te vinden in een rustige, neutrale, niet vijandige omgeving.
3. Leg de essentiële informatie vast betreffende elke getuige: naam en, indien nodig, adres
waar de getuige nadien bereikt kan worden. Probeer dit te doen voordat het eigenlijke
interview begint.
4. Zorg ervoor dat de getuige van begin af aan exact weet wat het doel is van het interview. Te weten: het voorkomen van gelijksoortige ongevallen. Dat daarom alles
betreffende het ongeval op een rijtje dient te worden gezet om preventie mogelijk te
maken. Anderzijds dient hij ook de volledige reden van het interview te kennen: de
wettelijke implicaties en het beschermen van de rechten van alle betrokkenen.
5. Laat de getuige zijn verhaal vertellen in zijn eigen bewoordingen. Laat hem vertellen
hoe hij de gebeurtenis heeft beleefd, en dit zonder hem te onderbreken. U kunt als
openingsvraag stellen: 'Vertel mij wat u hebt gezien of gehoord en wat u deed; zoals
het volgens u is gebeurd. Start op het ogenblik waarop u voor het eerst iets wist of opmerkte dat in verband stond met het ongeval'.
6. Wanneer een getuige echt niet weet hoe zijn verhaal te beginnen is een andere goede
startvraag: 'Wat trok uw aandacht op het moment van de gebeurtenis?'.
7. Gebruik de taal van de getuige, niet de uwe.
8. Wees voorzichtig met het gebruik van de bandrecorder. De getuige moet in feite eerst
accoord gaan met het gebruik ervan. Noteer evenwel steeds op discrete wijze wat er
wordt gezegd, en bereidt op deze manier extra vragen voor, voornamelijk in verband
met zaken die zijn verklaring of deze van anderen kunnen versterken.
9. Gebruik uw tekeningen om de getuige te helpen met zijn verhaal. Keer desnoods met
hem terug naar de plaats van het ongeval.
10. Vermijdt suggestieve vragen. Indien u de getuige in een bepaalde richting duwt, zou hij
kunnen antwoorden in die, door u aangeduide, richting, al was het maar om u een
plezier te doen. Het is beter hem te vragen zijn verklaring te herhalen, of anders te
verwoorden, dan hem zaken te suggereren.
11. Tact, wellevendheid en diplomatie zijn goede interviewregels. Wees neutraal maar sterk
geïnteresseerd, vriendelijk, voorkomend en gevat. Wees informeel maar direct. Benader
de getuige als een gelijke. Vermijd 'gevaarlijke' onderwerpen zoals politiek, belastingen,
geloof, raciale kwesties enzovoort.
Begin niet met dieper op de zaken in te gaan voordat de getuige 'gunstig gestemd' is.
Zoek medewerking. Wanneer hij opgewonden wordt of vijandig, tracht hem dan te
kalmeren en te motiveren.
12. Aan het einde van het interview kan gevraagd worden hoe het stond met het noodplan
en de hulpploegen, om de werking ervan te kunnen evalueren. Vraag zeker wie ook
nog de gebeurtenis heeft gezien.
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13. Tijd is belangrijk. Hoe meer tijd er voorbij gaat, hoe meer zaken er gewijzigd kunnen
worden:
sommige details worden simpelweg vergeten;
details die men zich niet herinnert worden opgevuld met deductie, of worden in
hun geheel verzonnen om een sluitend geheel te kunnen presenteren;
informatie die door anderen werd geopperd zal worden overgenomen en de eigen
observatie zal er door worden veranderd.
14. Bedank de getuige steeds voor zijn medewerking.

2.3

Andere bronnen van bewijsmateriaal
Buiten de algemene reeds aangehaalde onderzoektechnieken zijn er nog verschillende andere
die meestal worden toegepast om nog andere bronnen van bewijsmateriaal aan te boren.

2.3.1

Weersomstandigheden
In sommige onderzoeken kan het weer van groot belang zijn bij de bepaling van de mogelijke oorzaken van het ongeval. Daarom is het van groot belang dat u vastlegt wat de weersomstandigheden waren op het moment van het ongeval. Zeker wanneer iemand verklaart
dat, voordat hij buiten westen ging, hij een bliksemschicht zag, dient te worden nagegaan of
dit mogelijk was. Wanneer de weerkundige dienst die mogelijkheid uitsluit gezien de
weersomstandigheden op dat bepaalde ogenblik, dient gedacht te worden aan een andere
bron: een explosie.
Weersomstandigheden kunnen direct inwerken op de arbeidsprestatie, of hebben invloed op
het gebruik van een bepaalde uitrusting, wat weer aan de basis kan liggen van de gebeurtenissensequentie die het ongeval veroorzaakt heeft. Een plotselinge overstroming kan de
arbeiders ertoe aanzetten een pomp in te zetten die niet grondig op veiligheid en veiligheidsuitrusting werd nagezien.
Het is duidelijk dat het weer kan zorgen voor de oorzaken of er toe bijdragen. Tijdens de
loop van het onderzoek kunt u het weer niet uitsluiten in verband met diens mogelijke rol
in de veroorzaking van het ongeval.

2.3.2

Brand

Indien brand betrokken is bij het ongeval dan is het van het grootste belang dat de juiste
oorzaak van die brand bekend wordt. Ook het soort brand kan van belang zijn voor uw
onderzoek. Ontstond de brand tijdens het ongeval dat u onderzoekt, en is hij er dus een
gevolg van?
In geval van explosie, was een brand er dan één van de oorzaken van? Was het overbelasten
van een elektrisch circuit de oorzaak van de brand, of was het de slechte werking van de
machine of een onderdeel ervan?

Dit alles is echter specialistenwerk. De meeste brandweercorpsen hebben wel experts op dit
gebied. Andere deskundigen zijn medewerkers van (brand)verzekeringsmaatschappijen of
worden aangewezen door een onderzoeksrechter.
Voordat uw analyse is afgerond, en voordat dus uw eindrapport geschreven kan worden,
dient u exact te weten waar en hoe de brand ontstond, en waar de brand zijn plaats vindt in
de gehele gebeurtenissenopeenvolging.

Vergeet tenslotte niet het feit dat het vuur en de materialen die gebruikt werden om het te

doven het bewijsmateriaal dat u nodig heeft zowel kunnen ondersteunen als verbergen.

2.3.3

Documenten
Er bestaan verschillende soorten documenten die een behoorlijke hoeveelheid bewijsmateriaal kunnen opleveren. Naast het bedrijfsdossier betreffende de betrokken personen (in het
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bijzonder degenen die omkwamen) bestaan er in elk bedrijf logboeken met betrekking tot de
werking, de gevoelige operaties, werkprocedures, werkvergunningen, enzovoort.
Bedenk daarbij dat het bedrijf heel wat vastlegt om de produktie te kunnen volgen en
sturen: dossiers met betrekking tot het personeel, taken, gebruikte materialen, onderhoud,
inspectie, enzovoort. Een integraal onderdeel van uw onderzoek dient zich daarom te
richten op het verzamelen en analyseren van alle documenten die kunnen bijdragen tot het
vaststellen van de oorzaken van het ongeval.
2.3.4

Het management
In de literatuur zijn meerdere definities te vinden van de rol van het management in het
ongevallengebeuren:
'Uitgezonderd de zogenaamde 'acts of God' zijn alle ongevallen, hoe klein ook, een teken
van onkunde van de organisatie' (Andrew).
'Een ongeval is bijna per definitie een teken van inefficiëntie' (Short).
'Ongevallen hebben steeds een betekenis die verder reikt dan henzelf. Zij zijn symptomatisch voor de wanorde binnen een specifiek dynamisch systeem' (Mclver).
'Ongevallen zijn enkel excuses van het management voor de uitvoeringsfouten die resulteren
uit managementmiskleunen' (Pope).
HYPOTHESE

Onderzoeken die correct zijn uitgevoerd, tonen ons de mislukkingen op rekening van het
management die bijdroegen tot het ontstaan van het ongeval. Deze mislukkingen kunnen
eenvoudige tekortkomingen zijn, fouten of vergissingen.
Zij bestaan soms al jaren, en zorgen continu voor aanzienlijke verliezen, zonder dat iemand
er werkelijk oog voor heeft. Ongevallen kunnen gemakkelijk geanalyseerd worden tot het
punt bereikt wordt dat dit falen van het management wordt blootgelegd; dit door systematisch de vraag te stellen: 'Waar ging het management in de fout?'
Deze techniek vereist echter dat de volgende hypothese is aanvaard:
'Gedurende het onderzoek van om het even welk ongeval kan steeds in zekere
mate de betrokkenheid van het management of een activiteit van datzelfde management worden gevonden die het ongeval had kunnen voorkomen. Daardoor
wordt in feite arbitrair overeengekomen dat het management verantwoordelijk is
voor de oorzaken van het ongeval en het bestaan van elk gevaar.'

Om dit denkproces duidelijk te kunnen begrijpen dienen we twee sleutelwoorden nader te
verklaren, namelijk 'management' en 'mislukking'.
'Management' refereert aan alle niveaus van de leiding, hoger dan de onmiddellijke supervisor. Het omvat ook alle administratieve- en andere staffuncties, zoals personeel, onderhoud,
goederenbehandeling en transport. Bedenk wel dat hier de onmiddellijke supervisor niet
onder het management wordt gerekend. Het vrij wijd aanvaarde concept dat de sleutelfiguur
de onmiddellijke supervisor is, wordt hier, in verband met managementverantwoordelijkheid
bij ongevallen, niet aangehouden. Die verantwoordelijkheid ligt bij het hoger lijnmanagement en de staf.
Een 'mislukking' is elke handeling of omissie die:
een ongeval kan veroorzaken of mede veroorzaken;
bijdraagt tot het ontstaan van gevaar of een onveilige handeling.
Synoniemen voor 'mislukking' zijn: een fout, vergissing, verzuim of onvolkomenheid.
TOEPASSING

Deze techniek van het zoeken naar de inbreng van het management dient toegepast te
worden bij elk ongevalsonderzoek. In elk geval dient u voor elke gevonden causale factor,
voor elke gevonden fout, voor elk met het ongeval in verband staand gevaar de vraag te
stellen: 'Waar faalde het management?'
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Uw taak is, vast te stellen of enig lid van het management een actie ondernam die een
onveilige situatie tot gevolg had, of dat het management faalde in het nemen van actie die
het ongeval had kunnen voorkomen.
Soms zal deze actie voor de hand liggen. Praktisch steeds zullen er acties gevonden worden,
doorgaans een groot aantal.
Voor de praktische toepassing verwijzen wij naar de hulpvragenlijsten die in sommige
werken vermeld in de literatuurlijst zijn te vinden. Het betreft hier in het bijzonder het
werk van Johnson, W.G., 'Mort Safety Assurance Systems' en dat van Weaver D.A.
'Technic of Operations Review (TOR)', vermeld in Ted Ferry's 'Modern Accident Investigation and Analysis'.
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Analyse van de causale factoren
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De factoren die bij het ontstaan van het ongeval een rol hebben gespeeld, kunnen slechts
worden vastgesteld door grondig onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen
getuigen van de grondigheid en de effectiviteit waarmee u het bewijsmateriaal hebt verzameld, en of u dit materiaal correct hebt geanalyseerd.
Deductieve redenering, die al begint vanaf het ontdekken van de basisfactoren, en die
doorgaat gedurende het gehele analyseproces, zou de basis moeten zijn van elk resultaat van
het onderzoek. Het kan nodig zijn dat men zijn toevlucht neemt tot een eliminatieproces,
om te komen tot de geldige conclusies in verband met wat eigenlijk gebeurde.
Een meermalen over het hoofd gezien, maar toch belangrijk bijprodukt van het onderzoek
is de identificatie van potentiële oorzaken van andere ongevallen in de toekomst. Deze
factoren hoeven niet veel te maken te hebben met het huidige ongeval dat onderzocht
wordt, toch dient u er van op de hoogte te zijn dat deze factoren van invloed kunnen zijn,
en dat niet zelden toekomstige ongevallen van mogelijk grotere omvang zich aan het
uitkristalliseren zijn. Het rapport van het onderzoek zou daarom ook die aanbevelingen
moeten bevatten die bedoeld zijn om de geïdentificeerde factoren die bij het ontstaan van
toekomstige ongevallen een rol kunnen spelen te onderkennen.
3.1.1

Factoren die bij het ontstaan van ongevallen een rol spelen
Deze factoren zijn eigenlijk een combinatie van gelijktijdig plaatsvindende- en elkaar in de
tijd opvolgende omstandigheden, die alle plaats dienen te vinden opdat het ongeval heeft
kunnen gebeuren.
Elke omstandigheid die meewerkt aan het totstandkomen van het ongeval mag gezien
worden als één van de oorzaken van het ongeval. Zodoende wordt die omstandigheid er één
in een combinatie van vele.
Meer specifiek gesteld; een factor die een rol speelt bij het ontstaan van een ongeval is om
het even welk gedrag, omstandigheid, handeling, of onachtzaamheid zonder welke het
ongeval niet had kunnen gebeuren. Vandaar dat u zich, tijdens het zoeken van die factoren,
voor ogen dient te houden dat een ongeval het resultaat kan zijn van de samenwerking van
ogenschijnlijk onschadelijke omstandigheden en gebeurtenissen.
Aangezien u te maken heeft met alle substandaard handelingen en omstandigheden die
betrokken zijn bij het ongeval, kunt u eigenlijk niet spreken van 'de' oorzaak van het
ongeval. Onderzoekers die één enkele oorzaak voorstellen hebben naar alle waarschijnlijkheid een inadequate analyse en onderzoek uitgevoerd.
Heel misschien kan er één hoofdfactor worden aangeduid, maar om hem daardoor naar
voren te schuiven als de enige factor betrokken in het ongeval is noch wetenschappelijk,
noch professioneel. Op die manier te werk gaan draagt zeer weinig bij tot het inzicht in de
handelingen die het ongeval hadden kunnen voorkomen. Ongunstige omstandigheden zijn
andere factoren die aanwezig kunnen zijn, zonder per se te hebben meegewerkt aan het
totstandkomen van dit specifieke ongeval.
Het is niet steeds gemakkelijk te bepalen of een klaarblijkelijk negatief gegeven werkelijk
een oorzakelijk verband heeft met het ongeval.
Zo is het bijvoorbeeld statistisch bewezen dat dronkenschap een belangrijke factor is in
auto-ongevallen, maar toch kan het gebeuren dat het feit dat de chauffeur van één van de
wagens betrokken in een ongeval dronken is, geen oorzaak is van dit ongeval. Dit is
bijvoorbeeld duidelijk in het volgende auto-ongeluk: een nuchtere chauffeur botst van
achteren op een auto bestuurd door een dronken chauffeur, die deze laatste netjes heeft
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stopgezet voor een rood verkeerslicht. Omdat het op zich een overtreding is van het
verkeersreglement om dronken achter het stuur te gaan zitten, dient de dronken chauffeur
een boete te krijgen voor het rijden onder invloed, maar het ongeval was net zo goed
gebeurd als die chauffeur compleet nuchter was geweest. Dronkenschap was niet de oorzaak
van dit ongeval, en het simpele gegeven van de overtreding van die verkeerswetgeving, rijden
onder invloed, kan niet gezien worden als het resultaat van een compleet onderzoek naar de
oorzaken van dit ongeval.
Om een eind te maken aan de nog steeds wijd verspreide gedachte dat de meeste ongevallen
één oorzaak hebben, is er behoefte aan een specifieke gids in het definiëren en het identificeren van de factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van ongevallen. Deze gids
zal u helpen om uw onderzoeken op een hoger peil te brengen, en zal een betere analyse
garanderen. Uiteindelijk maakt een dergelijke gids het ook mogelijk om meer aangepaste
voorstellen ter verbetering te presenteren.
Om te vermijden dat de eerste oorzaak als de enige wordt aanvaard - omdat het meestal de
meest voor de hand liggende is - zou u dus moeten streven naar het meer effectieve meerdere-oorzaken-concept waarin alle betrokken factoren worden gezocht en geëvalueerd. Het
meerdere-oorzaken-concept zal de kwaliteit van uw ongevalsonderzoeken verbeteren, en zal
een betere analyse mogelijk maken. Uiteindelijk maakt dit concept de weg vrij voor goede
en volledige acties ter verbetering.
3.1.2

Bronnen van gebreken

Wanneer u alle bewijsmateriaal ordent op zoek naar de combinatie van gebeurtenissen en
omstandigheden die het ongevalsonderzoek heeft blootgelegd, kan het nuttig zijn de verschillende soorten van tekorten te beschouwen. In elk ongeval zullen er oorzakelijke factoren
gevonden worden op één of meer van de volgende gebieden:

Persoonsgebonden factoren
Deze categorie bestrijkt de fysische-, fysiologische- en psychologische beperkingen van de
personen die bij het ongeval betrokken zijn. Een voorbeeld is het onvermogen om een
eenvoudige en door iedereen aanvaarde checklist te volgen, of om te verzuimen om de
noodzakelijke procedures en technieken toe te passen. Deze categorie omvat ook de factoren
verbonden met de fysische beperkingen, zoals ziekte, en fysiologische problemen zoals
claustrofobie. Deze menselijke factoren kunnen zeer goed verborgen zitten, en soms slechts
tevoorschijn komen na zorgvuldige evaluatie van de feiten. Het falen van een persoon om
een handeling correct uit te voeren kan geclasseerd worden als een menselijk falen, hoewel
het soms onmogelijk is vast te stellen waarom de betrokken persoon faalde in de correcte
uitvoering.
Anderzijds kunnen ook eigenschappen die over het algemeen als positief worden ervaren,
zoals bijvoorbeeld een sterke motivatie tot produktie, een rol spelen bij het ontstaan van
ongevallen.

Technische of (materieel) fysische factoren

Deze factoren bestrijken het bestaan van niet adequate technische gegevens, falende instrumenten of simpelweg verkeerde gegevens. Ook materiële storing is er een onderdeel van. Dit
laatste wordt gedefinieerd als een fysische breuk of een chemische aantasting of ontbinding
van een deelstructuur of een component van een geheel.
Hierbij dient ook de opmerking gemaakt te worden dat sommige fysisch/technische factoren
die broodnodig zijn voor het in stand houden van het bedrijf, ook inherente risico's kunnen
bezitten die factoren kunnen zijn die bij het ontstaan van ongevallen een rol spelen.

Organisatorische factoren

Heel vaak is de onderliggende oorzaak van andere soorten gebreken een onvolkomenheid in
de bewuste organisatie zelf. Zo'n onvolkomenheid ontstaat bijvoorbeeld wanneer een
element van het management door slecht beheer het ongeval veroorzaakte, of meewerkte
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aan het ongeval. Dit wegens inadequate planning, toezicht, opleiding, taakanalyses en
procedures.
Ook onvolkomenheden in het ontwerp maken er deel van uit. Hoewel soms moeilijk te
onderscheiden van een materiële storing, bestaan er onvolkomenheden in het ontwerp als
het onderdeel of de component zo ontworpen is dat het kan falen onder bepaalde voorspelbare omstandigheden.
Ook hier kan het zo zijn dat ogenschijnlijk positieve factoren in de organisatie een rol
blijken te hebben gespeeld bij het ontstaan van ongevallen.
3.1.3

Analysetechnieken

Zo spoedig mogelijk na, of liever nog tijdens, de verzameling van het bewijsmateriaal dient
er gestart te worden met het ontwikkelen van een chronologische volgorde van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het ongeval. Uiteraard dient alle bewijsmateriaal, op om het
even welke manier ook gevonden, daar zijn plaats in te krijgen.
Een dusdanige op tijdbasis opgestelde gebeurtenissenvolgorde of -sequentie is een middel van
onschatbare waarde om:
bewijsmateriaal hard te maken;
bepaalde gebieden waarop verder detailonderzoek nodig is aan te duiden;
causale factoren te catalogiseren.
Het concept van het 'bekende precedent' zou men in gedachte moeten houden gedurende de
analyse. Dit concept is gebaseerd op de theorie dat de gebeurtenissen zichzelf herhalen,
gesteld dat er genoeg kansen daartoe zijn. Wanneer gebruikt in ongevalsonderzoek zullen
bestaande precedenten (i.e. bewezen oorzaken van eerder voorgekomen gelijksoortige
ongevallen) een basis vormen voor het vlug identificeren van de mogelijke oorzaken van het
huidige ongeval in onderzoek. Zulke factoren kunnen gevonden worden in het ongevallenrapport, gevaaranalyses, hazops, falingsdossiers, incidentenrapporten enzovoort, en kunnen
dus zorgen voor de mogelijke oorzaken van het ongeval of van deelaspecten ervan.
Het zoeken naar bekende precedenten dient niet alleen in het bedrijf te gebeuren, maar zou
ook gelijksoortige bedrijven of productielijnen dienen te omvatten.
Na het onderzoek van zelfs een relatief eenvoudig ongeval kunt u er van op aan dat u een
grote hoeveelheid informatie verzameld zult hebben in de vorm van interviewverklaringen,
foto's, tekeningen, laboratoriumrapporten, medische rapporten, enzovoort. Tijdens de
voorbereiding van uw analyse (en ook bij de presentatie van het bewijsmateriaal in het
eindrapport) dient u een gedegen opzet te ontwikkelen, zodat uw informatie als vanzelf
geordend wordt.
Alles wat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beschouwd kan worden als
een mogelijke oorzaak, dient geëxploreerd en geëvalueerd te worden. Het is daarom zinvol
daartoe een logisch model te ontwikkelen, en dit te volgen teneinde uzelf ervan te verzekeren dat alle facetten van de gegeven problemen aan de orde kwamen. Een of meer gevarenanalyses mogen gebruikt worden in het voorgestelde ongevalsmodel.
Een aangewezen manier om het logische model te ontwikkelen is:
een gedachtengang te kiezen die vervolgens nauwkeurig wordt gevolgd;
hypothetische oorzaken voorstellen;
testen van de hypothetische oorzaken door onderzoek van het bewijsmateriaal.
U zult ondervinden dat de traditionele probleemoplossingstechniek (die er uit bestaat
hypotheses aan te nemen, en hen verder te ontwikkelen tot op het punt dat ze ofwel
bewezen worden of verworpen worden) een effectieve manier is om de ongevallenoorzaken
te vinden.
Uiteraard dienen initiële data verzameld te worden om de hypotheses te ondersteunen. Dit
werd uitvoerig in het vorige hoofdstuk beschreven. De juistheid van die gegevens werd
nagegaan, en dient nu grondig geanalyseerd te worden met betrekking tot de voorgestelde
hypotheses. De logische gevolgen van deze gegevens dienen getest te worden door vergelij-
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king met de actuele omstandigheden, waarbij uiteindelijk de hypotheses zullen worden
bekrachtigd of niet.

3.2

Het gebruik van het model en het ongevalsformulier
Het gebruik van het model komt neer op het bij elkaar brengen van de fasen en factoren.
De volgende gedachtengang dient daarbij nauwkeurig te worden gevolgd:
1. Maak een lijst van de verwondingen.
2. Beschrijf elk contact met elke vorm van energie dat verantwoordelijk is voor de
uiteindelijke verwonding.
Van elk contact met een energie zoekt de onderzoeker in uw feitenmateriaal:
- de (beweging van de) schadedrager;
- de (beweging van de) energiedrager;
- de onaangepaste beheersing
die het contact als zodanig mogelijk maakte.
3. Voor elke factor in die contactfase maakt u een lijst van de persoonlijke factoren, fysisch/technische factoren en organisatorische factoren die in een opbouwfase aan bod
kwamen.
4. Voor elke factor in de opbouwfase worden factoren gezocht in de initiële fase. Die
worden ook gerangschikt volgens hun aard: persoonlijke, fysisch/technische en organisatorische.
Uiteindelijk hebben alle oorzakelijke factoren een plaats gevonden in ons fasenmodel.
Nu kan de methodiek gebruikt worden waarmee ook de relatieve waarde van elke
factor gemeten kan worden (zie 3.2.2).
Tenslotte wordt het formulier ingevuld. Hierin dienen alle factoren hun plaats te
krijgen, samen met de algemene gegevens betreffende het ongeval.

3.2.1 Het ongevalsformulier

1. ALGEMEEN GEDEELTE

1. Volgnummer:

Naam van de onderzoeker:
Datum ongeval: . . . . . . . .
Tijdstip ongeval: . . . . . . . .
2. Gegevens betreffende vestiging werkgever

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en woonplaats: . . . . . . .
Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verantwoordelijke:
Naam: .
Functie:
3. Gegevens betreffende de locatie van het ongeval (indien deze afwijkt van 2)

Naam: . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . .
Postcode en woonplaats:
Telefoon: . . . . . . . . . . .
4. Gegevens over de getroffene (indien van toepassing)

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geboortedatum: . . . . . . . .
Te:
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beroep: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uitzendkracht: . . . . . . . . . . . . . . .
Geslacht:
Nationaliteit:

D man
D vrouw
D Nederlands D niet Nederlands

5. Gegevens betreffende (de gevolgen van) het ongeval:
Ernstig letsel:
D
Getroffene overleden: . . . . .
Opname ziekenhuis:
D
Zijn er meerdere slachtoffers:
Naam ziekenhuis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vestigingsplaats ziekenhuis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. GEGEVENS OVER DE LETSELFASE (in het vakje het betrokken codenummer invullen)

Het getroffen lichaamsdeel
De aard van het letsel
De ernst van het letsel

Enkelvoudig of meervoudig letsel
Kwaliteit van de hulpverlening

3. GEGEVENS OVER DE INCIDENTFASE
Beschrijving van de toedracht van het incident met vermelding van de schadedrager en de
energiedrager:

Beweging van de getroffene
Beweging van het voorwerp, agens

Controle op de overdracht
4. GEGEVENS BETREFENDE DE OPBOUWFASE

Persoonsgebonden factoren in de opbouwfase:

Zwaarte van de persoonsgebonden factor

Bijlage II: Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek

Fysisch/technische factoren in de opbouwfase:

Zwaarte van de fysisch/technische factor
Organisatorische factoren in de opbouwfase:

Zwaarte van de organisatorische factor
5. GEGEVENS BETREFFENDE DE INITIËLE FASE

Persoonsgebonden factoren in de initiële fase:

Zwaarte van de persoonsgebonden factor
Fysisch/technische factoren in de initiële fase:

Zwaarte van de fysisch/technische factor
Organisatorische factoren in de initiële fase:

Zwaarte van de organisatorische factor

91

92

Ongevalsonderzoek en -rapportage
6. EINDOORDEEL BETREFFENDE DE OORZAAK VAN HET ONGEVAL

Omschrijving van het oordeel van de onderzoeker met betrekking tot de veroorzaking van het

ongeval:

Bijlage II: Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek
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Gids
LETSELFASE

Het getroffen lichaamsdeel:
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Het gehele lichaam.

Het hoofd.
Linkeroog.
Rechteroog.
Wervelkolom met inbegrip van de
nek.
Borst.
Linkerbovenarm en elleboog.
Rechterbovenarm en elleboog.
Linkeronderarm en pols.
Rechteronderarm en pols.
Linkerhandpalm of -rug.
Rechterhandpalm of-rug.
Vingers van de linkerhand.
Vingers van de rechterhand.
Bekken en heup.
Linkerbeen met inbegrip van de knie.
Rechterbeen met inbegrip van de
knie.

27.
28.

Linkerenkel en -voet.
Rechterenkel en -voet.

Aard
30.
31.
32.
33.
34.
35.

van het letsel:
Fracturen of scheuring van het bot.
Ontwrichting.
Verstuiking en verzwikking.
Kneuzing.
Scheuring van spier/pees.
Verbrijzeling.

36.

Amputatie.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

54.
55.

Huidaandoening (acuut).
Bevriezing.
Ontsteking.
Zenuwbeschadiging.
Vergiftiging.
Verstikking.
Bewusteloosheid.
Hersenschudding.
Brandwond.
Elektrokutie.
Radiatie.
Steekwond.
Snijwond.
Oppervlakkige traumata.
Inwendige traumata, bijvoorbeeld aan
de organen.

Gehoorschade.
Gezichtsverlies.

Vertillen, spit.
Hernia.

Ernst
60.
61.
62.
63.

van het letsel
Dodelijk.
Blijvend letsel.
Niet-blijvend letsel.
(Nog) niet bepaald maar vermoedelijk:
63.1. Dodelijk.
63.2. Blijvend letsel.
63.3. Tijdelijk letsel.
Enkelvoudig/meervoudig letsel
70. Enkelvoudig.
71. Meervoudig.
Kwaliteit van de hulpverlening
81.
De hulpverlening was niet snel genoeg ter plaatse.
82. Het bedrijfsnoodplan functioneerde
niet afdoende.
83. Het reddingsplan functioneerde niet
afdoende.
84. Het hulpverleningsplan functioneerde
niet afdoende.
85.
Geen adequaat herstel naar de oorspronkelijke toestand (rehabilitatie &

revalidatie).
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INCIDENTFASE

Soorten energieën:
1.
Elektrische energie.
2.
Nucleaire energie (met inbegrip van radioactieve straling).
3.
Thermische energie (hitte, koude).
4.
Potentiële energie.
5.
Kinetische energie (lineaire en rotatieve).
6.
Chemische energie (corrosieve produkten: zuren, basen).
7.
Toxische (giftige) en schadelijke stoffen.
8.
Explosieve produkten.
9.
Brandbare produkten.
10. Straling (elektromagnetische, akoestische en andere)
Beweging van de schadedrager:
1.
De getroffene verkeerde zelf in rust (getroffen, geraakt, gestoten).
2.
Aangereden worden, overreden worden, bekneld raken.
3.
Schadelijke stoffen inademen, slikken, opnemen via de huid.
4.
Grijpen in, reiken over, zich ergens tussen of voorbij wringen, naderbij komen.
5.
Zich ergens aan stoten, zich steken, zich snijden.
6.
Uitglijden, struikelen, vallen (zelfde niveau).
7.
Omlaag vallen of storten, naar beneden glijden (paal, touw), springen om te voorkomen dat men valt (verschillend niveau).
8.
Iets aanraken, ergens binnentreden.
9.
Zich overbelasten, zich vertillen.
10. Niet aan te geven.
Beweging van de ongevalveroorzakende energiedrager:
1.
Zonder beweging/in stilstand.
2.
Normaal functioneren (de gebruikelijke en beoogde wijze van in functie zijn).
Niet normaal functioneren
3.
Explosieachtige of slaande beweging, zoals uit elkaar spatten, exploderen, detoneren,
imploderen, barsten, terugslaan.
4.
Massa-aantrekkingskracht-hoogte, zoals vallen, storten, zinken.
5.
Rotationele en lineaire kinetische energie zoals rol- en glijbewegingen, schuiven,
glijdend slingeren.
6.
Vloeibewegingen zoals lekken, druppelen, overlopen, uitstromen.
7.
Stralingsbewegingen, zoals thermische, radioactieve, elektromagnetische, akoestische.
8.
Zwaaiende en oscillerende beweging.
9.
Beweging met blijvende mechanische veranderingen zoals buigen, breken, krimpen.
10.
Object staat, als gevolg van een fout, onder een elektrische spanning.

De controle op de energieoverdracht:
1.
Beperken van de energiehoeveelheid/energiewaarde zoals spanning, hoeveelheid,
gewicht, hoogte.
2.
Gebruiken van veiliger energievormen, andere chemische produkten, ander soort
energie.
3.
Voorkomen van de energieopbouw door gebruik te maken van regelaars, begrenzers.

4.

5.

Voorkomen van het vrijkomen van energie door thermisch isoleren, blokkeersyste-

men.
Verzorgen van het gecontroleerd vrijkomen van energie door de energie traag te laten
vrijkomen met behulp van vertragingsmechanisme, hydraulische afremming.
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Scheiden van de energiedragers en schadedragers in ruimte en/of tijd, zoals elektrische
lijnen buiten handbereik, verschillende ruimtes voor schadedragers en energiestromen.
Afschermingen rond de energiebron, zoals inkapselen van radioactieve bronnen.
Hindernissen tussen energiebron en schadedrager, zoals collectieve beschermingsmiddelen, isolatiemateriaal.
Bescherming van personen en voorwerpen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen,
bumpers, afgeronde hoeken.
Verhogen van de weerstand van de schadedrager tegen letsel, door verbeteren van
fysieke conditie, inentingen, beschermende crèmes.
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OPBOUWFASE

Persoonsgebonden factoren
01.
02.
03.
04.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Werken zonder bevoegdheid.
Het in dit individuele geval niet geven van een waarschuwing of signaal.
De niet aangepaste snelheid bij het uitvoeren van werk.
Het niet volgen van de procedure betreffende het buiten werking stellen van bestaande beveiligingen.
Het niet oordeelkundig gebruiken van gereedschap.
Het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het onjuist stapelen, beladen en plaatsen van goederen.
Het niet correct hijsen, tillen en plaatsen.
De niet aangepaste houding, de positie ten opzichte van het uit te voeren werk.
Het zich niet realiseren van dit bepaalde specifieke risico en/of deze plotselinge,
onverwachte gevaarlijke situatie (over het hoofd zien, niet horen, ...) of het onjuist
inschatten van de omvang van dit risico (onder- en overschatting).
Stoeien, afleiden en misplaatste grappen.
Het incidenteel gebruik van alcohol, medicijnen en drugs.
Lichamelijke vermoeidheid, geestelijke stress.
Inadequate individuele normen in verband met het nemen van risico's en de houding
ten opzichte van het gevaar.
Onjuiste hypothese stellen in verband met de belangrijke risicofactoren.
Emotionele toestand op dat ogenblik.
Niet aangepaste poging om de produktie te verhogen.

Fysisch/technische factoren
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Inadequate installaties, machines en technische veiligheidsmaatregelen:
Niet aangepaste beschermingsmiddelen op machines.
Inadequate alarmeringssystemen.
Inadequate ergonomische aspecten van de werkplaats en de machines.
De onveilige omgeving van de werkplek, de opeenhoping van materiaal, de inadequate
ruimtelijke ordening:
Onoverzichtelijke werkplek, markering en signalering.
Onvoldoende breedte, bereikbaarheid van de doorgangen.
Beschikbare bewegingsruimte te beperkt.
Transport over en langs de werkplek verloopt moeizaam.
Onvoldoende afscheiding van arbeidsplaatsen.
Slecht arbeidsklimaat (vochtigheid, temperatuur, ventilatie).
Verlichting (te zwak/te sterk).
Te hard geluid, trillingen.
Slechte toestand van de loopvloeren (gladheid, losliggend materiaal).
De gebruikte materialen voldoen niet aan de standaards:
Gassen, dampen, nevel en stof.
Radioactieve straling boven de norm.
Schadelijke stoffen niet volgens de standaard.
Verhoogd brand- en explosierisico :
Onoordeelkundig stapelen/gebruik van licht ontvlambare stoffen.
Onoordeelkundig stapelen/gebruik van brandbare stoffen.
Onoordeelkundig stapelen/gebruik van brandbevorderende stoffen.
Onoordeelkundig stapelen/gebruik van explosie-gevaarlijke stoffen.
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Inadequate gereedschappen, materiaal en uitrusting:
Defect gereedschap, materiaal en uitrusting.
Ongeschikt gereedschap, materiaal en uitrusting.
Inadequate persoonlijke beschermingsmiddelen.
Inadequate collectieve beschermingsmiddelen.
Slijtage/veroudering:
Slijtage.
Veroudering.
Staat van onderhoud.

Organisatorische factoren
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Management en organisatie niet volgens de interne richtlijnen.
Veiligheidsopleiding van management en supervisie niet volgens criteria.
Geplande inspecties niet uitgevoerd volgens criteria.
Taakanalyse en procedures niet uitgevoerd volgens criteria.
Onderzoek van ongevallen en incidenten niet volgens procedure.
Observatie van kritieke taken niet volgens de richtlijnen.
Voorbereiding op noodsituaties niet volgens criteria.
Regels en voorschriften niet volgens eigen programma.
Niet correct uitvoeren van ongevallen/incidentenstatistiek en het niet gebruiken van
probleemoplossingsmethodes volgens de richtlijnen.
Opleiding werknemers niet volgens criteria.
Persoonlijke bescherming slecht; de criteria worden niet opgevolgd.
Evaluatie van veiligheidsactiviteiten niet uitgevoerd zoals voorzien.
Ontwerpregelingen niet volgens de procedures.
Individuele communicatie niet volgens de criteria.
Groepscommunicatie, veiligheidsoverleg niet volgens afspraken.
Algemene promotie van veiligheid niet volgens plan.
Selectie en plaatsing van het personeel niet volgens de regels.
Inkoopregelingen niet volgens criteria.
Het gebruik van apparatuur en gereedschap niet volgens voorschriften.
De indeling van de werkplek niet volgens voorschriften.
Leiding en toezicht met betrekking tot de activiteiten in het globale bedrijfsprogramma niet volgens eigen richtlijnen.
Orde-en-netheid-programma niet uitgewerkt volgens criteria.
Onderhoudsprogramma niet uitgewerkt volgens criteria.
Produktieprogrammacriteria niet gevolgd.
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INITIËLE FASE

Persoonsgebonden factoren
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Lichamelijke capaciteiten voor de uitvoering van bet werk:
Niet aangepaste lengte, gewicht, kracht, reikwijdte.
Niet aangepaste lichaamsbewegingsmogelijkheden.
Verminderde mogelijkheden wat betreft lichaamshouding, -positie.
Overgevoeligheid door allergieën.
Onvoldoende gezichtsvermogen.
Onvoldoende gehoor.
Andere lichamelijke onvolkomenheden in verband met de zintuigen (gevoel, smaak,
reuk).
1.8 Onvoldoende longfunctie.
1.9 Andere blijvende lichamelijke tekortkomingen (onvoldoende grip, slecht evenwicht).
1.10 Gebruik van geneesmiddelen inwerkend op de lichamelijke capaciteiten.
2.
Geestelijke capaciteiten nodig voor de uitvoering van het werk
2.1 Angsten en fobieën.
2.2 Emotioneel onevenwichtig.
2.3 Mentaal ziek.
2.4 Laag intelligentiepeil.
2.5 Traag van begrip.
2.6 Gebrekkig oordeel.
2.7 Traag reactievermogen.
2.8 Leert moeilijk iets aan.
2.9 Onthoudt moeilijk.
2.10 Gebruik van geneesmiddelen inwerkend op de geestelijke capaciteiten.
3.
Kennis met betrekking tot het veilig uitvoeren van werk:
3.1" Gebrek aan basisopleiding.
3.2 Inadequate oriëntatie.
3.3 Inadequate initiële opleiding.
3.4 Inadequate bijscholing.
4.
Ervaring/bekwaamheid met betrekking tot het uitvoeren van werk:
4.1 Gebrek aan ervaring.
4.2 Inadequate initiële instructie.
4.3 Inadequate praktijkervaring.
5.
Motivatie om het werk veilig uit te voeren:
5.1 Uitzonderlijke agressie, aversie.
5.2 Niet gepaste poging om tijd te winnen.
5.3 Niet gepaste poging om ongemak te vermijden.
5.4 Niet gepaste poging om aandacht te trekken.
6.
Gewoontes met betrekking tot het veilig uitvoeren van werk:
6.1 Onveilige handeling is een gewoonte.
6.2 Te snel/gehaast uitvoeren van werk.
6.3 Te traag uitvoeren van werk.
7.
Onaangepast gedrag:
7.1 Gevaarlijk/ondoordacht handelen.
7.2 Geregeld gebruik van alcohol en drugs.

8.

8.1
8.2

Emotionele toestand:
Euforie.
Apathie.

Bijlage II: Het onderzoeken van ongevallen op de werkplek

99

8.3

Angst.

9.
9.1
9.2

Motivatie in verband met produktie:
Overdreven motivatie voor hoge produktie.
Verwaarlozen van de andere aspecten van het bedrijf: kostenbeheersing, kwaliteit en
veiligheid.

Fysisch/technische factoren
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Installaties, machines en technische veiligheidsmaatregelen:
Inadequaat ontwerp.
Niet nazien van mogelijke verliesrisico's.
Niet nazien van ergonomische factoren.
Inadequate ontwerpcriteria en -standaards.
Inadequate opvolging van de constructie.
Inadequate opvolging van de 'werkingsgereedheid'.
Inadequate opvolging van de initiële opstartprocedure.
Inadequate evaluatie van de modificaties.
Inadequate aankoop.
Inadequate specificaties op bestellingen/aankooporders.
Inadequate inspanning met betrekking tot de keuze van materieel/uitrusting.
Inadequate inspectie/toezicht bij levering.
De omgeving van de werkplek:
Onoverzichtelijke werkplek, slechte markering en signalering.
Breedte, bereikbaarheid van de doorgangen onvoldoende.
Beschikbare bewegingsruimte te krap.
Transport over en langs de werkplek moeilijk.
Overlap van arbeidsplaatsen.
Arbeidsklimaat slecht (vochtigheid, temperatuur, ventilatie voldoet niet aan de eisen).
Verlichting slecht (niet adequaat of juist overdreven).
Hard geluid.
Toestand van de loopvloeren slecht (gladheid, losliggend materiaal).
Gebruikte materialen:
Explosiegevaarlijk.
Licht ontvlambaar.
Brandbaar.
Brandbevorderend.
Giftig.
Etsend.
Prikkelend of irriterend.
Hoge temperatuur.
Lage temperatuur.
Anders schadelijk.
Wordt nog onderzocht.
Inadequate opslag van materialen.
Inadequaat transport van materialen.
De brand- en explosierisico's:
Geen/onvoldoende gebruik gemaakt van brandwerende materialen.
Geen/onvoldoende gebruik gemaakt van compartimentering.
Geen/onvoldoende branddeuren.
Geen/onvoldoende brandluiken.
Geen/onvoldoende explosieluiken.
Geen/onvoldoende aandacht voor brandbestrijdingsmiddelen.
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4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3

6.

6.1
6.2

Geen/onvoldoende aandacht voor brandmeldingsmiddelen.
Geen/onvoldoende beheersing van de elektrostatische lading.
Geen/onvoldoende beheersing van stofexplosierisico.
Gereedschap/uitrusting met inbegrip van ergonomische overwegingen:
Defect gereedschap/uitrusting wordt ter beschikking gesteld.
Inadequaat gereedschap/uitrusting wordt ter beschikking gesteld.
Bij keuze van gereedschap is de ergonomische kant ervan niet bekeken.

Slijtage/verouderen:

De installatie is sedert een geruime tijd versleten.
De installatie is sterk verouderd.

Organisatorische factoren
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Inadequaat management en organisatie.
Onvoldoende veiligheidsopleiding van management en supervisie.
Geplande inspecties niet uitgevoerd.
Taakanalyse en procedures niet uitgevoerd.
Inadequaat onderzoek van ongevallen en incidenten.
Observatie van kritieke taken niet uitgevoerd.
Voorbereiding op noodsituaties slecht.
Onvoldoende regels en voorschriften.
Niet correa uitvoeren van ongevallen/incidentenstatistiek en het niet gebruiken van
probleemoplossingsmethodes.
Opleiding werknemers onvoldoende.
Persoonlijke bescherming niet afdoende.
Evaluatie van veiligheidsactiviteiten niet uitgevoerd.
Ontwerpregelingen ontbreken.
Individuele communicatie slecht.
Groepscommunicatie, veiligheidsoverleg slecht.
Algemene promotie van veiligheid ontbreekt.
Selectie en plaatsing van het personeel niet adequaat.
Inkoopregelingen slecht.
Geen voorschriften voor het gebruik van apparatuur en gereedschap.
De indeling van de werkplek is slecht.
Ondermaats toezicht op de activiteiten in het globale bedrijfsprogramma.
Orde-en-netheid-programma niet of nauwelijks bestaand.
Onderhoudsprogramma zwaar onvoldoende.
Produktieprogramma praktisch niet gestructureerd.
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Gebruiksregels bij toepassing van het weegmechanisme
Bij het gebruik van het weegmechanisme moeten eerst, indien dit nog niet is gebeurd door
middel van het ongevalsformulier, de uit het onderzoek verkregen feiten die een rol hebben
gespeeld in het veroorzaken van het ongeval gerangschikt worden onder de verschillende
factoren.
Uiteindelijk ontstaan er negen lijstjes van deze relevante factoren.
Deze reeksen relevante factoren worden vervolgens stuk voor stuk ingeschaald.
Om iedere oorzakelijke factor in te schalen kunnen de volgende handreikingen van nut zijn:

1.

Persoonsgebonden factoren in de initiële fase
Onder 'persoonsgebonden factoren in de initiële fase' verstaan we de relatief constante
eigenschappen van de in het ongeval betrokken personen. Dit voor zover zij een rol
hebben gespeeld in de veroorzaking van het ongeval.
Binnen deze factoren vallen de lichamelijke en geestelijke capaciteiten, de kennis en
de kunde, de motivatie en de gewoonten met betrekking tot het veilig uitvoeren van
werk. Ander persoonlijke eigenschappen liggen op het vlak van de attitude, het
gedrag en de emotionele toestand van betrokkene(n) die mede hebben bijgedragen tot
het veroorzaken van het ongeval.
Handreiking voor het inschalen
Lage score

Een bepaalde persoonsgebonden factor in de initiële
fase scoort laag wanneer hij praktisch niet aanwezig is
in het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van
het ongeval.

Middenscore

Een bepaalde persoonsgebonden factor in de initiële
fase scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt van
het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek
- een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Hoge score

Een bepaalde persoonsgebonden factor in de initiële
fase scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk deel uitmaakt van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het
onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking
van het ongeval.

Naarmate het aantal en de intensiteit, de sterkte van de in de initiële fase betrokken
verschillende persoonlijke factoren groter is (zowel op fysisch/psychisch, als op
cognitief/ervaringsvlak, als op inzet, gedrag, attitude enzovoort) wordt hun 'zwaarte'
hoger beoordeeld. Omgekeerd naarmate het aantal en de intensiteit van de betrokken
verschillende persoonlijke factoren kleiner is, wordt hun gezamenlijke zwaarte, die dus
overeenkomt met de zwaarte van het persoonlijke aspect in de initiële fase als geheel,
lager ingeschaald.
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2.

Fysisch/technische factoren in de initiële fase
Onder 'fysisch/technische factoren in de initiële fase' worden de relatief constante
fysisch/technische eigenschappen verstaan die een rol hebben gespeeld in de veroorzaking van het beschouwde ongeval.
Binnen deze factoren vallen de installaties, machines en de betreffende technische
veiligheidsmaatregelen, de omgeving van de werkplek en de gebruikte materialen en
hun risico's, de brand- en explosierisico's, maar ook het gereedschap en de uitrusting.
Andere fysisch/technische factoren liggen dan weer op het vlak van de structureel
aanwezige veroudering en slijtage van de installaties, indien deze bijgedragen hebben
tot het ontstaan van het ongeval.
Handreiking voor het inschalen

Lage score

Een bepaalde fysisch/technische factor in de initiële
fase scoort laag wanneer hij praktisch niet aanwezig is
in het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van
het ongeval.

Middenscore

Een bepaalde fysisch/technische factor in de initiële
fase scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt van
het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek
- een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Hoge score

Een bepaalde fysisch/technische factor in de initiële
fase scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk deel uitmaakt van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het
onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking
van het ongeval.
_ _

Naarmate het aantal en de intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende fysisch/technische factoren in de initiële fase groter is (dit zijn zowel de machinegebonden-, de omgevingsgebonden-, de specifieke brand/explosierisico's, het gereedschap

en de uitrusting, als de verouderingsaspecten en de gevolgen daarvan) wordt hun
gezamenlijke 'zwaarte' hoger beoordeeld. Omgekeerd, naarmate het aantal en de

intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende fysisch/technische factoren

kleiner is, wordt hun gezamenlijke zwaarte, die dus overeenkomt met de zwaarte van
het fysisch/technisch aspect, lager ingeschaald.
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Organisatorische factoren in de initiële fase
Onder 'organisatorische factoren in de initiële fase' worden de relatief constante
eigenschappen van de in het ongeval betrokken organisatie verstaan die een rol
hebben gespeeld in de oorzakenvolgorde van het beschouwde ongeval. Onder deze
factoren vallen de inadequate inbreng van het management, een onvoldoende opleiding, het structureel ontbreken van een programma op het gebied van geplande
inspecties, taakanalyse en taakobservatie, onderzoek en analyse van ongevallen en
incidenten, het beheersen van noodsituaties, kortom alle onderdelen die een ideaal
veiligheidsprogramma zou moeten bezitten.
Handreiking voor het inschalen
Lage score

Een bepaalde organisatorische factor in de initiële fase
scoort laag wanneer hij praktisch niet aanwezig is in
het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek
- een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Middenscore

Een bepaalde organisatorische factor in de initiële fase
scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt van het
feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Hoge score

Een bepaalde organisatorische factor in de initiële fase
scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk deel uitmaakt
van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van
het ongeval.

Naarmate het aantal en de intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende
organisatorische factoren in de initiële fase groter is (dit zijn méér dan twintig onderdelen van een ideaal veiligheidsprogramma dat al eerder werd besproken) wordt hun

gezamenlijke 'zwaarte' hoger beoordeeld. Omgekeerd naarmate het aantal en de
intensiteit van de betrokken verschillende organisatorische factoren kleiner is wordt
hun gezamenlijke zwaarte, die dus overeenkomt met de zwaarte van het organisatorisch aspect als geheel, lager ingeschaald.
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4.

Persoonsgebonden factoren in de opbouwfase
Onder 'persoonsgebonden factoren in de opbouwfase' worden de persoonlijke eigenschappen verstaan die afwijken van de ideale. Dit op een eerder incidentele manier.
Deze factoren hebben ook een rol gespeeld in het veroorzaken van het beschouwde
ongeval.
Binnen deze factoren vallen: het werken zonder bevoegdheid, het niet geven van een
waarschuwing, het uitvoeren van het werk met ongepaste snelheid, het niet volgen
van procedures in verband met het buiten werking stellen van beveiligingssystemen,
het onoordeelkundig gebruik van gereedschap, het niet gebruiken van persoonlijke
beschermingsmiddelen, het onjuist stapelen, beladen of plaatsen, het niet correct
hijsen, tillen en dragen, het werken vanuit een onaangepaste houding of plaats, het
onderschatten, onderkennen van bestaande risico's, het stoeien en afleiden, het
incidenteel gebruik van alcohol, medicijnen en drugs, de tijdelijke oververmoeidheid

of stress, het nemen van een risico, het onjuist stellen van een hypothese in een
tijdelijk onaangepaste emotionele toestand.
Handreiking voor het inschalen
Lage score

Een bepaalde persoonsgebonden factor in de opbouwfase scoort laag wanneer hij praktisch niet aanwezig is
in het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van

het ongeval.

Middenscore

Een bepaalde persoonsgebonden factor in de opbouw-

fase scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt van
het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek
- een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het

ongeval.

Hoge score

Een bepaalde persoonsgebonden factor in de opbouwfase scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk deel uitmaakt van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het
onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking

van het ongeval.
Naarmate het aantal en de intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende
persoonlijke factoren in de opbouwfase groter is (zowel op fysisch/psychisch, als op
cognitief/ervaringsvlak, als op inzet, gedrag, attitude enzovoort) wordt hun 'zwaarte'
hoger beoordeeld. Omgekeerd naarmate het aantal en de intensiteit van de betrokken
verschillende persoonlijke factoren kleiner is, wordt hun gezamenlijke zwaarte, die dus
overeenkomt met de zwaarte van het persoonlijke aspect in de opbouwfase als geheel,
lager ingeschaald.
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Fysisch/technische factoren in de opbouwfase
Onder 'fysisch/technische factoren in de opbouwfase' worden die fysisch/technische
eigenschappen van het beschouwde ongeval verstaan die afwijken van de ideale condities. Dit op een eerder incidentele wijze. Bovendien gaat het hier om de factoren die
een rol hebben gespeeld in het veroorzaken van het beschouwde ongeval.

Binnen deze factoren vallen de incidenteel niet adequate installaties, machines en
veiligheidsmaatregelen, de tijdelijk onveilige omgeving van de werkplek met inbegrip
van de opeenhoping van materialen en de inadequate ruimtelijke ordening, de gebruikte materialen, het verhoogd brand- en explosierisico, de ontoereikende gereedschappen en materieel en uitrusting, en de individuele slijtage of plotse veroudering.
Handreiking voor het inschalen

Lage score

Een bepaalde fysisch/technische factor in de opbouwfase scoort laag wanneer hij praktisch niet aanwezig is
in het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van
het ongeval.

Middenscore

Een bepaalde fysisch/technische factor in de opbouwfase scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt van
het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek
- een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Hoge score

Een bepaalde fysisch/technische factor in de opbouwfase scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk deel uitmaakt van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het
onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking
van het ongeval.

Naarmate het aantal en de intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende fysisch/technische factoren in de opbouwfase groter is (dit zijn zowel de machinegebonden-, de omgevingsgebonden-, de specifieke brand- en explosierisico's, het gereedschap en de uitrusting, als de verouderingsaspecten en de gevolgen daarvan) wordt
hun gezamenlijke 'zwaarte' hoger beoordeeld. Omgekeerd, naarmate het aantal en de
intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende fysisch/technische factoren in de
opbouwfase kleiner is, wordt hun gezamenlijke zwaarte, die dus overeenkomt met de
zwaarte van het fysisch/technisch aspect, lager ingeschaald.
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Organisatorische factoren in de opbouwfase
Onder 'organisatorische factoren in de opbouwfase' worden die organisatorische
activiteiten van het beschouwde ongeval verstaan die duidelijk afwijken van de door
de eigen organisatie gestelde criteria met betrekking tot die activiteiten. Dit op een
eerder incidentele, tijdelijke wijze. Bovendien gaat het hier om de factoren die aantoonbaar een rol hebben gespeeld in het veroorzaken van het beschouwde ongeval.
Binnen deze factoren valt dus het incidenteel afwijkend gedrag van de organisatie ten
opzichte van de eigen criteria in elk van de meer dan twintig activiteiten die deel
uitmaken van het veiligheidsprogramma.
Handreiking voor het inschalen

Lage score

Een bepaalde organisatorische factor in de opbouwfase
scoort laag wanneer hij praktisch niet aanwezig is in
het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek
- een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Middenscore

Een bepaalde organisatorische factor in de opbouwfase
scoort gemiddeld wanneer hij deel uitmaakt van het
feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van het
ongeval.

Hoge score

Een bepaalde organisatorische factor in de opbouwfase
scoort hoog wanneer hij zeer duidelijk deel uitmaakt
van het feitenmateriaal dat - zoals blijkt uit het onderzoek - een rol heeft gespeeld in de veroorzaking van
het ongeval.
_____

Naarmate het aantal en de intensiteit, de sterkte van de betrokken verschillende
organisatorische factoren in de opbouwfase groter is (dit zijn méér dan twintig
onderdelen van een ideaal veiligheidsprogramma dat hiervoor al werd besproken)

wordt hun gezamenlijke 'zwaarte' hoger beoordeeld. Omgekeerd, naarmate het aantal
en de intensiteit van de betrokken verschillende organisatorische factoren kleiner is,
wordt hun gezamenlijke zwaarte, die dus overeenkomt met de zwaarte van het
organisatorisch aspect in de opbouwfase als geheel, lager ingeschaald.
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De getroffene en zijn beweging in de incidentfase
Onder het begrip 'de getroffene' verstaan we binnen het kader van deze studie alleen
het menselijk slachtoffer. Onder 'beweging van de getroffene' verstaan we de Hchaamshouding/lichaamsbeweging die het contact met het agens mogelijk heeft

gemaakt.
Onder deze factoren valt dus de plotseling afwijkende routing, de reflexmatige bandeling, de inadequate lichaamshouding enzovoort.
Handreiking voor het inschalen
Lage score

De beweging van de getroffene in de incidentfase

scoort laag wanneer zij - blijkens het onderzoek -

praktisch geen rol heeft gespeeld in het totstandkomen van het contact dat aanleiding was van het letsel.

8.

Middenscore

De beweging van de getroffene in de incidentfase
scoort gemiddeld wanneer zij - blijkens het onderzoek
- een zekere rol heeft gespeeld in het totstandkomen
van het contact dat aanleiding was van het letsel.

Hoge score

De beweging van de getroffene in de incidentfase
scoort hoog wanneer zij - blijkens het onderzoek - een
zeer duidelijke rol heeft gespeeld in het totstandkomen van het contact dat aanleiding was van het letsel.

Het agens en zijn beweging in de incidentfase
Van het ongevalsveroorzakende agens en diens beweging wordt hier bepaald in welke
mate zij hebben bijgedragen aan de veroorzaking van het contact dat tot het letsel
leidde.
Onder deze factoren vallen dus de verschillende bewegingen van de diverse energie-

dragers.

Handreiking voor het inschalen

Lage score

De beweging van het agens in de incidentfase scoort
laag wanneer zij - blijkens het onderzoek - praktisch
geen rol heeft gespeeld in het totstandkomen van het
contact dat aanleiding was van het letsel.

Middenscore

De beweging van het agens in de incidentfase scoort
gemiddeld wanneer zij - blijkens het onderzoek - een
zekere rol heeft gespeeld in het totstandkomen van
het contact dat aanleiding was van het letsel.

Hoge score

De beweging van het agens in de incidentfase scoort
hoog wanneer zij - blijkens het onderzoek - een zeer
duidelijke rol heeft gespeeld in het totstandkomen van
het contact dat aanleiding was van het letsel.
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9.

Niet afdoende controle op de energieoverdracht in de incidentfase
Onder 'niet afdoende controle op de energieoverdracht in de incidentfase' worden alle
afwijkingen in het algehele controlesysteem verstaan die een beduidende rol hebben
gespeeld in het op dat ogenblik plaatsvinden van het contact tussen de energiestroom
en het slachtoffer.
Onder deze factoren vallen dus afwijkingen in, of het totaal ontbreken van de
noodzakelijke organisatorische beheersingsmaatregelen (substitutie van energie en/of
omgevingsomstandigheid, het voorkomen van energieopbouw, enzovoort).
Handreiking voor het inschalen
Lage score

De controle op de energieoverdracht in de incidentfase scoort laag wanneer zij - blijkens het onderzoek praktisch geen rol heeft gespeeld in het totstandkomen van het contact dat aanleiding was van het letsel.

Middenscore

De controle op de energieoverdracht in de incidentfase scoort gemiddeld wanneer zij - blijkens het onderzoek - een zekere rol heeft gespeeld in het totstandkomen van het contact dat aanleiding was van het letsel.

Hoge score

De controle op de energieoverdracht in de incidentfase scoort hoog wanneer zij - blijkens het onderzoek een zeer duidelijke rol heeft gespeeld in het totstandkomen van het contact dat aanleiding was van het
letsel.
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Het rapport
De laatste stap in het ongevalsonderzoek is het voorbereiden, schrijven en overhandigen van
uw eindrapport.
Eerst wordt het formulier ingevuld, en daarna wordt het eindrapport geschreven.
De volgende stappen kunnen worden doorlopen bij het schrijven van het rapport:
1. Geef een korte beschrijving van wat er gebeurd is, met uitzondering van de onderzoekfase en de conclusies ervan.
2. Geef een chronologisch verhaal van het ongeval maar zonder onderzoekdetails.
3. Selecteer de feiten, de analyses, conclusies en aanbevelingen die in het rapport thuishoren, en presenteer een gestructureerd geheel van het onderzoek, het verzamelen van de
feiten tot en met het gebruiken van de achtergehouden feiten in het ongevalsmodel en
het formuleren van de conclusies.
4. Selecteer en teken de schetsen om het rapport te vereenvoudigen en te ondersteunen. De
grafieken en de tekeningen dienen de tekst te ondersteunen en leesbaarder te maken. Ze
mogen dus slechts gebruikt worden als ze de tekst verklaren. Zij mogen dus duidelijk
niet gebruikt worden als vulling. Indien de tekst er niet expliciet naar verwijst verdienen
ze geen opname in het rapport.
5. Selecteer het noodzakelijke achtergrondmateriaal, met inbegrip van het ongevalsformulier, en bundel dit in de bijlage. Dezelfde regels als voor de tekeningen en grafieken
gelden ook hier. Indien het materiaal niets toevoegt wordt het niet opgenomen.
Wij pleiten hier dus voor een kort en krachtig rapport. Alle wezenlijke informatie dient er
in opgenomen te worden om het de lezer mogelijk te maken exact te begrijpen wat er
gebeurd is, en om acties te nemen. Geen woord te weinig en ook geen woord teveel moet
uw advies zijn in verband met het schrijven van het rapport. Een goed rapport is een
belangrijk onderdeel van een goed ongevalsonderzoek, want alle aanbevelingen moeten er
hun grondslag vinden.
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Samenvatting

Tijdens het hele proces van uw ongevalsonderzoek dienen er steeds twee doelen voor ogen
gehouden te worden:
1. Uitzoeken wat werkelijk gebeurd is.
2. Verhinderen dat het nog eens gebeurt.
Wat vervat is in dit document is een referentiehandboek dat u helpt om deze twee doelen te
bereiken. U zou het steeds bij de hand moeten hebben; het kan u werkelijk helpen die
stappen te zetten die noodzakelijk zijn om uit te zoeken welke factoren, menselijke of
technische, organisatorische of een combinatie van deze drie het ongeval veroorzaakt hebben
of hebben bijgedragen tot het ongeval. Uw onderzoek zal hopelijk de situatie helpen
corrigeren en verhinderen dat hetzelfde, of een gelijksoortig ongeval zich voordoet.
Dit handboek is dus een samenvatting van de meer omvangrijke stappen en procedures die
u moet verrichten en doorlopen gedurende uw onderzoek. Het zorgt voor een daadwerkelij-

ke gids die u helpt in het plannen, voorbereiden en het uitvoeren van een ongevalsonder-

zoek op de werkplek.
Kortom, het heeft de volgende punten besproken (een lijst die u kan helpen gedurende uw
onderzoek):
dossiers en verleden van de werkplek met betrekking tot vorige gelijksoortige ongevallen;
speciale te gebruiken uitrusting;
de openingsvergadering;
documenteren van de plaats van het ongeval;
bewaren van het bewijsmateriaal;
interviewen van getuigen;
de eindvergadering;
analyseren van het bewijsmateriaal;

voorbereiden en voorleggen van het eindrapport.
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