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ANALYSE MANIPULATIE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN OP MACHINES 

 

Voor de beantwoording van de vraag of er in Nederland statistieken bekend zijn 

over het manipuleren van veiligheidsvoorzieningen van machines, is een 

Storybuilder analyse uitgevoerd. De analyse is gebaseerd op de 

ongevals(boete)rapporten van de Inspectie SZW uit de periode 1998-2009. De 

Inspectie SZW onderzoekt ongevallen bij een dodelijke afloop, bij (mogelijk) 

blijvend letsel en/of bij ziekenhuisopname. Het gaat hierbij dus alleen om de 

gemelde, ernstige, arbeidsongevallen.  

 

De analyse is verder beperkt tot ongevallen door contact met bewegende delen 

van vaste machines. Andere type ongevallen zijn hier vooralsnog buiten 

beschouwing gelaten, zoals contact met handgereedschap of beknellingen tussen 

meerdere machines, of tussen machines en andere objecten. 

 

In de genoemde periode vonden 5094 ongevallen plaats door contact met 

bewegende delen van vaste machines, waarvan bij 4781 ongevallen werd 

vastgesteld dat de barrière “fysieke afscherming” faalde.  

Onder de barrière fysieke afscherming worden ook de veiligheidsvoorzieningen 

met dezelfde functie verstaan, zoals een sensorbewaking die de machine laat 

stoppen voordat iemand in aanraking kan komen met de bewegende delen van de 

machine. Onder falen wordt verstaan dat deze niet aanwezig, onvoldoende, niet 

adequaat, niet gebruikt, omzeild, verwijderd of gedeactiveerd was.  

 

De beantwoording van de gestelde onderzoeksvraag wordt beperkt tot die 

ongevallen waarbij de fysieke afscherming verwijderd of gedeactiveerd was. Dit 

betreft 752 ongevallen over een periode van 12 jaar, dus zo’n 63 ernstige 

ongevallen per jaar. 

 

Type machines waarbij dit gebeurde: 268 keer bewerkingsmachines (143x 

zaagmachines, 53 x snijmachines, 70x boor-/frees-/schaafmachines of 

draaibanken), 111 keer machines voor vormen en persen, 90 keer doseer- en 

vulmachines, 77 keer transportbanden, 60 keer verwerkingsmachines, 27 keer 

motoren, compressoren, pompen e.d.. 

 

Voor de oorzaken van het falen bij deze 752 ongevallen, wordt eerst gekeken 

naar de falende (beheers) taak als oorzaak van het falen van de barrière fysieke 

afscherming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 4 manieren om te falen: 
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  het niet (goed) verschaffen van de barrière, te interpreteren als 

verwijderd of gedeactiveerd door iemand anders in het bedrijf dan het 

slachtoffer. Dit gebeurde in totaal 43 keer. 

 Het niet (goed) gebruiken van de barrière , te interpreteren als het 

verwijderen of deactiveren door het slachtoffer zelf. Dit gebeurde 429 

keer. 

 Het niet goed onderhouden van de barrière, hier te interpreteren als het 

niet terugzetten of activeren van de barrière na onderhoud. Dit gebeurde 

182 keer. 

 Het niet of onvoldoende toezicht houden om verwijdering/ de-activatie te 

voorkomen: 69 keer. 

 Onbekende falende taak: 29 keer. 

 

Analyse van de belangrijkste achterliggende oorzaken per falende taak: 

 het niet (goed) verschaffen van de barrière: 23x kwalitatief onvoldoende 

goede machines, 16x het ontbreken van goede plannen en procedures en 

10x het onvoldoende alert zijn of ontbrekende motivatie voor veiligheid.  

 Het niet (goed) gebruiken van de barrière: 152x het onvoldoende alert 

zijn of ontbrekende motivatie voor veiligheid, 78x onvoldoende kennis- en 

vaardigheden, 62x tegenstrijdige belangen (productie versus veiligheid), 

140x onvoldoende machines van goede kwaliteit, 27x ergonomisch 

ongeschikte machines. Ook ontbraken hier 63x goede plannen en 

procedures. 

 Het niet (goed) onderhouden van de barrière: 62x onvoldoende machines 

van goede kwaliteit, 43x het onvoldoende alert zijn of ontbrekende 

motivatie voor veiligheid, 36x tegenstrijdige belangen (productie versus 

veiligheid), 32x het ontbreken van goede plannen en procedures. 

 Het onvoldoende toezicht houden: 21x het onvoldoende alert zijn of 

ontbrekende motivatie voor veiligheid, 16x het ontbreken van goede 

plannen en procedures, 16x onvoldoende kennis- en vaardigheden. Ook 

hierbij werd 26x genoemd er dat onvoldoende machines van goede 

kwaliteit waren. 

 

Hoewel het dus vaak het slachtoffer zelf is die de veiligheidsvoorziening 

manipuleert, is er veel te winnen met kwalitatief betere machines. 

 


