
In september 1998, brak er brand uit in een aardgasinstallatie 
in Longford, Australië. De brand resulteerde in twee doden, 
acht gewonden en vermindere gasleveranties in de staat 
Victoria gedurende een aantal weken. Onderzoek door de 
overheid leerde dat een goede HIRA studie de mogelijke 
risico’s rond het incident had moeten behandelen. Zo’n studie 
was wel opgenomen in het plan, maar helaas nooit uitgevoerd. 
Werk plannen is belangrijk. Het werk ook echt goed uitvoeren 
is essentieel om succesvol te zijn.

technieken. Ook in jouw fabriek, waarbij wellicht andere namen dan HIRA of PHA in de betreffende procedures 
gebruikt worden. Onafhankelijk van de methode en de naam van de studie, is de deelname mensen van de werkvloer 
essentieel. Iedere dag bedien en onderhoud jij de installatie, jij weet hoe deze werkt en, wellicht nog belangrijker, 
wat er mis kan gaan. Er wordt wel eens gezegd dat er drie fabrieken zijn: de fabriek van de leidinggevenden en de 
staf, de fabriek waarvan operators aanvankelijk denken hoe deze werkt en de fabriek zoals deze in werkelijkheid 
werkt. Uiteindelijk gaat het erom dat die fabriek voor iedereen dezelfde is!
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Hoe kun jij helpen een risicostudie beter te maken?

Het identificeren van gevaren en analyseren van risico’s 
(Engelse afkorting HIRA, Hazard Identification and Risk 
Analysis) gaat over alle mogelijke potentiële gevaren en 
incidenten in je fabriek, het vaststellen van beschermingslagen 
en het evalueren van risico’s voor mens, milieu en installaties. 
In het Engels wordt dit ook “Process Hazard Analysis” (PHA) 
genoemd, een wettelijke term uit onder anderen de VS. CCPS 
gebruikt bij voorkeur de term “HIRA” omdat hierin de risico-
analyse, tegenwoordig alom toegepast in de industrie, specifiek 
benoemd wordt. In vele landen vereist de wetgeving dat alle bij 
het fabrieksproces direct betrokkenen uit de organisatie 
meedoen aan deze (PHA, HIRA) risicostudies, dus ook 
operators en onderhoudsmensen.

Er bestaan een aantal technieken voor HIRA/PHA. In de 
procesindustrie zijn dit bijvoorbeeld “what if?” analyse, 
controlelijsten, een combinatie van die twee en HAZOP (Hazard 
and Operabilitiy) studies. Daarnaast zijn er andere methoden en  
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Help iedere risicostudie met je eigen ervaring en maak zo je fabriek veiliger!
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Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om een HIRA/PHA studie te helpen verbeteren:

Deel je kennis over hoe de verschillende stappen in procedures daadwerkelijk uitgevoerd worden. Zeker als 
afgeweken wordt van die procedure. Leg uit tijdens de studie waarom dat gebeurt, zodat dit opgelost kan worden, 
zodanig dat procedure en uitvoering met elkaar overeen komen. 

Praat met collega’s voordat je aan de HIRA/PHA studie begint. Vraag hen naar eventuele problemen, waarvan 
zij vinden dat deze in het studieteam besproken moeten worden.

Deel je jarenlange ervaring en die van je collega’s over betrouwbaarheid van toestellen, instrumentatie en alarm-
en veiligheidssystemen. Stel zeker dat het studieteam weet wat goed werkt, wat niet zo goed werkt en wat er mis 
gegaan is in het verleden.

Controleer dat operator handelingen die gezien worden als beschermingslaag, bijvoorbeeld hoe gereageerd 
wordt op een alarm, door iedereen begrepen en uitgevoerd worden. Zodat de actie tijdig het proces veilig houdt.

Wees niet verlegen. Vertel proactief je kennis en ervaring. Wacht niet tot er om gevraagd wordt.
Je bent er om zelf èn anderen te leren. Je kunt leren van de anderen in het team en zij zullen van jou leren, 

vooral over hoe het er werkelijk in de fabriek aan toe gaat. Laat je collega’s weten wat je geleerd hebt tijdens de 
studie.
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