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Samenvatting: Toepassing van ICT bij het Herstellen van Fouten 

 

In deze bijdrage wordt besproken hoe, nadat een fout is opgetreden, de detectie, 

analyse, en het herstel hiervan ondersteund kunnen worden door ICT. Ondersteuning van 

herstel van fouten biedt een additionele methode bij management van proces- en 

productbetrouwbaarheid, -veiligheid en -kwaliteit, naast de meer klassieke benadering die 

zich richt op foutenpreventie. Aan de hand van inzichten verkregen in een literatuurstudie 

gecombineerd met een case studie in de chemische procesindustrie, wordt eerst het proces dat 

gevolgd wordt bij het herstellen van een fout toegelicht, en daarna de positieve en negatieve 

bijdragen die ICT toepassingen kunnen leveren aan dit herstelproces. Tenslotte worden 

suggesties gegeven voor het ontwerp van mens-machine systemen en voor vervolgonderzoek, 

gebaseerd op de beschreven inzichten. 

 

Trefwoorden: menselijke betrouwbaarheid, herstel van fouten, ICT toepassingen  

 

 

Abstract: Application of ICT to Support Recovery from Failures 

 

This contribution deals with how, after a failure has occurred, the detection, analysis, 

and correction of the resulting problem can be supported by ICT. Supporting failure recovery 

provides an additional method for management of process and product reliability, -safety, and 

-quality, next to the more traditional approach aimed at failure prevention. Based on insights 

from a literature survey combined with a case study in the chemical process industry, first the 

process followed to recover from a failure will be discussed, followed by a discussion of the 
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positive and negative effects of ICT applications on this recovery process. Finally, 

suggestions will be given for the design of man-machine systems and for future research, 

based on the implications of the presented insights. 

 

Keywords: human reliability, failure recovery, ICT support 

 

 

 



 Toepassing van ICT bij het herstellen van fouten

  4 
 

TOEPASSING VAN ICT BIJ HET HERSTELLEN VAN FOUTEN 

 

 

Inleiding 

 

De focus bij het management van proces- en productbetrouwbaarheid, -veiligheid en  

-kwaliteit heeft tot zover voornamelijk gelegen op preventie van fouten. Fouten kunnen 

immers leiden tot productie- of kwaliteitsverlies, vertraging, schade, letstel, of andere 

ongewenste gevolgen. In principe voldoende redenen dus om fouten te willen voorkomen. 

 

Om vorm te kunnen geven aan een op fouten-preventie gericht beleid, is voorkennis 

nodig van de fouten die in een proces kunnen optreden. In de praktijk echter blijkt steeds 

weer dat niet alle mogelijke fouten kunnen worden voorzien en zelfs niet alle voorziene 

fouten voorkomen kunnen worden. En in feite zijn het ook niet zozeer de fouten zelf, als wel 

de negatieve gevolgen van deze fouten, die voorkomen zouden moeten worden (Frese, 1991). 

Nadat een fout is opgetreden, is er veelal nog de gelegenheid herstelmaatregelen toe te 

passen, die ervoor zorgen dat de ongewenste gevolgen van de fout geheel of gedeeltelijk 

voorkomen worden. Dit inzicht vormt de basis voor een additionele, alternatieve benadering 

voor het management van proces- en productbetrouwbaarheid, -veiligheid en -kwaliteit, die 

zich richt op het herstellen van fouten nadat deze hebben plaatsgevonden, maar voordat ze tot 

ongewenste gevolgen hebben kunnen leiden. Uiteraard kunnen de beschikbare tijd en 

mogelijkheden voor het herstellen van fouten voordat deze tot negatieve gevolgen leiden, erg 

uiteenlopen voor verschillende gevallen. Maar er is in ieder geval altijd wel een verschil 

tussen een fout en het mogelijke gevolg van de fout aan te geven. De relatie fout - mogelijk 
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ongewenst gevolg is niet anders dan elke willekeurige oorzaak-gevolg relatie, met dien 

verstande dat het gevolg in dit geval het (negatieve) eindresultaat van de oorzaak/oorzaken – 

gevolg – gevolg – gevolg (enzovoorts) keten betreft. 

 

Een voorbeeld ter verduidelijking: een programmeerfout van een software-ontwerper 

zou kunnen leiden tot storingen bij gebruikers van die software, als de fout niet ontdekt en 

hersteld wordt voordat het programma op de markt gebracht wordt. Maar deze storingen bij 

de gebruiker (ongewenste mogelijke consequentie) kunnen voorkomen worden door 

bijvoorbeeld het nakijken van de software op programmeerfouten en het testen van de 

software, voordat deze op de markt gebracht worden. Dit is een meer voor de hand liggende 

aanpak dan te proberen de programmeerfout zelf te voorkomen. 

 

Het proces van het ontdekken dat er een fout heeft plaatsgevonden, samen met de 

analyse van het ontstane probleem en het identificeren en uitvoeren van herstelmaatregelen, 

wordt in deze bijdrage het herstelproces genoemd. Als de herstelacties tijdig en effectief zijn 

kunnen we spreken van een bijna-ongeval, waarbij geen negatieve consequenties overblijven. 

Ook bij heuse ongevallen, waarbij dus wel ongewenste gevolgen opgetreden zijn, zoals 

schade, letsel, productieverlies of -vertraging, kunnen toch herstelacties toegepast zijn. In 

deze gevallen zijn de herstelacties weliswaar niet geheel succesvol geweest, maar hebben ze 

wel tot inperking van de gevolgen bijgedragen. 

 

In het herstelproces spelen vooral mensen een belangrijke rol, omdat deze hun kennis 

en ervaring op creatieve wijze ad-hoc kunnen gebruiken om tot nieuwe oplossingen en 

tegenmaatregelen te komen voor problemen en fouten die ze niet eerder hebben meegemaakt 
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- iets waar technische systemen (apparaten, installaties) en door de organisatie geboden 

voorzieningen (zoals procedureboeken, werkinstructies), op zichzelf minder goed in zijn 

(Van der Schaaf & Kanse, 2000). Voor het ontwerpen van systemen waarin deze 

herstelmogelijkheden voor een menselijke operator optimaal aanwezig zijn, is een belangrijke 

rol weggelegd voor de hedendaagse technologie en vooral voor ICT (Kontogiannis, 1999; 

Van der Schaaf & Kanse, 2000). 

 

De vraagstelling in deze bijdrage, waarbij het hierboven geïntroduceerde herstelproces 

centraal staat, luidt als volgt:  

Op welke manieren kunnen informatie- en communicatietechnologie (ICT) toepassingen het 

menselijk herstel-gedrag in mens-machine systemen ondersteunen? 

 

In de hierna volgende paragrafen worden allereerst de voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag gehanteerde methoden besproken. Daarna worden het herstelproces en 

bestaande inzichten hierin nader toegelicht. Vervolgens wordt de rol die ICT kan spelen bij 

elk van de fasen van het herstelproces besproken. Deze rol kan zowel positief als -onbedoeld- 

negatief zijn. Er worden voorbeelden gegeven om één en ander te verduidelijken. Tenslotte 

worden in de conclusies suggesties gedaan ten aanzien van vervolgonderzoek en wordt een 

samenvatting gegeven van de in de twee eraan voorafgaande paragrafen geïntroduceerde 

ontwerpsuggesties voor ICT toepassingen in mens-machine systemen, die gericht zijn op het 

optimaliseren van de mogelijkheid om tijdig en effectief fouten te kunnen herstellen. 
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Methoden 

 

De in deze bijdrage beschreven inzichten zijn gebaseerd op een literatuurstudie 

waarin voor het onderzoeksonderwerp relevante publicaties uit diverse domeinen verzameld 

zijn, met als doel het verkrijgen van inzicht in de werking van herstelprocessen en hoe ICT 

toepassingen hieraan kunnen bijdragen. Omdat herstelgedrag kan optreden in allerlei soorten 

processen en omgevingen, is een bewuste keuze gemaakt het verzamelproces niet tot één 

specifiek domein te beperken, zoals uitsluitend kerncentrales, of luchtvaart, of chemische 

industrie. Ook bieden verschillende wetenschappen elk een andere invalshoek op het 

verschijnsel van ‘herstellen van fouten’: zo zijn perspectieven mogelijk vanuit een individu of 

juist vanuit een groep, vanuit de werksituatie ofwel een opleidings- of trainingssituatie. Er is 

gebruik gemaakt van literatuurbestanden en zoekmachines uit de bedrijfskunde, (arbeids- en 

organisatie) psychologie, sociologie, onderwijswetenschappen, computerwetenschappen, en 

toegepaste technische wetenschappen. Ook zijn additionele publicaties verzameld via 

referenties opgenomen in reeds verzamelde publicaties. Naar publicaties ouder dan 30 jaar is 

niet gezocht, omdat de stand van technologie van voor die tijd te ver achterblijft in 

vergelijking met de huidige technologische mogelijkheden. Interesse in herstel als aanvulling 

op naast fouten-preventie is overigens pas ontstaan sinds de jaren ’80 (b.v. Rasmussen, 1986; 

Bagnara et al., 1988). 

 

Wat betreft de voorbeelden die in de hierna volgende paragrafen zijn opgenomen ter 

illustratie van wijzen waarop ICT toepassingen het herstelproces kunnen beïnvloeden: deze 

zijn afkomstig uit de verzamelde literatuur of uit een recente case studie (zie Kanse & Van 
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der Schaaf, 2000a) in de chemische procesindustrie, waarbij het modelleren van het 

herstelproces centraal heeft gestaan. 

 

 

Het Herstelproces 

 

In de literatuur zijn relatief weinig publicaties te vinden waarin het herstelproces 

centraal staat. Sinds het einde van de jaren tachtig is een klein aantal onderzoekers op het 

gebied van menselijke factoren en betrouwbaarheid het belang gaan inzien van inzicht in de 

processen die gevolgd worden voor het herstellen van fouten en de factoren die deze 

processen beïnvloeden. Het onderzoek dat zij gedaan hebben bestaat zowel uit laboratorium-

experimenten als gevalsstudies in bestaande werksituaties, en omvat verschillende domeinen 

zoals luchtvaart (Wioland & Amalberti, 1996), mens-computer interactie (Brodbeck et al., 

1993; Zapf et al, 1994; Frese, 1991; Rizzo et al., 1987; Bagnara et al., 1988), ziekenhuizen 

(Edmondson, 1996), en alledaagse bezigheden (Sellen, 1994). Naast deze reeds genoemde 

onderzoekers zijn er ook tal van anderen geweest die op het belang hebben gewezen van het 

herstelproces voor het functioneren en de prestaties van organisaties, met name onderzoekers 

van menselijk falen zoals Reason (1990), Rasmussen (1986), en Kirwan (1994). Zij 

benadrukken dat herstel een belangrijke rol speelt bij het inperken van de consequenties van 

fouten en dat dit bij veiligheids- en risicoanalyses niet over het hoofd gezien moet worden. 

 

Voor problemen en fouten die te voorzien zijn, kan van tevoren over mogelijke 

oplossingen en te nemen herstelmaatregelen nagedacht worden. Dit soort geplande 

herstelmaatregelen wordt in de bestaande literatuur op het gebied van veiligheid en 
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menselijke betrouwbaarheid aangeduid met de termen defences of barriers (Hollnagel, 1999; 

Svenson, 1991). De betekenis van deze termen is identiek. In de literatuur wordt de term 

barriers het meest gebruikt. In navolging hiervan zullen we in het vervolg ook deze term 

hanteren.  

Er kunnen verschillende soorten barriers worden onderscheiden (Hollnagel, 1999): 

 preventieve barriers die de fout voorkomen die anders tot een incident zou kunnen 

leiden (zoals richtlijnen, regels, sloten, passwords, waarschuwingsborden); 

 barriers die na de initiële fout actief beschermen tegen de mogelijke consequenties en 

deze voorkómen door in te grijpen (zoals veiligheidskleppen in procesinstallaties, 

ABS remsysteem bij auto’s, sprinklers); 

 barriers die na de initiële fout passief beschermen tegen de mogelijke consequenties 

en (door hun fysieke aanwezigheid) deze inperken en minimaliseren (bijvoorbeeld 

brandwerende deuren/muren, railings). 

De laatste twee soorten barriers maken (voor zover aanwezig) onderdeel uit van het 

herstelproces, doordat hun werking gericht is op het voorkomen of beperken van de gevolgen 

nadat een fout is opgetreden. Strikt genomen maken de op preventie van fouten gerichte 

barriers geen deel uit van het herstelproces. 

 

Naast de hierboven beschreven geplande herstelacties bestaan ook de ongeplande 

herstelacties, die vaak ad hoc bedacht en toegepast worden, wanneer zich onvoorziene fouten 

en problemen voordoen. In de literatuur wordt de term recovery gebruikt voor niet van 

tevoren vastgelegde, ongeplande herstelmaatregelen (Van der Schaaf & Kanse, 2000). In 

deze bijdrage worden zowel ongepland (recovery) als gepland herstel (barriers, defences) tot 

het herstelproces gerekend – dit in tegenstelling een deel van de literatuur op het gebied van 
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herstel, waarin soms het onderscheid tussen gepland en ongepland herstel niet gemaakt wordt 

(bijvoorbeeld Kontogiannis, 1999) en soms alleen de processen gevolgd bij ongepland herstel 

centraal staan (bijvoorbeeld Sellen, 1994; Bagnara et al., 1988). Gebaseerd op onder meer de 

door Kontogiannis (1999) voorgestelde modellen, en in een case studie in de chemische 

procesindustrie geanalyseerde voorvallen waarbij herstel heeft plaatsgevonden (Kanse & Van 

der Schaaf, 2000a), is geconstateerd dat beide soorten herstel door ICT toepassingen 

ondersteund kunnen worden, en hierom is voor deze ruimere definitie gekozen. 

 

Een algemeen geaccepteerde onderverdeling van het herstelproces (bijvoorbeeld Van 

der Schaaf, 1988; Zapf & Reason, 1994; Kontogiannis, 1999) onderscheidt de fasen detectie 

(van het feit dat een fout is opgetreden, dat er iets mis is), localisatie (van de oorzaken van 

deze fout), en correctie (van de fout door het plannen en toepassen van herstelacties). Of het 

nu gaat om geplande of ongeplande herstelacties, of een combinatie ervan, elk herstelproces 

is in principe opgebouwd uit deze fasen.  

 

Het reeds bestaande onderzoek op het gebied van herstel heeft zich voornamelijk 

gericht op de detectiefase, hetgeen belangrijk is omdat voor niet ontdekte fouten ook geen 

herstel zal plaatsvinden. Sellen (1994) heeft een dagboekstudie uitgevoerd, waarbij personen 

gevraagd werden te noteren welke fouten zij in het dagelijks leven maakten en hoe ze die 

ontdekten. Gebaseerd op deze studie heeft zij drie verschillende manieren onderscheiden om 

menselijke fouten te detecteren:  

 detectie gebaseerd op actie, waarbij een fout ontdekt wordt op basis van hoe de 

uitgevoerde actie zelf wordt ervaren door degene die de actie uitvoert; 
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 detectie gebaseerd op de resultaten van die actie, waarbij een persoon merkt dat de 

waargenomen resultaten niet overeenkomen met de bedoelde resultaten; 

 en detectie doordat verdere acties onmogelijk zijn geworden: de omgeving waarin de 

acties worden uitgevoerd verhindert, als resultaat van de vorige actie, de geplande 

volgende acties. 

Voor elk van deze soorten detectie heeft Sellen een aantal factoren vastgesteld die het 

succes of falen van de detectie beïnvloeden; zoals de duidelijkheid en waarneembaarheid van 

het verschil tussen geplande en uitgevoerde actie, hoe goed men bekend is met te verwachten 

resultaten van de uitgevoerde actie, en hoe direct de resultaten waarneembaar zijn. 

 

Bij een experiment waarbij proefpersonen een taak op de computer moesten 

uitvoeren, hebben Bagnara et al. (1988) verschillende soorten detectie onderscheiden die 

nauw aansluiten bij de door Sellen geïdentificeerde soorten detectie. Deze onderzoekers 

stellen dat detectie van een fout het resultaat kan zijn van drie soorten verschillen tussen de 

operator’s verwachtingen en de informatie die beschikbaar is over de uitgevoerde of uit te 

voeren activiteiten: respectievelijk interne terugkoppeling (waarbij de informatie over de 

gefaalde verwachting zich binnen de persoon zelf bevindt), externe terugkoppeling (waarbij 

de informatie over het verschil tussen verwachting en resultaat van buiten de persoon zelf, uit 

zijn omgeving komt), en door de omgeving afgedwongen detectie, waarbij de omgeving van 

de persoon door de fout dermate wordt beïnvloed dat deze persoon de fout wel moet 

ontdekken. 

 

Hoewel de literatuur minder meldt over de herstelproces-fasen localisatie en 

correctie dan over de detectie-fase, zijn toch aantal inzichten gevonden die het vermelden 
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waard zijn. Zoals Reason (1990) opmerkt in zijn Generic Error Modelling System (GEMS), 

doorlopen mensen zelden het gehele analytische foutdiagnose-proces als ze met een 

afwijking geconfronteerd worden. Deze bevinding is door Brinkman (1990) bevestigd in 

studies waarbij hij de verbale protocollen analyseerde van mensen die hij hardop liet denken 

tijdens het opsporen van fouten. Brinkman observeerde drie verschillende soorten reacties bij 

zijn proefpersonen nadat ze een fout in hun denkproces ontdekt hadden: 

 de fout negeren en doorgaan, waarbij ze op redundantie in het systeem en daaruit 

voortkomende herstelmogelijkheden vertrouwden; 

 de meest recente handelingen eenvoudigweg herhalen, opnieuw proberen zonder 

enige poging na te gaan waardoor de fout veroorzaakt was; 

 proberen de oorzaak te achterhalen en correctie-acties optimaliseren, ofwel door 

voorwaartse analyse waarbij de recentste handelingen worden herhaald en elke stap 

nagekeken wordt, ofwel door achterwaartse analyse, waarbij vanaf het moment van 

detectie teruggegaan wordt in de tijd totdat de fout is gevonden. 

Op basis van het eerder genoemde computertaak-experiment onderscheiden Bagnara 

et al. (1988) vijf mogelijke gedragspatronen nadat een fout is ontdekt, afhankelijk van de 

hoeveelheid en soort uitgevoerde analyse: onmiddellijke correctie, automatische (snelle) 

oorzakenanalyse, bewuste oorzakenanalyse (waarbij een hypothese wordt geformuleerd), 

onderzoekende oorzakenanalyse (meer hypotheses worden getest), en het verschil tussen 

gewenst en verkregen resultaat vereffenen als andere opties niets opleveren. 

 

Tot zover is het verschil tussen gepland en ongepland herstel aan de orde geweest en 

zijn de drie fasen van het herstelproces beschreven. Hoe zit het nu echter met de kans van 

slagen van een herstelproces? Met betrekking tot de kans op succesvol herstel is vastgesteld 
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dat dit onder meer afhangt van het soort voorafgaande fout (Embrey & Lucas, 1988). Herstel 

van fouten die onbedoeld tijdens een handeling gebeuren, is bijvoorbeeld waarschijnlijker 

dan herstel van denk- of redeneerfouten. Ook de resultaten van het experiment met 

computerprogrammeer-taken van Bagnara et al. (1988) geven aan dat er een afhankelijkheid 

bestaat tussen de soort fout, de manier van detecteren en de erop volgende 

herstelgedragspatronen. Onbedoelde fouten in de uitvoering van een taak werden meestal 

ontdekt via externe terugkoppeling en hersteld via onmiddellijke correctie zonder 

oorzakenanalyse. Voor vergissingen bij de toepassing van regels en procedures bleek geen 

voorkeur voor detectiewijze te bestaan, en meestal werd bewuste (of minder vaak ook 

automatische) oorzakenanalyse toegepast voor het herstel. Bij denk- en redeneerfouten in 

situaties waar niet simpelweg regels toegepast kunnen worden, kwam door de omgeving 

afgedwongen detectie het meest voor (als verdergaan bijvoorbeeld belemmerd wordt), en de 

meest gebruikte herstel-strategie was het uitvoeren van een onderzoekende oorzakenanalyse 

of eenvoudigweg een poging het ontdekte verschil tussen bedoeling en uitkomst weg te 

werken. 

 

Om de functie en werking van een willekeurig herstelproces te verduidelijken is in 

figuur 1 een model van het herstelproces opgenomen. Dit model betreft een Nederlandstalige 

versie van het model dat door Kanse & Van der Schaaf is opgesteld op basis van inzichten 

verkregen in een uitgebreide literatuurstudie en een case studie (Kanse & Van der Schaaf, 

2000a) in de chemische procesindustrie waarbij een vijftigtal zeer uiteenlopende voorvallen 

met een duidelijke herstelcomponent geanalyseerd zijn. 

Figuur 1 maakt duidelijk welke functie het herstelproces heeft in gevallen waar door een 

willekeurig faalproces (elke mogelijke combinatie van technische en/of organisatorische 
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en/of menselijke faalfactoren) (zie Van der Schaaf, 1992) een gevaarlijke of ongewenste 

situatie is ontstaan. Detectie van deze situatie is altijd de eerst optredende fase van het 

herstelproces. Hierbij kan het zowel om geplande detectie gaan (als het een voorzien 

probleem betreft waarvoor detectiemethoden zijn ‘ingebouwd’) als om spontane, niet 

geplande detectie (waarbij geen vastomschreven procedures of hulpmiddelen gebruikt 

worden). Na de detectiefase kan een onmiddellijke correctieve actie uitgevoerd worden (een 

quick fix), bijvoorbeeld als dat nodig is vanwege tijdsdruk, of er volgt eerst een localisatiefase 

waarin een verklaring voor het probleem wordt gezocht, voordat er correctieve maatregelen 

gepland en uitgevoerd worden. Ook correcties gericht op de lange termijn, bijvoorbeeld om 

herhaling van het probleem te voorkomen of om er beter op voorbereid te zijn, vallen onder 

de correctiefase. Herhalingen van de localisatie- en correctiefasen, zoals is aangegeven door 

de pijlen, kunnen voortduren tot het probleem verholpen is of er verder niets gedaan kan 

worden. Voor de localisatie- en correctiefase geldt ook dat hier zowel geplande, voorziene 

acties genomen kunnen worden (eventueel zelfs automatisch), als ongeplande acties, op het 

moment zelf pas bedacht en uitgevoerd. 

 

Na afloop van alle herstelacties kan de vraag gesteld worden of het herstelproces 

succesvol is geweest. Is dat zo, dan is het resultaat van het hele proces (faal- en herstelproces) 

een bijna-ongeval. Maar in gevallen waar het herstel niet geheel tijdig en/of effectief is 

uitgevoerd, blijven er toch negatieve gevolgen van het oorspronkelijke faalproces over, en is 

er nog sprake van een incident of ongeval (zij het waarschijnlijk minder ernstig dan het had 

kunnen zijn). Een laatste vraag die nog gesteld moet worden in beide gevallen, is of de 

herstelacties onbedoelde neveneffecten hebben gehad (als het probleem wel verholpen is 
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maar een nieuw probleem ontstaan is). Als dat het geval is, begint het proces weer van voren 

af aan, waarbij de onbedoelde neveneffecten het faalproces beïnvloeden. 

 

------------------------- 

FIGUUR 1 HIER 

------------------------ 

 

Er zijn diverse factoren aan te geven die het herstelproces (het derde grijze kader in 

figuur 1) beïnvloeden in positieve of negatieve zin. Kanse & Van der Schaaf (2000b) hebben 

op basis van een literatuurstudie aangevuld met een case studie in de chemische 

procesindustrie een voorlopige indeling in categorieën voorgesteld, waarbij de volgende 

groepen factoren worden onderscheiden: 

 Factoren relevant voor het bepalen van prioriteit van herstel-taken 

(zoals beschikbare tijd voordat consequenties optreden (urgentie), beschikbare tijd in 

relatie tot andere taken, aard van de mogelijke gevolgen (belangrijkheid)) 

 Voorvalgebonden factoren 

(zoals aard van voorafgaand faalproces, moment in taak waarop detectie plaatsvindt, 

aanwezige toepasbare barriers) 

 Persoonsgebonden factoren 

(zoals algemene en taak/probleemspecifieke competentie, vaardigheden, kennis, en 

ervaring; vertrouwen in eigen capaciteit, verantwoordelijkheidsgevoel) 

 Sociale factoren 

(zoals team attitude ten aanzien van fouten en herstel, attitude ten aanzien van 

samenwerken, vertrouwen in het team, team-verantwoordelijkheidsgevoel) 
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 Organisatie-gebonden factoren 

(zoals organisatie van taken en verantwoordelijkheden, aanwezigheid van 

teamgenoten, trainings/beoordelingsplan, supervisie, selectie, procedures, 

personeelsplanning, policy, management attitudes) 

 Technische en werkomgevinggebonden factoren 

(zoals beschikbaarheid van benodigde gereedschappen/middelen/materialen en 

eigenschappen van interface tussen operator en proces) 

ICT toepassingen voor het ondersteunen van herstel zullen met name onder de 

laatstgenoemde categorie vallen. 

 

De bovenstaande inzichten samenvattend, kan gesteld worden dat herstel een 

belangrijke rol speelt in het functioneren en de prestaties van organisaties en dat er consensus 

bestaat over de verschillende fasen waaruit het herstelproces is opgebouwd: detectie, 

verklaring of localisatie, en correctie. Deze indeling in fasen zal gebruikt worden in de 

volgende paragraaf bij de bespreking van de manieren waarop ICT toepassingen het 

herstelproces zouden kunnen ondersteunen. 

 

 

Hoe Zouden ICT Toepassingen Verschillende Fasen van het Herstelproces Kunnen 

Ondersteunen? 

 

In de vorige paragraaf is een model voor het herstelproces uitgewerkt en zijn met 

name de fasen waaruit dit proces bestaat, detectie, localisatie, en correctie, besproken. 

Hieronder wordt allereerst nader ingegaan op de wijzen waarop ICT toepassingen de 
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verschillende fasen van het herstelproces kunnen beïnvloeden. Elk van de fasen van het 

herstelproces, ongeacht of het nu om geplande of ongeplande herstelacties gaat, stelt 

specifieke eisen aan het meest gepaste soort ondersteuning. In elk van de fasen gaat het 

immers om een ander soort uit te voeren taken. Er zijn ook ICT toepassingen die niet op één 

specifieke fase van het herstelproces gericht zijn, maar die een bijdrage leveren aan het 

gehele herstelproces. Hierbij valt te denken aan communicatie-hulpmiddelen, simulatoren 

gebruikt voor training, en database-applicaties die gebruikt worden voor het analyseren van 

grote verzamelingen bijna-ongevallen, incidenten en ongevallen. Deze ICT toepassingen 

zullen in bovengenoemde volgorde aan het einde van deze paragraaf besproken worden. 

 

 

ICT Toepassingen Gericht op Ondersteuning van een Specifieke Herstelproces-fase 

 

Het ondersteunen van de detectiefase 

De detectiefase is vooral gebaat bij het optimaliseren van de waarneembaarheid 

(observability) (Rasmussen, 1986; Kontogiannis, 1999) van opgetreden fouten en de 

resultaten daarvan. Hoe duidelijker het resultaat van een fout waar te nemen is, hoe 

waarschijnlijker dat deze ook opgemerkt zal worden. Richtlijnen uit de ergonomie met 

betrekking tot informatie presentatie, feedback en interface ontwerp zijn hierbij van 

toepassing (zie bijvoorbeeld Salvendy, 1997). Onmiddellijke feedback van het systeem 

volgend op een actie met zo volledig mogelijke voor de actie relevante informatie werkt 

ondersteunend voor de detectie van fouten (Zapf et al, 1994). Zogenaamde expert systems 

kunnen detectie ondersteunen door informatie over mogelijke fouten op te slaan (Zapf et al, 

1994). Voor van tevoren voorziene fouten kunnen heel gerichte detectie-ondersteunende ICT 
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toepassingen geïmplementeerd worden, die zelf bepaalde fouten detecteren en vervolgens 

bijvoorbeeld hierover een waarschuwing geven. Voor detectie van onvoorziene problemen 

zal ICT-ondersteuning een wat meer algemene vorm aannemen. Daarbij gebeurt de detectie 

zelf nog wel door mensen, die hierbij ondersteund worden door zo overzichtelijk mogelijk 

gepresenteerde informatie over het proces dat zij besturen en controleren, waarin eventuele 

afwijkingen en ontwikkelingen duidelijk waarneembaar zijn.  

 

Een uit de al eerder genoemde case studie (Kanse & Van der Schaaf, 2000a) 

afkomstig voorbeeld van een herstelproces waarbij de detectiefase ondersteund wordt door 

het gebruik van informatie-technologie, is te vinden in een frequent terugkerend type voorval 

waarbij een alarmbericht verschijnt in het proces-controle panel, dat door de paneloperator 

waargenomen wordt. De rest van het herstel wordt vervolgens door het team van operators 

uitgevoerd, waarbij operators in de controlekamer en buiten op de plant met elkaar 

samenwerken. Hier is de toepassing van ICT duidelijk zichtbaar, in de vorm van proces-

controle apparatuur, software en interfaces naar de gebruiker toe, die een alarm-meldings 

tekstregel op het beeldscherm te zien, en een bijbehorend geluid te horen krijgt. 

 

Een recent voorbeeld van een voorval waarbij door intelligente toepassing van ICT 

een ongeluk voorkomen had kunnen worden, betreft de dood van een patiënt in Maastricht 

ten gevolge van een verkeerde bloedtransfusie (NRC Handelsblad, 20 april). Software-matig 

had de typefout gemaakt bij het invoeren van de bloedgroep van de patiënt, gedetecteerd 

kunnen worden, als het systeem hiertoe geprogrammeerd was geweest. Het computersysteem 

had dus alarm kunnen slaan over conflicterende gegevens voordat verkeerde transfusie 
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uitgevoerd zou worden, als deze een koppeling had gemaakt met de al aanwezige gegevens in 

het patiëntenbestand. 

 

Het ondersteunen van de verklarings- of localisatiefase 

Door de traceerbaarheid (traceability) (Kontogiannis, 1999) van de oorzaken van de 

fout te optimaliseren, wordt de localisatiefase ondersteund. Wanneer de oorzaken van een 

probleemsituatie bekend zijn, kan het probleem bij de bron worden aangepakt, in plaats van 

het bestrijden van de symptomen waardoor kans op herhaling blijft bestaan. De 

localisatiefase is gericht op het vinden van een verklaring voor het probleem, er wordt 

getracht de oorzaken van het probleem vast te stellen. Deze fase gaat gepaard met enig speur- 

en zoekwerk. Bij dit zoeken kunnen zogenaamde Performance Support Systems (McGraw, 

1994; Carr, 1992) de nodige assistentie verlenen. Het gaat hierbij om computersystemen 

waarin (proces)kennis is opgeslagen op gestructureerde wijze, inclusief informatie over 

faalprocessen, oorzaak-gevolg patronen, en mogelijke herstelwijzen. Door middel van 

interactie met de gebruiker (het stellen van vragen / doen van voorstellen) leiden deze 

kennissystemen af wat wel, en wat geen mogelijke oorzaken van het probleem kunnen zijn. 

Het ligt voor de hand dat alle voorziene fouten en problemen, compleet met symptomen en 

mogelijke oorzaken, in een dergelijk systeem opgenomen kunnen worden. Maar ook bij het 

verklaren van onvoorziene problemen kunnen Performance Support Systems het 

analyseproces structureren en de gebruiker ervan stimuleren zaken uit te zoeken waar deze 

zonder die ondersteuning niet aan gedacht zou hebben. 
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Het ondersteunen van de correctiefase 

De correctiefase is gebaat bij het vergroten van de mate waarin terugkeer naar vorige 

situaties of systeem-toestanden mogelijk is, ofwel de omkeerbaarheid (reversibility) 

(Rasmussen, 1986; Kontogiannis, 1999).  

 

De ‘undo’-functie op de computer is een goed voorbeeld van omkeerbaarheid 

(Lenman & Robert, 1994).  

 

De hierboven beschreven Performance Support Systems kunnen door het geven van 

voorstellen over mogelijke oplossingen, ook in de correctiefase ondersteuning bieden. Voor 

voorziene fouten en problemen, waarvoor bekend is hoe hiervan hersteld kan worden, kan het 

systeem bijvoorbeeld de bijbehorende correcties zelf uitvoeren, of de te nemen acties stap 

voor stap aangeven aan de gebruiker. Een Performance Support System kan het corrigeren 

van niet van tevoren voorziene problemen ondersteunen door de gebruiker volgens een vast 

patroon of protocol te laten werken bij het plannen en uitvoeren van de correctie, en te 

waarschuwen voor mogelijke neveneffecten van bepaalde handelingen. 

 

 

ICT Toepassingen Gericht op Ondersteuning van het Hele Herstelproces 

 

Communicatiehulpmiddelen ter ondersteuning van herstelprocessen 

Naast toepassingen van informatie-technologische aard ter ondersteuning van 

herstel, kunnen ook specifieke communicatie-technologie toepassingen een belangrijke rol 

spelen in een herstelproces. Een voorbeeld hiervan bleek bij de analyse van verschillende 
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voorvalsmeldingen in de case studie van Kanse & Van der Schaaf (2000a). Een chemische 

fabriek beslaat een grote oppervlakte, en controlekamers kunnen dus tamelijk ver verwijderd 

zijn van de installaties buiten waarover toezicht gehouden moet worden. Een buitenoperator 

heeft altijd via de portofoon contact met medeoperators die zich in de controlekamer en 

elders op de plant bevinden. Met name in de localisatie- en initiële correctie-fasen bleek dat 

deze portofoon veelvuldig gebruikt werd voor overleg tussen de buitenoperator ter plaatse 

van het voorval en de paneloperator in de controlekamer met het overzicht over 

proceswaarden en dergelijke. Zonder zulke synchrone, plaatsonafhankelijke communicatie-

verbindingen, kunnen herstelacties veel minder snel uitgevoerd worden. 

 

Het gebruik van simulatoren om mensen te trainen in herstelprocessen 

Een andere belangrijke toepassing van ICT om herstelprocessen te ondersteunen is 

te vinden in de vorm van simulatoren die gebruikt worden om mensen te trainen (en 

hertrainen) in taken die in de normale werksituatie niet vaak of nooit voorkomen, met name 

hoe te reageren in noodsituaties (Shephard, 1986; Mehl & Schuette, 1999; Farmer et al., 

1999). Dit sluit nauw aan bij de concepten van error training (Dormann & Frese, 1994) en 

error management (Frese, 1991). Deze auteurs benadrukken hoe belangrijk het is operators 

tijdens hun training vertrouwd te maken met fouten en deze te zien als onderdeel van hun 

leerproces. Door in het leerproces al met fouten geconfronteerd te worden, is het voor een 

operator minder bedreigend om ook in de echte werksituatie met fouten te maken te krijgen. 

Bovendien kan hij strategieën om van deze fouten te herstellen oefenen. Door het zoeken 

naar oplossingen in de trainingssituatie leert men het systeem waarin men werkt ook veel 

beter kennen, dus niet alleen hoe het werkt als alles goed gaat. Ook Bainbridge (1987), 

wijzend op de veranderde taak van de menselijke operator na de implementatie van 



 Toepassing van ICT bij het herstellen van fouten

  22 
 

automatisering in de werkomgeving, geeft aan hoe belangrijk training is. Wel waarschuwt zij 

dat onbekende, niet voorziene fouten niet gesimuleerd kunnen worden, en dat het gedrag van 

het geautomatiseerde systeem moeilijk voorspeld kan worden voor voorziene fouten die men 

nog nooit in de praktijk heeft meegemaakt. Simulator training is dan nog wel nuttig als het 

gericht is op algemene strategieën om problemen op te lossen.  

 

Concluderend kan simulator training voor verschillende doelen toegepast worden. 

Allereerst kan dat zijn om te oefenen in het toepassen van voorgeschreven handelingen bij 

verstoringen en noodsituaties. In de burgerluchtvaart wordt met name dit doel nagestreefd. 

Daarnaast is er ook een iets vrijere benadering, die vaak toegepast wordt in het gebruik van 

simulatoren in de procesindustrie (Farmer et al., 1999), waarbij het oplossen van problemen 

geoefend word waarvoor geen strikte procedures voorhanden zijn omdat het onmogelijk is 

deze uit te werken voor alle mogelijke combinaties van systeem-toestanden. De operator 

wordt dan verwacht te handelen op basis van kennis en ervaring, waarbij delen van 

procedures eventueel ondersteuning kunnen bieden. 

 

Database-applicaties voor analyse van grote aantallen incidenten en bijna-ongevallen 

In bedrijven waar het bedrijfproces nogal wat risico’s op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieu met zich meebrengt, begint het steeds meer gebruikelijk te worden om 

een meldings- en registratie-systeem te hebben waarin alle gerapporteerde incidenten worden 

opgenomen. Doel van zulke systemen is allereerst om een goed totaalbeeld te krijgen van 

zwakke (en sterke) punten in het bedrijfsproces. In veel gevallen worden niet alleen 

ongevallen waarbij letsel, schade, of productieverlies is opgetreden gerapporteerd en 

geregistreerd, maar ook de bijna-ongevallen en onveilige situaties, waarbij geen sprake is 
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geweest van negatieve gevolgen. De achterliggende gedachte voor de beslissing om ook 

bijna-ongevallen op te nemen in het systeem is onder meer terug te vinden in het 

ijsbergmodel waarin ongevallen in de (boven het wateroppervlak zichtbare) top staan, bijna-

ongevallen in de bredere laag eronder, en gedrag in de onderste, breedste laag (zie 

bijvoorbeeld Bird & Loftus, 1976; Van der Schaaf, 1992). Dit model laat zien dat bijna-

ongevallen frequenter voorkomen dan ongevallen, maar intussen dezelfde basisoorzaken 

hebben als de ongevallen met serieuze gevolgen. Men zou dus kunnen zeggen dat bijna-

ongevallen in zekere zin een voorspellende waarde hebben voor echte ongevallen. 

Bovendien, zeker in bedrijfsprocessen waar zich nog zelden echte ongevallen voordoen, zorgt 

de aandacht voor bijna-ongevallen dat de gewenste alertheid voor gevaren en veiligheid blijft 

bestaan. 

 

Er zijn diverse voorbeelden van incident- en bijna-ongevals-meldings- en 

registratiesystemen te vinden in de chemische industrie en bijvoorbeeld ook in kerncentrales. 

In navolging hiervan bestaan er inmiddels ook in het medische domein succesvolle 

implementaties van dergelijke systemen. Een voorbeeld hiervan is het Medical Event 

Reporting System for Transfusion Medicine (Kaplan et al., 1998) (MERS-TM) dat 

geïmplementeerd is bij een aantal ziekenhuizen, bloedbanken en transfusiediensten in de 

Verenigde Staten. 

 

Een voorvalsmeldings- en registratie systeem staat of valt bij de organisatie ervan, 

zeker voor bijna-ongevallen waarbij geen zichtbare gevolgen zijn opgetreden (Lucas, 1991; 

Kaplan et al., 1998). Zo is het belangrijk om vertrouwelijke behandeling van meldingen te 

garanderen en anonimiteit voor de melder. Men mag nooit klakkeloos de melder van een 
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voorval de schuld ervan geven. Het vertrouwen in de goede werking van het systeem is 

gebaat bij snelle terugkoppeling naar de melders, omtrent het ontvangen van de melding en 

de eerste geplande stappen. Ook moet men de moeite die het kost een voorvalsmelding in te 

dienen zo klein mogelijk houden, men moet mensen dus niet vragen meteen hele stapels 

formulieren in te vullen. 

 

Natuurlijk kan een meldings- en registratie-systeem een volledig ‘papieren’ systeem 

zijn. Dit maakt het analyseren van de verzamelde gegevens echter nogal omslachtig. Door het 

gebruik van computers en gepaste software en de daarmee gepaard gaande rekencapaciteit is 

het pas echt mogelijk om optimaal gebruik te maken van grote hoeveelheden gegevens. Er 

valt bijvoorbeeld te denken aan de volgende analysemogelijkheden: 

 wat zijn veel voorkomende factoren die vaak een rol spelen bij het veroorzaken van 

incidenten (en het herstellen ervan)? 

 hoe hangen bepaalde oorzaken of factoren samen met bepaalde tijdsperioden / 

productieprocessen / soorten installaties of toestellen? 

 hebben maatregelen die genomen zijn om bepaalde oorzaken weg te nemen ook het 

beoogde (herstel-)effect? 

 welke patronen zijn er te herkennen zoals het vaak gelijktijdig optreden van 

bepaalde factoren bij incidenten? 

Door antwoorden te vinden op dergelijke vragen draagt het gebruik van IT systemen 

voor incident-melding, -registratie en -analyse bij aan het proces van Organisational Learning 

(Araujo, 1998; Van der Krogt, 1998). 
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Uit het bovenstaande blijkt dat van ICT toepassingen kan worden verwacht dat ze 

goed in staat zijn één of meer van de verschillende fasen van het herstelproces, of zelfs het 

herstelproces in zijn geheel te ondersteunen. Er dienen met het oog op het herstellen van 

fouten echter ook enkele kanttekeningen geplaatst te worden bij het toepassen van ICT. Deze 

kanttekeningen worden in de volgende paragraaf besproken. 

 

 

Kanttekeningen bij het Gebruik van ICT met Betrekking tot Herstel 

 

Daar waar ICT wordt toegepast, is het de bedoeling de risico’s die het betrekken van 

mensen in het arbeidsproces met zich meebrengt in te perken en de taken waarin mensen een 

rol spelen optimaal te ondersteunen (zie ook de bijdrage van Van der Kleij & Essens elders in 

deze uitgave). Er kunnen echter neveneffecten van automatisering optreden die veel van de 

positieve bedoelingen weer teniet doen. Door automatisering verandert de rol van de mens in 

het werkproces en de werkverdeling tussen mens en machine. Er worden nieuwe eisen 

gesteld aan kennis en vaardigheden van de mensen die binnen het geautomatiseerde systeem 

werken (Bainbridge, 1987). De menselijke operator in een geautomatiseerd systeem krijgt 

een meer controlerende taak, die moeilijk vol te houden is als lange tijden achtereen alles 

prima onder controle is. Zie dan maar eens alert te blijven. Tegelijkertijd krijgen operators de 

taak in te grijpen (te herstellen van dit probleem) als de automatisering geen raad meer weet, 

dus hun verantwoordelijkheid neemt in zekere zin toe, terwijl de mate van controle die zij 

over het systeem hebben afgenomen is. 
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Mensen die met door automatisering gedane zaken geconfronteerd worden, kunnen 

moeite hebben om te begrijpen ‘hoe de computer daar nu weer toe gekomen is’ en door dit 

onbegrip min of meer de strijd aanbinden met de computer (Dekker & Hollnagel, 1999). In 

zo’n geval probeert de persoon te herstellen van een naar zijn of haar mening ongewenste 

situatie – van een probleem dat misschien eigenlijk geen probleem is. De computer tracht 

vervolgens weer te herstellen van de menselijke ingrepen, en zo verder. Ook kan de 

automatisering zover doorgevoerd zijn dan het ingrijpen door de menselijke operator in het 

systeem, als hij een probleem ontdekt, bijna onmogelijk gemaakt wordt, terwijl tijdens 

normale omstandigheden de automatisering uitstekend dienst doet. 

 

Naast situaties waar operators het geautomatiseerde systeem niet vertrouwen, zijn er 

ook situaties waarbij er zoveel vertrouwen in de aanwezigheid en bruikbaarheid van het 

geautomatiseerde systeem gesteld wordt, dat er pas echt problemen ontstaan als deze 

uitvallen in noodsituaties en men niet meer over de vertrouwde procescontrole-middelen 

beschikt (die men normaal voor het herstellen van de probleemsituatie gebruikt) (Bainbridge, 

1987).  

 

Als de rol van de operator gereduceerd wordt tot het in de gaten houden of 

controleren van het geautomatiseerde systeem, dat verder zelfstandig voor procesbesturing 

zorgt, worden vaak alarmen ingeprogrammeerd om de operator te waarschuwen met 

betrekking tot afwijkingen. Technisch gezien is het mogelijk zoveel alarmen in te 

programmeren, dat als er zich een serieuze procesverstoring voordoet, er zoveel toeters en 

bellen klinken en het ene bericht het andere overschrijft op het beeldscherm, dat een operator 

door de bomen het bos niet meer ziet (en detectie van hetgeen echt belangrijk is en het 
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vervolg van het herstelproces veel moeilijker gemaakt wordt). Het is dus heel belangrijk 

aandacht te schenken aan de beste manier van informatie-presentatie en eventueel een 

voorziening te treffen waarbij informatie over de belangrijkste proceswaarden altijd duidelijk 

zichtbaar is. Bij het ontwerp van geautomatiseerde systemen en de gebruikers-interfaces moet 

de eindgebruiker ervan centraal staan. Deze heeft immers een beter beeld van wat belangrijk 

is en wat niet en welke informatie hij nodig heeft ter ondersteuning van zijn taken, dan de 

systeemontwerper die zichzelf kan verliezen in het toepassen van fraaie technische 

hoogstandjes. 

 

 

Conclusies 

 

Omdat bij het management van betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit in 

organisaties niet alle fouten voorzien kunnen worden, en zelfs niet alle voorziene fouten 

voorkomen kunnen worden, is het ondersteunen van herstel belangrijk als aanvulling (en niet 

als alternatief (De Keyser, 1995)) op de klassieke benadering waarbij preventie van fouten 

centraal staat. Gegeven het belang van herstelgedrag, en de constatering dat dit gedrag door 

weloverwogen toepassing van ICT ondersteund kan worden, is het voor de ontwerpers van 

mens-machine systemen belangrijk bij ontwerp en herontwerp rekening te houden met 

herstelmogelijkheden. Om menselijke herstelacties optimaal te ondersteunen dient men 

aandacht te schenken aan de waarneembaarheid, traceerbaarheid en omkeerbaarheid van 

fouten en problemen. Hierbij gaat het niet alleen om fouten en problemen die reeds bij het 

ontwerpen van een systeem met behulp van risico-analyses te voorzien zijn. Bij voorkeur 

moeten er ook algemenere voorzieningen getroffen worden die detectie, localisatie en 
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correctie van onverwachte problemen mogelijk maken. Daarnaast dient men er rekening mee 

te houden dat door het te ver doorvoeren van automatisering, de mogelijkheden voor de mens 

om zelf nog in processen in te grijpen te beperkt kunnen worden, en dat hierdoor dus ook de 

mogelijkheden tot herstel door de mens uitgesloten raken. 

 

In de voorgaande paragrafen zijn met het oog op het ondersteunen van herstelgedrag 

door ICT toepassingen weliswaar al diverse ontwerpsuggesties gegeven, maar tot zover is er 

slechts weinig door onderzoek onderbouwd inzicht voorhanden betreffende welke 

ontwerpmaatregelen het meest geschikt zijn voor welke situaties. In het overgrote deel van 

studies naar het effect van ontwerpmaatregelen is aan het effect op het herstellen van fouten 

geen aandacht besteed. Nader hypothese-toetsend, empirisch onderzoek is nodig om voor 

diverse soorten situaties vast te stellen op welke wijzen via toepassing van ICT de 

effectiviteit en tijdigheid van herstelgedrag het best vergroot kunnen worden.  

 

Om vast te kunnen stellen welke gradatie en vorm van ICT-ondersteuning voor 

herstelprocessen het meest geschikt is voor welke werksituatie, zou men voor verschillende 

soorten werk proefpersonen in groepen kunnen verdelen en elke groep een andere gradatie 

van speciaal op herstel gerichte ICT ondersteuning kunnen aanbieden tijdens hun werk. Door 

de tijdigheid en mate van succes van herstel dat plaatsvindt te meten en tussen de groepen te 

vergelijken, kan men voor elke in de studie betrokken werksituatie vaststellen welke vorm en 

mate van ICT ondersteuning voor herstelactiviteiten optimaal is. 

 



 Toepassing van ICT bij het herstellen van fouten

  29 
 

Een andere veelbelovende onderzoeksrichting is die, waar onderscheid gemaakt 

wordt tussen verschillende typen fouten, waarbij onderzocht wordt voor welk type fout welke 

vorm en mate van ICT ondersteuning voor het bijbehorende herstelproces het beste werkt. 

 

Zoals eerder al in de uitleg over het herstelproces is opgemerkt, heeft het meeste 

onderzoek betreffende het herstellen van fouten zich gericht op de detectiefase. Er is minder 

bekend over de hierop volgende localisatie- en correctiefasen. Het ondersteunen van deze 

fasen met behulp van ICT toepassingen is wellicht ook minder eenvoudig. Juist daarom is de 

uitdaging groot om uit te zoeken hoe Performance Support Systems die de localisatie-en 

correctiefasen van het herstelproces kunnen ondersteunen, vormgegeven moeten worden. 

 

Hoewel bovengenoemde gedetailleerde kennis nog op zich laat wachten en dus nog 

geen specifiekere ontwerprichtlijnen gegeven kunnen worden, hopen wij met deze bijdrage in 

ieder geval inzicht gegeven te hebben in de werking van het herstelproces en de aandacht te 

hebben gevestigd op het belang van het ondersteunen van herstelmogelijkheden in mens-

machine systemen. 
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Figuur 1. Model van het herstelproces (gebaseerd op Kanse & Van der Schaaf, 2000a). 


