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Inleiding

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

heid en kwaliteit lag tot zover voornamelijk op de preventie van fouten. Fouten

kunnen immers leiden tot productie- of kwaliteitsverlies, vertraging, schade,

letsel, of andere ongewenste gevolgen. In principe voldoende redenen dus om

fouten te willen voorkomen.

Om vorm te kunnen geven aan een beleid dat is gericht op de preventie van

fouten 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 wor-

den voorzien, en dat zelfs niet alle voorziene fouten voorkomen kunnen wor-

den. 

Uit dit boek blijkt wel dat er zoveel trends zijn waarmee rekening moet worden

gehouden dat niet alle fouten voorkomen kunnen worden. Vooral de mega-

trends met betrekking tot de toenemende complexiteit en dynamiek laten zien

dat fouten kunnen optreden. 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]. 
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Nadat een fout is opgetreden, is er vaak nog de gelegenheid herstelmaatrege-

len toe te passen die ervoor zorgen dat de ongewenste gevolgen van de fout

geheel of gedeeltelijk voorkomen worden. Vooral het kijken naar de hele keten

en de functie van het proces (en niet alleen het systeem zelf; zie ook deel 3)

biedt mogelijkheden hiertoe. Dit inzicht vormt de basis voor een additionele

alternatieve benadering van het management van proces- en productbetrouw-

baarheid, veiligheid en kwaliteit die zich richt op het herstellen van fouten

nadat deze hebben plaatsgevonden, maar voordat ze tot ongewenste gevolgen

hebben kunnen leiden.

Een voorbeeld ter verduidelijking: een programmeerfout van een softwareontwerper

zou kunnen leiden tot storingen bij gebruikers van die software, als de fout niet ont-

dekt en hersteld wordt, voordat het programma op de markt gebracht wordt. Maar

deze storingen bij de gebruiker (ongewenste mogelijke consequentie) kunnen voor-

komen worden door bijvoorbeeld het nakijken van de software op programmeerfou-

ten 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 van een fout in combinatie met de analyse van

het ontstane probleem en het identificeren en uitvoeren van herstelmaat-

regelen 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

een beperking 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 – iets waar technische systemen (apparaten,

installaties) en de door de organisatie geboden voorzieningen (zoals procedure-

boeken, werkinstructies), op zichzelf minder goed in zijn [Schaaf, 2000]. Uit

hoofdstuk 29 blijkt ook dat als het personeel de ruimte krijgt om zelf beslissingen

te nemen, de storingen duidelijk afnemen en de herstelperiode wordt verkort.

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;

Kanse, 2000b].
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Figuur 33.1

Model van het herstelproces.

Het herstelproces

Een algemeen geaccepteerde onderverdeling van het herstelproces (zie bijvoor-

beeld [Schaaf, 1988; Zapf, 1994; Kontogiannis, 1999]) onderscheidt de fasen

detectie (van het feit dat een fout is opgetreden, dat er iets mis is), lokalisatie

(van de oorzaken van deze fout) en correctie (van de fout door het plannen en

toepassen van herstelacties).

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

in figuur 33.1 een model van het herstelproces opgenomen.

Dit model is een Nederlandstalige versie van het model dat door Kanse en Van

der Schaaf is opgesteld op basis van inzichten verkregen in een uitgebreide lite-

ratuurstudie en een casestudie [Kanse, 2000b] in de chemische procesindustrie

waarbij vijftig zeer uiteenlopende voorvallen met een duidelijke herstelcompo-

nent geanalyseerd zijn.

Figuur 33.1 maakt duidelijk welke functie het herstelproces heeft in gevallen

waarin door een willekeurig faalproces (elke mogelijke combinatie van techni-

sche en of organisatorische en of menselijke faalfactoren) een gevaarlijke of

ongewenste situatie is ontstaan [Schaaf, 1992]. 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 is waarvoor detectie-

methoden zijn ‘ingebouwd’) als om spontane, niet geplande detectie (waarbij

geen vast omschreven 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

lokalisatiefase waarin een verklaring voor het probleem wordt gezocht, voordat

correctieve maatregelen gepland en uitgevoerd worden. Ook correcties gericht
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op de lange termijn, bijvoorbeeld om herhaling van het probleem te voorkomen

of om beter daarop voorbereid te zijn, vallen onder de correctiefase.

Herhalingen van de lokalisatie- en correctiefasen, zoals is aangegeven door de

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

gedaan kan worden. Voor de lokalisatie- en correctiefase geldt ook dat hier

zowel geplande voorziene acties ondernomen kunnen worden (eventueel zelfs

automatisch) als ongeplande acties die op het moment zelf pas bedacht en uit-

gevoerd worden.

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

proces 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). Met

betrekking tot de kans op succesvol herstel is vastgesteld dat dit onder andere

afhangt van het soort voorafgaande fout [Embrey, 1988]. Herstel van fouten die

onbedoeld tijdens een handeling optreden, is bijvoorbeeld waarschijnlijker dan

herstel van denk- of redeneerfouten.

Een laatste vraag die in beide gevallen nog gesteld moet worden is of de herstel-

acties onbedoelde neveneffecten hebben gehad (als het probleem wel verholpen

is, 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.

Als we de hier genoemde inzichten samenvatten, 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 herstel-

proces is opgebouwd: detectie, verklaring of lokalisatie, en correctie.

Conclusies

Omdat bij het management van betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit in

organisaties niet alle fouten voorzien kunnen worden, en zelfs niet alle voorzie-

ne fouten voorkomen kunnen worden, is het ondersteunen van herstel belang-

rijk als aanvulling op, en niet als alternatief [Keyser, 1995] voor de klassieke

benadering waarbij preventie van fouten centraal staat. Gegeven het belang van

herstelgedrag, is het voor de ontwerpers van mens/machinesystemen belang-

rijk rekening te houden met herstelmogelijkheden bij ontwerp en herontwerp.

Om menselijke herstelacties optimaal te ondersteunen dient men aandacht te

schenken aan de waarneembaarheid, de traceerbaarheid en de omkeerbaar-
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heid van fouten en problemen. Hierbij gaat het niet alleen om fouten en proble-

men die reeds bij het ontwerpen van een systeem met behulp van risicoanaly-

ses te voorzien zijn. Bij voorkeur moeten er ook algemenere voorzieningen

getroffen worden die detectie, lokalisatie en correctie van onverwachte proble-

men 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. Hierdoor raken

dus ook de mogelijkheden tot herstel door de mens uitgeput.

Referenties

– Embrey, D.E., D.A. Lucas. (1988). The Nature of Recovery from Error. 

In: L.H.J. Goossens (ed.). Human Recovery. Proceedings of the COST A1

Seminar on Risk Analysis and Human Error. Delft University of Technology

– Frese, M. (1991). Error Management or Error Prevention: Two Strategies to

Deal with Errors in Software Design. In: H.J. Bullinger (ed.). Human Aspects in

Computing: Design and Use of Interactive Systems and Work with Terminals.

Elsevier Science Publishers, Amsterdam. pp776-782

– Kanse, L., T.W. van der Schaaf. (2000a). Recovery from Failures –

Understanding the Positive Role of Human Operators during Incidents. 

In: D. de Waard, C. Weikert, J. Hoonhout, J. Ramaekers (eds.). Proceedings

Human Factors and Ergonomics Society. Europe Chapter Annual Meeting

2000. Maastricht. November 1-3, pp367-379

– Kanse, L., T.W. van der Schaaf. (2000b). Toepassing van ICT bij het herstellen

van fouten. Gedrag en Organisatie 6:360-374

– Keyser, V. de. (1995). Evolution of Ideas Regarding the Prevention of Human

Errors. Paper presented at the Man-Machine Systems (MMS ’95) Symposium

of June 27-29. MIT, Cambridge, MA

– Kontogiannis, T. (1999). User Strategies in Recovering from Errors in 

Man-Machine Systems. Safety Science 32:49-68

– Schaaf, T.W. van der. (1988). Critical Incidents and Human Recovery: 

Some Examples of Research Techniques. In: L.H.J. Goossens (ed.). Human

Recovery. Proceedings of the COST A1 Seminar on Risk Analysis and Human

Error. Delft University of Technology

– Schaaf, T.W. van der. (1992). Near Miss Reporting in the Chemical Process

Industry. PhD thesis. Eindhoven University of Technology

– Schaaf, T.W., van der, L. Kanse. (2000). Errors and Error Recovery. 

In: P.F. Elzer, R.H. Kluwe, B. Boussoffara (eds.). Human Error and System

Design and Management. Springer Verlag, London. pp27-38

– Zapf, D., J.T. Reason. (1994). Introduction: Human Errors and Error Handling.

Applied Psychology. An International Review 43 (4):427-432

390


	De Graef Betrouwbaarheid van tn - anticiperen op trends 2001 388
	De Graef Betrouwbaarheid van tn - anticiperen op trends 2001 389
	De Graef Betrouwbaarheid van tn - anticiperen op trends 2001 390
	De Graef Betrouwbaarheid van tn - anticiperen op trends 2001 391.pdf
	De Graef Betrouwbaarheid van tn - anticiperen op trends 2001 392



