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lng. A.J. te Raa 

Een verantwoorde 
benadering van risico's 

Het is oak een taak van de overheid om er
voor te zorgen dat de samenleving minder 
kwetsbaar wordt. Uit solidariteit met de ri
sicogroepen. Om onrecht te voorkomen. 
Uit rentmeesterschap. En om iedereen 
zijn verantwoordel1jkheid te Iaten beseffen 
voor het voorkomen van ongelukken. 

Onverantwoord omgaan met risico's kan 
op den duur de gehele aardse schepping 
bedreigen. Aileen door het verantwoord 
omgaan met risico's zullen deze beheerst 
kunnen worden en zal een aanzienlijke da
ling bewerkstelligd worden van het aantal 
gekwetsten en doden door ongevallen of 
rs een vermindering van schade aan het 
milieu door menselijke activiteiten te be
werkstelligen. De overheid heeft de taak 
deze verantwoordelijkheid af te dwingen, 
daar de mens van nature geneigd is zijn 
eigenbelang te Iaten prevaleren boven 
zijn verantwoordelijkheid jegens de 
schepping. 

Om deze verantwoordelijkheid waar te 
maken en de kwetsbaarheid van de sa
menleving en het aantal ongevallen te ver
minderen is als eerste inzicht in de risico's 
die wij lopen vereist. Beoordeeld kan dan 
worden, zowel door de overheid als het in
dividu, welke risico's acceptabel of onac
ceptabel zijn, op welke terreinen extra in
spanning vereist is om de risico's te ver-
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minderen en hoe het risico verminderd 
moet worden. 

Enige jaren geleden stelde dr. ir. E. 
Schuurman in AR Staatkunde dat onze sa
menleving kwetsbaar is geworden door 
een onverantwoorde verbinding van we
tenschap en techniek. Door een steeds 
verdergaande schaalvergroting, de groei
ende onderlinge afhankelijkheid van indi
viduen, groepen en zelfs (en met name 
stedelijke) samenlevingen van elkaar, ne
men de kansen op grootschalige ongeluk
ken toe en kunnen domino-effecten ont
staan. Echter oak zonder deze ontwikke
lingen kunnen wij al voortdurend constate
ren dat veel Ievens gekwetst worden door 
menselijke activiteiten. Veel mensen over
lijden door ongelukken. 

In dit artikel wordt eerst beschreven wat 
kwetsbaarheid van de samenleving is, wat 
risico's zijn en hoe deze gekwantificeerd 
kunnen worden. Vervolgens wordt be
schreven hoe norm en gesteld kunnen wor
den waaraan risico's moeten voldoen om 
acceptabel geacht te worden. Tenslotte 
wordt aangegeven hoe risico's terugge
drongen kunnen worden en welke taak de 
overheid hierbij heeft. 

lng. A.J. te Raa (1951) 1s procestechnoloog biJ een interna
ttonaal petrochem tsch concern en onder andere voorzttter 
van de CDA-afdeltng Dordrecht 
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Risico's beoordelen 
Mensen die verantwoord met risico's wil
len omgaan zullen deze risico's moeten 
beoordelen: het ene risico Iaten voor wat 
het is, het andere risico niet accepteren en 
het volgende risico reduceren. Voor de 
beoordeling van risico's is het noodzake
lijk de risico's, te kennen, te kwantificeren 
en te vergelijken met een norm waarbo
ven het risico onacceptabel wordt. 

De risico's die in dit artikel besproken 
worden betreffen de milieu-, gezondheids
en maatschappelijke risico's. De financie
le r1sico's zullen slechts behandeld wor
den voorzover ze betrekking hebben op 
de eerder genoemde risico's. Aan de 
hand van verschillende groepen voor
beelden kan een beeld geschetst worden 
van risico's die het individu of de samenle
ving lopen, de plaatsen waarin wij kwets
baar zijn. 

Voorbeelden van kwetsbare situaties 
met ongelukkige gevolgen waarop wij di
recte invloed kunnen hebben, zijn: 
- eten van bedorven voedsel waarbij 

diarree ontstaat, 
- wandelen op straat waarbij men aan

gereden wordt, 
- sporten waarbij men een blessure 

krijgt, 
- roken waardoor men een tumor krijgt, 
- ziek zijn waarbij men verkeerd behan-

deld wordt. 
Daarnaast zijn er situaties die buiten onze 
directe invloed liggen: 
- storten van giftig afval waardoor de 

gezondheid wordt aangetast; 
- lozen van gif in water waaruit ons 

drinkwater wordt bereid; 
- storingen in industriele processen die 

brand, explosies of giftige dampen Ia
ten ontstaan; 

- sabotage; 
- oorlog. 
A Is de volgende omstandigheden zich ge
durende lange tijd voordoen zullen de ge
volgen ook zeer ernstig zijn: 
- storingen in nutsbedrijven waardoor 

de elektriciteits- en watervoorziening 
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wegvallen; 
- storingen in het transport waardoor de 

voedselvoorziening wegvalt; 
- storingen in de telecommunicatie 

waardoor men niet meer op de hoogte 
is van de situatie elders; 

- wegvallen van het openbaar bestuur 
waardoor er anarchie ontstaat. 

Omdat risico een stochastisch begrip is, 
een kans op een ongeluk, is het noodza
kelijk een risico als een kans te kwantifice
ren. Het risico van een activiteit, bijvoor
beeld: roken, werken, deelname aan het 
verkeer wordt daarom vaak uitgedrukt als 
een kans op overlijden per jaar. Enkele 
voorbeelden: Van de vrijwillig genomen ri
sico's heeft het roken van twintig sigaret
ten per dag een overlijdenskans van 500 
x 10-5 per jaar terwijl werken in een be
drijf een overlijdenskans door een onge
val van 4 x 10-5 heeft. Van de onvrijwillig 
genomen risico·s creeert het verkeer een 
overlijdenskans van 3. 7 x 10-5 per jaar 
(totale overlijdenskans door het verkeer 
23 X 10 -5). 

Vanwege het kansbegrip heeft het over
grate deel van de mensen er moeite mee 
om risico's rationeel te beoordelen. Risi
co's waarvan we de gevolgen reeds heb
ben ondervonden, zoals de hierna be
schreven gevolgen van ongelukken die 
rand 1980 plaatsvonden, zijn beter te be
vatten. 

In 1980 is volgens de doodsoorza
kenstatistiek van het CBS 5.3% van de 
sterfte veroorzaakt door ongelukken. Per 
miljoen inwoners zijn 430 doden te betreu
ren door ongevallen, het risico om door 
een ongeluk om het Ieven te komen be
droeg in 1980 dus430 x 10-6 

Naast 6000 doden waren de gevolgen 
van de ongevallen in 19801: 
- 156.000 ziekenhuisopnamen; 
- 3.100.000 verpleegdagen in zieken-

huizen, verpleeghuizen en revalidatie
inrichtingen; 

-- 13.000.000 verloren ziektedagen. 
Daarnaast is er een financiele schade op
getreden van vele miljarden guldens. 
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In het verkeer raakten bijna 57.000 
mensen gewond, van wie circa een derde 
in het z1ekenhuis werd opgenomen. Door 
een bedrijtsongeval werden ruim 85.000 
werknemers getrotten, van wie 4% in het 
ziekenhuis moesten worden opgenomen. 
In deprive-steer bliJkt sportbeoetening de 
grootste oorzaak van ongevallen (22%). 
Van de 2,5 miljoen actleve sportbeoete
naars in de leettijdsklasse 16-45 Jaar raken 
er elk jaar 1 ,2 miljoen geblesseerd 

AI vele jaren overlijden er in Nederland 
c1rca 6.000 mensen per Jaar aan de gevol
gen van ongelukken. Dit aantal heett er 
niet toe geleid dater een algehele extra in
spanning 1s vemcht om het aantal onge
vallen te reduceren. Daaruit zou gecon
cludeerd kunnen worden dat onze over
heiden samenleving d1t aantal acceptabel 
vindt. lk heb het sterke vermoeden dat als 
er meer mzicht in het beoordelen van risl
co's zou zijn, de onverschilligheid en ac
ceptatie met betrekk1ng tot nsico's germ
ger en de inspanningen om de risico's te
rug te dringen groter zouden ziJn. 

Om een nsico te beoordelen kan aan 
een nsico een exacte of een psychologi
sche d1mens1e, ·risico grootheid', gege
ven worden. De exacte dimensie wordt als 
volgt u1tgedrukt: 
- kans op een ongeluk (het aantal onge

lukken dater per Jaar kan voorkomen 
als gevolg van een bepaalde activl
teit); 

- omvang van een mogeliJk ongeluk (de 
schade die wordt veroorzaakt door het 
ongeluk); 

- produkt van kans en omvang van een 
ongeluk. 

De samenleving beoordeelt nsico's echter 
meestal op basis van psychologische di
mensies van waargenomen riskantheid2: 
- potentiele schadelijkheid/dodelijkheid 

van ettecten; 
- beheersbaarheid door veiligheids

en/ot redd1ngsmaatregelen; 
- aantal tegelijkertijd blootgestelde per

sonen; 
- bekendheid met gevolgen en ettec-
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ten; 
- vrijwilligheid (vermiJdbaarheid) van 

blootstelling. 
Beide soorten dimens1es kunnen tot strijdi
ge conclusies leiden als men van activitei
ten de ernst van hun nadelige consequen
ties vergelijkt. Onze samenlevi ng is geheel 
in liJn met de psychologische dimensies 
meer onder de indruk van de nadelige ge
volgen van kernenergie dan die van het 
verkeer en is tegen de uitbreiding van 
kernenergie Terwijl als de nadelige gevol
gen van beide activiteiten exact benaderd 
worden het risico van kernenergie gering 
is en we het verkeer volgens mr. Pieter van 
Vollenhove wei als een nationale ramp 
mogen beschouwen3: 
- elke seconde 300 overtredingen; 
- 6 miljard gulden schade per jaar; 
- 1 .500 verkeersdoden per jaar. 
led ere Nederlander heett tijdens ziJn Ieven 
een kans van 64% om door een verkeers
ongeval gewond te raken. Het hoge aan
tal verkeersslachtotters wordt door Van 
Vollenhove geweten aan maatschappeliJ
ke onverschill1gheid. 

Het zal duidelijk zijn dat de publieke opi
nle voornamelijk bepaald wordt door psy
chologische d1mensies. De exacte dimen
sie geniet niet geheel ten omechte weinig 
vertrouwen bij het publiek, want: Met be
hulp van deze methode kon worden uitge
rekend dat de risico's van kernenergie 
zeer gering zijn, echter, toch wordt het we
reldnieuws regelmatig beheerst door gro
te ongelukken met kernenergie. Exact kon 
worden uitgerekend dat het lozen van in
secticide in de Rijn door een chemische 

De exacte benadering van 
risicoberekenen geniet 
weinig vertrouwen bij het 
publiek. 
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fabriek in Duitsland nauwelijks risico voor 
de volksgezondheid zou opleveren, ech
ter tach vond men recentelijk deze stof, na 
vele jaren van lazing, in het drinkwater van 
Amsterdam en wil men het gebruik van 
deze 'onschadelijke' stof gaan verbieden. 

Voor een kwantificering van risico's is 
een synthese noodzakelijk tussen de 
exacte en psychologische benadering. 
De overheid blijft echter de voorkeur ge
ven aan de exacte benadering en werkt 
met exacte risiconormen. 

Faalkans-analyse 
De overheid heeft getracht voor de storm
vloedkering vanuit de maatschappelijke 
achtergrond een acceptabele faalkans af 
te leiden. Deze stormvloedkering is zoda
nig ontworpen dat de groep van 100.000 
Zeeuwen die risico lopen door het falen 
van de stormvloedkering hun overlijdens
kansen met niet meer dan 0,0001% per 
jaar en per individu zouden zien stijgen. 
Verwacht wordt dat door het falen van de 
stormvloedkering 1.000 mensen zullen 
overlijden.13 Uit de overlijdenskans en het 
aantal slachtoffers veroorzaakt door het 
falen van de stormvloedkering is afgeleid 
dat de faalkans van de stormvloedkering 
minder dan een maal per 10 miljoen jaar 
moet ziJn. Als deze norm gesteld is kan 
met behulp van een zogenaamde fouten
boom vastgesteld worden of de storm
vloedkering voldoet. In een foutenboom 
wordt de kans dat de ongewenste topge
beurtenis optreedt, in dit geval het over
stromen van grate delen van Zeeland, uit
gerekend. Als resultaat van de fouten
boom kan voor elk onderdeel worden uit
gerekend hoe vaak het mag falen. Als de 
faalkans overschreden wordt, dan moe
ten er verbeteringen worden aangebracht 
die de faalkans verkleinen. Als de faalkans 
veel geringer is dan kan er mogelijk een 
bezuiniging gerealiseerd worden. Het 
grate nut van de faalkans-analyse is dat 
voorkomen wordt dat veel kosten en moei
te besteed worden om een geringe faal
kans nag verder te verkleinen, terwijl een 
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ander onderdeel met een veel grotere 
faalkans geen aandacht krijgt. 

Vooral door het ongeluk met een chemi
sche fabriek in Seveso is in 1982 een Euro
pese richtlijn tot stand gekomen inzake de 
r1sico's van zware ongevallen bij bepaal
de industriele activiteiten. De richtlijn heeft 
tot doel zware ongevallen die kunnen wor
den veroorzaakt door bepaalde mdustrie
le activiteiten, te voorkomen, alsmede de 
gevolgen van dergelijke zware ongeval
len voor mens en milieu te beperken. Een 
van de belangrijkste onderdelen van deze 
'Post Seveso' richtlijn is de verplichting die 
op bevoegde instanties gelegd wordt, om 
'zich ervan te vergewissen dat de poten
tiele veroorzaker van ongevallen de meest 
geschikte maatregelen neemt om zware 
ongevallen te voorkomen en de gevolgen 
ervan te beperken'. 

Het uitvoeren van de richtliJn vereist val
gens het min1sterie van Volkshuisvesting, 
Ru1mtelijke Ordening en Milieuhygiene 
(VROM): 'zowel het verkrijgen van vol
doende inzicht in de aard en de omvang 
van de r1sico's (risico-analyse) als het, op 
basis van dat inzicht, beslissen of die risi
co's aanvaardbaar zijn, mede gegeven 
het maatschappelijk voordeel van de be
treffende activiteit (risico-beheersing)' 4 

Met andere woorden met behulp van 
risico-analyse wordt u1tgerekend, op een 
w1jze zoals bij de stormvloedkering de 
faalkans is uitgerekend, hoe groat de kans 
op een ongeluk is. Als deze kans geringer 
is dan een bepaalde norm en als er vol
doende maatschappelijk voordeel be
staat, dan is de activiteit acceptabel. 

Echter het zal blijken dat zowel de bere
keningsmethodiek als de normstelling 
zeer discutabel IS. Risico-analyse kan een 
schijn veiligheid creeren. Als namelijk n1et 
aan de veiligheidsnorm voldaan wordt 
kan vaak eenvoudig door toevoeging van 
een extra beveiligingssysteem wei aan de 
norm voldaan worden. Bijvoorbeeld Als 
b1j een risico-analyse blijkt dat de werking 
van een veiligheidsklep onvoldoende ze
ker is, kan men het risico van een niet-
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werkende veiligheidsklep 1n de risico
analyse verwaarloosbaar maken door 
twee veiligheidskleppen parallel te instal
leren6 Welke controlerende ambtenaar 
weet echter dat twee parallelle veiligheids
kleppen door interferentie een verniell
gende werking op de apparatuur in hun 
omgeving kunnen hebben en dat er in 
plaats van een verwaarloosbaar risico een 
groot risico IS ontstaan. Bij miJn werkzaam
heden aan beveiligingssystemen in de 
procesindustne heb ik veel gevaarlijke Sl

tuaties gezien die ontstaan waren door 
veil1gheidssystemen. 7 

Normstelling 
In het IMP milieubeleid 1986-1990 word!. 
voor nieuwe activiteiten als normstelling 
een maximaal toelaatbaar niveau van 
10- 6fJaar voor het 1nd1viduele nsico vast
gelegd. Onder indiv1dueel risico word! 
verstaan: de kans dat iemand die 24 uur 
per dag op een bepaalde plaats door
brengt gedurende een Jaar loopt om te 
overlijden ten gevolge van een ongeval 
met betreffende activiteit. H1ernaast kent 
men ook het groepsrisico: de kans gedu
rende een 1aar op een ongeval met de be
treffende acllviteit ten gevolge waarvan 
gelijktljdig een bepaald aantal personen 
komt te overlijden. 

De norm voor het ind1viduele nsico be
tekent dat een verhoging van het nsico op 
overlijden door natuurlijke oorzaken of 
een ongeval met minder dan 1% door het 
nsico van de betreffende activiteit aan
vaardbaar wordt geacht. Als referent1e 
word! hierbiJ de mmst kwetsbare groep 
van 12 tot 16-Jarigen genomen. Verwaar
loosbaar word! een risico geacht als het 
minder dan 10- Bfjaar 1s. 

Als groepsris1co van een bepaalde acti
VIleit wordt een incident met een omvang 
van 10 doden per 100.000 jaar accepta
bel geacht. Aan ongelukken met grotere 
gevolgen wordt een zwaarder gewicht 
toegekend. In dit verband IS er voor geko
zen dat een n-maal groter gevolg moet 
corresponderen met een n2 maa! kleinere 
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kans. Een ongeval met duizend doden 
wordt een maal per miljard jaar accepta
belgeacht. 

Voor DSM in Limburg is reeds een 
risico-analyse uitgevoerd. De risico
contouren zijn berekend, dat wil zeggen 
van elk punt op de kaart wordt de kans be
kend geacht die men loopt om door een 
calamiteit binnen het DSM-complex om te 
komen. Als voor de woonomgeving 
slechts een verwaarloosbaar risico accep
tabel is (een overlijdenskans van een indi
vidu van een maal per 100 mlljoen jaar 
door een ongeluk bij DSM), hetgeen voor 
nieuwbouw als norm geld!, dan wordt het 
bouwterrein voor een stad als Geleen erg 
klein. De burgerij heeft vijfduizend be
zwaarschriften en reacties tegen de plan
nen van het ministerie van Volkshuisves
!lng, Ruimtelijke Orden1ng en Milieuhygie
ne mgediend.S Na behandeling in de 
vaste kamercommissie Milieu werd daar
om besloten de normen aanzienlijk min
der stringent te maken. 

Op dit moment worden enkele proef
projecten met nsico-analyse u1tgevoerd. 
Deze proJecten zullen in 1989 worden 
geevalueerd. 

U1t diverse publikaties blijkt dat VROM 
hoge verwachtingen koestert van de me
thode. Voor wat betreft een beoordeling 
van de relatieve veiligheid, vergelijking 
van nsico's van vergelijkbare activiteiten, 
lijkl mlj d1t ook wei gerechtvaardigd. Ech
ter voor wat betreft de bepaling van abso
lute vell1gheidsn1veaus heb 1k mijn ernsti
ge twijlels. Onderzoek van ongelukken 
heeft miJ geleerd dat vaak de combinatie 
van factoren die tot het onderzochte onge
luk hebben geleid en die vooraf voor zeer 
onwaarschijnl1jk werd gehouden, vanwe
ge een n1et onderkend verband wei waar
schiJnlijk beoordeeld had moeten worden. 
Onderzoek van prof. WA Wagenaar laat 
zien dat ongelukken vaak tot dertig oorza
ken hebben. U1t het onderzoek bleek ook 
dat menselijk falen verantwoordel1jk IS 

voor 90% van de ongelukken9 Deze fac
tor 1s zeer moeilijk te verwerken in risico-

417 



analyse. De betrouwbaarheid van een 
risico-analyse is beperkt. De modellen 
hebben een inherente onzekerheid van 
een factor drie. De onzekerheid van de 
risico-frequentie is een factor twintig4 

De normstelling is echter nog veel onze
kerder. Afhankelijk van de formulering zal 
men de norm soms wei en soms niet ac
cepteren. lk vermoed dat de volgende for
muleringen die gelden voor de storm
vloedkering, een afnemende acceptatie 
teweeg brengen: 
- falen van de stormvloedkering zal niet 

vaker dan een maal per 10 mlljoen Jaar 
plaatsvinden; 

- door het falen van de stormvloedke
nng zullen 1.000 Zeeuwen omkomen; 

- het groepsrisico van het falen van de 
stormvloedkering is 100 maal groter 
dan het groepsrisico dat het m1nisterie 
van VROM acceptabel acht voor nieu
we activiteiten. 

Daarnaast is het beoordelen van ris1co 
aan de hand van het aantal te verwachten 
doden een zeer beperkte maatstaf. Onge
lukken zonder directe doden kunnen zeer 
ernstige gevolgen hebben voor het milieu. 
lk hoef hierbij slechts het ongeluk bij het 
chemische bedrijf Sandoz in Basel in her
innering te roepen waardoor de Rijn ern
stig vervuild werd. Daarnaast wordt licha
melijk letsel niet in ogenschouw genomen. 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd 
worden dat een absolute normstelilng 
voor risico's op basis van de te verwach
ten toename in overlijdenskans, net zoals 
de mogelijkheid om uit te rekenen of aan 
deze normstelling voldaan wordt, nog niet 
goed mogelijk is. 

Pragmatische benadering 
Risico's kunnen ook op een meer pragma
tische manier benaderd worden, zonder 
het stellen van absolute normen, door risi
co's te beoordelen door vergelijking en 
historische gegevens. Op basis van histo
rische gegevens kan men bepalen of het 
ene bedrijf gevaarlijker is dan het andere, 
of een bepaalde groep mensen meer ge-

418 

B1nnenlands Bestuur 

vaar teweeg heeft gebracht dan de ande
re. Het feit dat automobilisten in het eerste 
Jaar 7 maal onveiliger z1jn dan ervaren au
tomobilisten is veelzeggend. Risico-redu
cerende maatregelen onder de eerste
Jaars automobilisten behoren dan ook 
prioriteit te krijgen boven die voor ervaren 
rijders. 

Op eenzelfde wijze kunnen bedrijven en 
bedr1jfstakken met elkaar vergeleken wor
den. Sinds 1986 moeten bedriJven met 
meer dan 100 werknemers een Jaar
verslag opstellen, waarin een cijfermatig 
overzicht opgenomen moet zijn van de 
ongevallen die hebben plaatsgevonden. 
Ook moeten de maatregelen beschreven 
worden die getroffen zijn naar aanleiding 
van ongevallen. 

De vergelijking wordt gemaakt aan de 
hand van indexcijfers: een verzu1m-1ndex 
en een frequentie-index. De verzuim
index geeft het aantal verzuimdagen aan 
per ongeval, dat is de ernst van het onge
val, de frequentie-index geeft het aantal 
letsels per 100 werknemers aan met een 
verzuim Ianger dan een dag. Ongevallen 
met dodelijk en blijvend letsel worden af
zonderlijk gerapporteerd. In 1986 be
droeg de gemiddelde verzuim-index 17,7 
dagen per ongeval en de gemiddelde 
frequentie-index 2.4 letsels per 100 werk
nemers per jaar. 11 Opvallend is dat de 
frequentie-index in dertig jaar tijd met een 
factor 3 a 4 is gedaald terwijl de verzuim
index met 50% is gestegen. 12 Met andere 
woorden het aantal ongevallen is aanzien
lijk gedaald maar de ernst van de ongeval
len is toegenomen. 

Door een vergelijking te maken tussen 
bedrijven kan bepaald worden welke be
drijven het goed doen en welke verbete
nng door andere bedrijven ten minste nog 
te bewerkstelligen is. Een bedrijf als Shell, 
met op zich zelf al lage ongevallencijfers, 
spant zich in om het aantal ongevallen nog 
verder terug te dringen onder meer op 
grond van de nog lagere cijfers van het 
grote chemische bedrijf Dupont.10 

Als oorzaak van de gunstige cijfers van 
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Dupont wordt wei genoemd het feit dat 
Dupont gestart is als producent van explo
sieven. In d1t geval blijkl dat zeer grote risi
co's door een verantwoorde benadering 
kunnen lei den tot een relatief gering aantal 
ongevallen. 

Vergel1jkmg van bedriJven op bas1s van 
ongevallenciJfers leert ook dat gunstige 
ongevallencijfers vaak samen gaan met 
gunstige bedriJfsresultaten 1 o Oat grote 
bedrijven met lage ongevallencijfers zich 
inspannen het aantal ongevallen verder 
terug te dringen, zelfs tot een beoorde
lingscriterium van de kwaliteit van de be
driJisleidlng maken, bewljst dat investerin
gen 1n het voorkomen van ongevallen als 
rendabel worden beschouwd en dat men 
de overtu1ging heeft dat het aantal onge
vallen nog verder vermmderd kan wor
den. 

Gezondheidszorg 
Regelmatig vall in de krant te lezen dater 
in de gezondheidszorg nogal eens fouten 
gemaakt worden. Zelfs du1ken er 1n de 
krant wei eens berichten op dat de overliJ
denscljfers dalen als er ergens een art
senstaking wordt gehouden. Op een con
gres noemde de Amsterdamse hoogle
raar mevrouw prof. G. M. van Asperen als 
voornaamste risico's in de gezondheids
zorg ziekenhuisinfecties, voorschrijven 
van verkeerde medicijnen en behande
ling van gezonde lichaamsdelen_15 In ln
termediair van 22 januari 1988 citeert mr. 
BAJ.M. de Mol enkele bronnen van on
derzoek naar medische fouten. Volgens 
een ervan lopen vier op de honderd pa
lienten een 1atrogene complicatie (een 
aandoening die door medisch ingrijpen 
veroorzaakt is) op. 

Op een symposium in Amsterdam stel
de dr. ir. Th. Zeiders van de afdeling inten
SIVe care van het Nijmeegse Radboud zie
kenhuis 1n een toespraak dat er door me
dische fouten in het ziekenhuis per jaar 
1.800 personen komen te overlijden, van 
w1e 600 sterfgevallen te voorkomen zljn. 

Mevrouw Van Asperen stelde voor dat 
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aile gegevens van fouten van artsen toe
gankeliJk gemaakt zouden worden, zodat 
op basis van deze gegevens een keuze 
gemaakt kan worden voor een behande
lend geneesheer 15 Een van de belang
riJkste oorzaken van de fouten is volgens 
Van Asperen de lange werkdag van art
sen. Zij bepleitte naar analogie van het rij
tijdenbesluit voor vrachtwagenchauffeurs 
een 'snijtijden'-besluit voor ch1rurgen. 

Gegevens betreffende vergissingen d1e 
door artsen gemaakt worden zouden 
miJns inziens n1et met naam en toenaam 
gepubliceerd moeten worden, want ik ver
wacht dat er dan een ongewenste onrust 
ontstaat en de meeste fouten verdoezeld 
zullen worden. Terwijl het juist belangriJk is 
dat aile vergissingen opgespoord worden 
om gebruikt te worden in een grondig on
derzoek zodat herhaling van dit soort lou
ten voorkomen word!. Oil mag niet aileen 
aan het particulier initiatief worden over
gelaten, hier ligt ook een belangrijke taak 
voor de overheid. De huidige situatie wekt 
tenminste de schijn dat voornamelijk naar 
de belangen van de artsen gekeken 
word!. 

Risico's beperken 
Risico's kunnen aileen beperkt worden als 
ze opgespoord worden en als vervolgens 
de wil aanwezig is ze te beperken. In de 
procesindustrie is storingsanalyse als 
nieuwe techniek ontwikkeld om potentiele 
risico's in bestaande en nieuw te bouwen 
installaties op te sporen. Systematisch 
wordt de gehele installatie onderzocht op 
alles wat foul kan gaan door elk onderdeel 
te onderzoeken onder omstandigheden 
die niet normaal zijn. Bijvoorbeeld: Als de 
stroming in een pijp normaal van A naar B 
gaat dan wordt onderzocht water gebeurt 
als de stroming stil staat of van B naar A 
gaat. Na toepassing van deze techniek 
zijn de gevaarsaspecten van een installa
tle bekend en kan men maatregelen ne
men om de risico's te verminderen. Vaak 
blijken veel potentiele risico's nadat ze on
derkend zijn met eenvoudige middelen te 
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reduceren. Van meer recente datum is de 
techniek procesveiligheidsanalyse om 
nieuwe ontwikkel1ngen reeds 1n een zo 
vroeg mogelijk stadium op gevaarsaspec
ten te onderzoeken, zodat of wei de ont
Wikkeling een andere richting opgestuurd 
kan worden of wei onderzoek gestart kan 
worden om de gevaarlijke aspecten te re
duceren. 

Technische ontwikkelingen ziJn in het al
gemeen voorspelbaar voor degene die ze 
van nabiJ volgt. Een ontwikkelmg die een 
bepaalde groep voordeel oplevert zal ook 
zeker toegepast worden, ook als de sa
menleving die te riskant zou vinden. Po
gingen om dit soort ontwikkel1ngen tegen 
te houden zullen meestal vruchteloos ziJn. 
Als ze in Nederland tegengehouden wor
den, dan zullen ze wei in het buitenland 
toegepast worden, misschien wei z6 
dichtbij dat ook in Nederland grote nsico's 
gelopen worden. Het 1s beter de negatie
ve kanten van een ontwikkeling te onder
kennen en tegen te gaan Oat kan het best 
als er aan wordt meegedaan. 

Als voorbeeld kunnen we de intensieve 
varkenshouderij of de stort van chemisch 
afval nemen. In beide gevallen waren de 
negatieve gevolgen voor degenen die het 
wllden weten bekend. De intensieve vee
houderij is via de landbouwvoorlichting 
door de overheid gest1muleerd. H1erdoor 
waren vele boeren met wein1g of arme 
grond in staat een goed inkomen te ver
werven. Het is een fraai voorbeeld hoe het 
ondernemerschap van kleine zelfstandl
gen en techniek in staat zijn een toonaan
gevende en concurrerende bedrijfstak op 
te bouwen. Tegelijkertijd is het er een 
voorbeeld van hoe weinig actie er in een 
vroegtijdig stadium ter voorkoming van de 
negatieve gevolgen wordt genomen. Men 
had kunnen weten dat de intensieve vee
houderiJ meer mest produceert dan op het 
land in de omgeving verwerkt zou kunnen 
worden. Reeds in de jaren zestig hebben 
zich al problemen voorgedaan met de la
zing van mest. Pas nadat er z1ch een biJna 
onherstelbare schade, die overigens niet 
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Omdat nieuwe 
ontwikkelingen steeds 
sneller zullen gaan, zal de 
wetgeving steeds verder 
achter gaan lopen. 

aileen door de intensieve veehouderij ver
oorzaakt is, ten bedrage van miiJarden 
guldens heeft voorgedaan aan onze bas
sen, zelfs aan ons cultureel bez1t, worden 
er acties ondernomen die pas over enkele 
jaren effect zullen hebben. 

Het initiallef tot het voorkomen van deze 
problemen is een duidelijke overheids
taak, want van een particul1ere onderne
mer kan niet verwacht worden dat deze 
maatregelen neemt waarmee hij zich uit 
de markt pr1jst. De maatregelen kunnen 
pas genomen worden als deze voor ieder
een gel den. De overheid heeft in het verle
den te lang gewacht haar verantwoorde
lijkheid op zich te nemen voor het nemen 
van maatregelen die de negatieve gevol
gen van ontwikkelingen tegen ging 

Met de opkomst van de chemische ln
dustrie is ook meer chemisch afval gepro
duceerd. Zelfs door zeer grote onderne
mingen met toonaangevende laboratoria 
in Nederland is dit afval gestort, terwijl de 
giftigheid en risico's bekend waren. Juridi
sche procedures tegen de verantwoorde
lljke personen blijken vruchteloos omdat 
de wetgevmg op het moment van starting 
niet toereikend was. 

Omdat nieuwe ontwikkelingen steeds 
sneller zullen gaan, zal de wetgeving 
steeds verder achter gaan lopen. Hier
door zullen steeds grotere risico's geno-
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men worden, ris1co's die ook voorkomen 
kunnen worden. Om ervoor zorg te dra
gen dat biJ nieuwe ontwikkel1ngen ge
streefd wordt naar mmimale risico's is het 
noodzakel1jk dat personen die r1s1co's ne
men, ter verantwoording kunnen worden 
geroepen ook alloopt de wetgeving op de 
ontwikkelingen achter. Als een producent 
van chem1sch afval vele jaren gel eden ge
weten had dat h1j ter verantwoording zou 
worden geroepen voor de risico's waar
van hiJ op dat moment aileen op de hoogte 
was dan zou hiJ in de meeste gevallen 
meer verantwoord met het afval ziJn om
gesprongen. Dan zou de overhe1d nu niet 
met een enorme hoeveelheid vervuilde 
grond zitten waarvan de reinigingskosten 
een veelvoud zijn van de kosten voor het 
vernietigen van het oorspronkelijke afval. 
Dan zou de industr1e nu reeds over betere 
methoden voor afvalverwerking beschik
ken, want gelijktijdig met de toegenomen 
nsico's van de techniek biedt de techniek 
ook de mogelijkheden om de risico's en 
de gevolgen ervan tegen te gaan 5 Voor
waarde is echter dat de mogelijkheden 
ook ontw1kkeld worden, hetgeen zeker 
een aanzienlijke inspanning vergt. 

Overheid 
Het is ook een taak van de overheid om er
voor te zorgen dat de samenleving minder 
kwetsbaar wordt, dat er gestreefd wordt 
naar minder ongelukken, omdat 
- Een belangriJk deel van de gevolgen 

van ongelukken in de vorm van ziekte
kosten en op te vangen inkomstenver
lies op de samenleving wordt afge
wenteld. Van letsel veroorzaakt door 
het niet dragen van autogordels of 
door sporten zou men nog kunnen 
stellen: het 1s de persoonlijke vrijheid 
van de mens om z1ch aan r1sico's bloot 
te stellen, laat d1e mens dan ook maar 
zelf voor de gevolgen opdraaien. BiJ 
de automobilist heeft de overheid er al 
voor gekozen de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen. Bij sporten is de ver
antwoordelijkheld persoonlijk en liJdt 
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men zelf de fysieke p1jn, maar de finan
dele consequenties kunnen op de sa
menleving worden afgewenteld. 

- Voor de meeste ongelukken geldt dat 
degene die een ongeluk veroorzaakt 
of zou kunnen voorkomen niet dezelf
de is als degene die de gevolgen moet 
dragen. Uit overwegingen van recht
vaardigheld zal de overheid er daar
om op moeten toezien dat degene die 
het risico veroorzaakt er al het mogelij
ke aan doet om dit risico te minimalise
ren. 

Daar waar categorale organisaties hun 
verantwoordelijkheid met betrekking tot 
veiligheid n1et waarmaken moet de over
heidsbemoeienis vergroot worden. 

Juist het CDA heeft een taak om er zorg 
voor te dragen dat de overheid haar ver
antwoordelijkheld op zich neemt: 
- uit solidariteit met de risicogroepen die 

zelf niet voor hun beveiliging kunnen 
zorgen, zoals voetgangers in het ver
keer; 

- om onrecht te voorkomen uit ongeluk
ken die ontstaan uit overtreding, zoals 
het dronken deelnemen aan het ver
keer of roekeloos omgaan met risico's; 

- uit rentmeesterschap om onnodige 
schade aan de schepping te voorko
men, zoals schade die bijvoorbeeld 
door het chemische bedrijf Sandoz 
aan de Rijn is aangericht; 

- om iedereen zijn verantwoordelijkheid 
te Iaten beseffen voor het voorkomen 
van ongelukken. 

De overheid zal moeten komen tot een 
ge1ntegreerd beleid om de kwetsbaarheid 
van de samenleving, de milieu-, de 
gezondheids- en ongevalsrisico's te be
perken. Op dit moment werken nog vele 
min1ster1es, schijnbaar ongecoordineerd, 
aan onderdelen van dit beleid. Bijvoor
beeld Uit een rapport van de provinc1e 
Zu1d-Holland over transport van gevaarlij
ke stollen blijkt dat dit vervoer niet aan de 
normen van VROM kan voldoen. 14 In de 
ogen van VROM ziJn de normen van Ver
keer en Waterstaat dus niet acceptabel. 
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De verantwoordelijkheid voor de uitvoe
nng van dit beleid moet zoveel mogeiiJk 
gespreid worden, zonder dat dit tot af
schuiven van de verantwoordelljkheid 
le1dt. Omdat de korte termijn financiele re
sultaten of andere doelstellingen van een 
organisatie negatlef be1nvloed kunnen 
worden door een goed veilighe1dsbele1d 
mag het niveau dat ter verantwoordmg 
wordt geroepen niet te laag liggen. 

Juridisch gezien 1s normstellmg een van 
de krachtigste mstrumenten van de over
heid. Als een em1ssie-norm overschreden 
is, is een bednjf strafbaar. Als de nsico
norm wordt overschreden dan mag het 
bedriJf geen nieuwe installat1e bouwen. In 
d1t artikel zijn de moeilljkheden biJ het stel
len van de norm reeds genoemd: 
- Normen kunnen aileen adequaat 

gesteld worden als de consequent1es 
van het overschriJden der norm be
kend ZIJn Nieuwe ontwikkelmgen kun
nen of wei zonder norm worden voort
gezet totdat de schadelijkhe1d ervan is 
aangetoond of wei worden geremd 
door uit angst geboren normen; 

- Risico-normen missen een aanvaarde 
bas1s, terwiJI daarenboven de bepa
lmg van nsico's met grote onzekerheid 
omgeven 1s. 

Een goede normstelling vereist een conti
nue aanpassing aan de z1ch steeds uit
breidende mogelijkheden der techniek 
om ris1co's te beperken. Hierdoor wordt 
een zich tweeled1g versterkend effect ge
creeerd: de ontw1kkelaars van nsico
beperkende techn1eken worden gestimu
leerd door de wetenschap dat er een ge
rede kans bestaat dat de techniek wordt 
toegepast, terwijl de industne kan ver
wachten welke verbetenngen op termiJn 
moeten worden toegepast. 

Ondanks een continue aanpass1ng van 
de normstelling zal de normstell1ng steeds 
achter blijven lopen. Daarom moet de 
overheid van de ontwikkelaars van nleu
we technologieen een verantwoorde be
nadering van risico's eisen, want zij ziJn de 
enige die voldoende inzicht 1n de risico's 
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van deze technologieen hebben. Ontwlk
kelaars van nieuwe technologieen zouden 
moeten kunnen aantonen dat de n1euwe 
ontw1kkeling op aile nsico's is onderzocht 
en dat deze nsico's met de best beschik
bare middelen worden beperkt. Ook zou
den de ontw1kkelaars moeten aangeven 
welke maatregelen de overhe1d moet ne
men om ris1co's te beperken. 

Vell1gheid, risicobeoordeling en het ver
antwoord omgaan met nsico's moet als 
onderdeel van het onderwijsprogramma 
worden ge1ntegreerd met verkeersveillg
heidsonderWIJS De vaardigheden die 
h1erb1J geleerd worden zullen ook op an
dere terreinen hun nut hebben. want 1n on
ze moderne samenlev1ng zullen op vele 
plaatsen gelijksoortige beoordelingen 
moeten worden gemaakt. 

Ook bu1ten het onderwiJS moeten men
sen doordrongen worden van hun verant
woordeliJkheid voor vell1gheid. lr. P J 
Theunissen (oud-directeur biJ Shell) zegt 
dat de mensen zonodig ge1ndoctrineerd 
moeten worden met ve1l1ghe1d 10 

De voorl1chting aan de samenlevmg 
over ris1co's zal verbeterd moeten wor
den. Het lijkt nu wei of er steeds twee kam
pen bestaan een die nsico's bagatallseert 
en een die ze overdriJft. Men moet wei een 
deskund1ge ZIJn om op bas1s van de huldl
ge mformatie u1t de pers te kunnen schlf
ten tussen zin en onzin. TerWIJI het JUist zo 
belangriJk IS om een goed oordeel over ri
sico's te vellen. want het verschll tussen 
gevaariiJk en ongevaarlijk IS meestal een 
kwestle van verantwoord of onverant
woord met 1ets omgaan En verantwoord 
kan aileen met iets worden omgegaan als 
men de obJeCtleve nsico s van iets kent. 
Door onverantwoord met water om te 
gaan kan men verdrinken. Door verant
woord met benzeen. een stof d1e in de 
krant vaak als zeer giftig word! omschre
ven en waaru1t benzme voor een groot 
deel bestaat. om te gaan, kan men auto riJ
den. 

De overheid moet verantwoordeiiJke 
functionarissen dwmgen hun verantwoor-
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delijkheid waar te maken. Dit kan gereali
seerd worden door 1n geval van een ern
stig ongeval de hoogst verantwoordelijke 
functionaris op hoog niveau verantwoor
ding te Iaten afleggen. Bijvoorbeeld De 
burgemeester van een gemeente waar 
een zeer ernstig verkeersongeval heeft 
plaatsgevonden moet bij de commissaris 
van de koningin verklaren waarom het on
geluk niet te voorkomen was en welke ver
beteringen er bewerkstelligd zullen wor
den. 

Duidelijke besluiten 
De overheid heeft de plicht tot besluitvor
mlng betreffende acceptatie van ris1co's 
want een du1delijke benadering van risi
co' s door de overheid neemt onnodig 
remmende krachten weg voor technologl
sche ontwikkel1ngen die risico's kunnen 
beperken. Nederland heeft met de beslis
Sing rond het wei of niet uitbreiden van de 
energ1e-opwekktng door kernenergie Ia
ten z1en hoe een besluit n1et genomen 
moet worden. Allereerst 1s er na !ange dis
cussies 1n het parlement een brede maat
schappelljke d1scussie georgan1seerd on
der Ieiding van jhr mr. de Brauw. Vervol
gens kregen velen het gevoel dat de uit
komsten daarvan door polit1c1 aan hun 
laars gelapt werden omdat er voorstellen 
voorbere1d werden die u1tbreiding van 
kernenergie zouden bewerkstelligen. Na 
het ongeluk met de kerncentrale in TsJer
nobyl werd het roer nog eens kompleet 
omgegoo1d. Het CDA heeft voor dit zwab
berende beleid een zware verantwoorde
IIJkheid gedragen. Zo'n beleid draagt ze
ker niet biJ tot het mtnimaliseren van rtsi
co' s. A Is de overhe1d het zich permitteert 
ondu1delijk te z1jn over dit soort proble
men, zal de bereidheid om 1nvesteringen 
te doen tn risicobeperkende ontwikkelln
gen afnemen. 

Ook gekozen volksvertegenwoordigers 
moeten hun verantwoordelijk waarmaken 
en duidelijke besluiten nemen hoe moeilijk 
die ook kunnen ziJn. Het 1s niet de publieke 
opin1e die in het parlement gekozen is. 

Chr sten Democrattsche Verkenntngen 11/88 

Mer.~ zal moeten accepteren dat er bij de 
afweging tussen keuzen, waarbij elke keu
ze z'n eigen risico's meebrengt, meestal 
geen enig juiste keuze is. Bijvoorbeeld: 
Wie weet wat ernstiger gevolgen heeft 
voor ons nageslacht het onvermijdbare 
kooldioxyde uit conventionele centrales of 
het radio-actieve afval van kerncentrales. 
WiJ moeten erkennen dat we dit soort 
besluiten niet aileen op basis van afgewo
gen ieiten kunnen nemen. Men zal na be
zinning moeten komen tot een gewetens
volle besliss1ng, waarbij men geweten 
moet opvatten als 'conscience'. samen 
weten. Een brede maatschappelijke dis
cussie IS een brevet van onvermogen voor 
de volksvertegenwoordiging. 

Om tot een verantwoorde beslissing te 
komen kan de volksvertegenwoordig1ng 
een Mil1eu Effect Rapportage of een 
aspectenonderzoek Iaten uitvoeren. Ech
ter als op basis van een dergeliJk onder
zoek besloten wordt een bepaalde ontwik
kellng tegen te gaan moet men zich reali
seren dat er ook alternatieven geboden 
moeten worden. 

Een verantwoorde benadertng van risi
co's vereist een Europese en btj voorkeur 
zelfs mond1ale aanpak. Als slechts een be
perk! aantal Ianden milieubeschermende 
en rtsico-reducerende maatregelen neemt 
kan de industrie van die Ianden concur
rentie nadeel ondervinden, terwijl de ne
gatieve gevolgen van een 'goedkoop' be
leid zich niets van landsgrenzen aantrek
ken. De EG zou dit onderwerp met kracht 
moeten aanpakken binnen haar grenzen 
en haar grenzen moeten sluiten voor ian
den die riskant met het milieu omspringen. 
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