
Een veilige cobotapplicatie
Risicoanalyse van een cobotcel



Inhoud workshop

• Ro of Cobotiseren; waarom en de verschillen

• Normeringen

• Risicoanalyse; proces

• Zelf uitvoeren

• Evalueren



Ro of Cobotiseren
Waarom en de verschillen



Waarom ro/cobotiseren?
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Wat zijn cobots
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Diverse merken cobots



Ingebouwde veiligheid

•

•

•

•

•



End of line packaging
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End of line packaging
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Intern transport
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Normeringen
Waar heb je je aan te houden?



Normeringen

• ISO (International Organization for Standardization)

De bekendste organisatie die standaarden ontwikkeld en beheert

• NEN (NEderlandse Norm)

Ontwikkelt en beheert alle nationale normen

• EN (Europese Norm)

Nederland moet deze verplicht overnemen

• CE (Conformité Européenne)

Bieden richtlijnen voor producten voor de hele Europese Unie

NEN-EN-ISO



Normeringen

Hoogste standaard

Specifieker voor bepaalde apparaten die op 
verschillende soorten machines kunnen worden 

gevonden

Specifieke veiligheidseisen voor een specifiek soort 
machine



Cobot normering

• TS (Technical Specification)

Speciaal voor de cobot opgesteld; nog geen norm

ISO/TS verduidelijkt vier verschillende typen van
samenwerking

• Veiligheidsstop

• Handgeleiding

• Snelheid & scheidingsbewaking

• Energie & kracht begrenzing



Risicoanalyse cobotcel
Waarom en waaruit bestaat het proces?



Risicoanalyse van een cobotcel

Waarom???



Applicatie bepaalt



Risicoanalyse robots
Doel?

▪ Evalueren potentiele risico’s 

▪ Verminderen potentiele risico’s    

Waarom? 

▪ Organisatie is verantwoordelijkheid om te zorgen voor veiligheid van haar 
werknemers

▪ Wettelijk verplicht aantonen dat er een RI&E is uitgevoerd

Wie?

▪ Eindgebruiker (organisatie)

▪ Systemintegrators



Risicoanalyseproces

Antwoord op…
▪ Waar wordt de cobot gebruikt?
▪ Welke tools worden gebruikt?
▪ Welke machines/objecten maken deel uit van de cobotcel?

Gegevens vermelden als…
▪ Maximale snelheid
▪ Laadvermogen
▪ Deelgewicht



Risicoanalyseproces

Analyseren van…
▪ Alle handelingen die gevaar met zich meebrengen
▪ Gevaren die minder in het oog springen
▪ Type letsels



Risicoanalyseproces



Risicoverminderingsproces

Type maatregelen:

Preventie: Voorkomen / kans verkleinen

Detectie: Detecteren van schade wanneer een bedreiging 
optreedt

Repressie: Beperken van schade wanneer risico optreedt

Correctie: Instellen van maatregelen die worden 
geactiveerd zodra iets gebeurd

of

Acceptatie: Geen maatregelen



Risicoverminderingsproces cobot

Herhalen totdat er technisch geen oplossingen meer zijn



Restrisico’s

Oplossen door…
▪ Persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. bril / schoenen)
▪ Educatie



En nu zelf uitvoeren



Risicoanalyse cobotcel
Evalueren



Scoren van gevonden risico(‘s)

Mogelijkheid tot het optreden 

van een gevaarlijke gebeurtenis 

(PO) => Possibility of Occurrence

of Hazard Event

0,05 Bijna onmogelijk

1.25 Onwaarschijnlijk

2.5 Mogelijk

4 Waarschijnlijk

6 Zeker

Mate van mogelijke schade (DPH) => Degree of Possible Harm

0.25 Kras / Blauwe plek

0,5 Snijwond / milde gezondheidsproblemen / lichte brandwonden

3 Breuk van kleine botten - vingers, tenen

5 Breuk van belangrijke botten - hand, arm, been

8 Verlies van 1 of 2 vingers / tenen of grote brandwonden

11 Been- of handamputatie, gedeeltelijk gehoorverlies of verlies van oog

15 Amputatie van 2 benen / handen, totaal verlies van gehoor / zicht in 

beide oren / ogen

25 Kritiek letsel of permanente ziekte / toestand / letsel

40 Dodelijk ongeluk

65 Catastrofe

Mogelijkheid van vermijding (PA) => Possibility of Avoidance

0.75 Mogelijk

2.5 Mogelijk onder bepaalde omstandigheden

5 Niet mogelijk

Frequentie van blootstelling 
(FE) => Frequency of Exposure

0,
5 

Jaarlijks

1 maandelijks

2 Wekelijks

3 dagelijks

4 uurlijks

5 Constant



Hazard rating

PHR Risico Opmerking

1-10 Verwaarloosbaar risico
Levert praktisch geen risico voor gezondheid en veiligheid op, geen 
verdere maatregelen voor risicovermindering vereist.

11-20 Zeer laag risico

Levert zeer weinig risico's voor gezondheid en veiligheid op, er zijn geen 
belangrijke risicoverminderende maatregelen vereist, het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en/of training kan noodzakelijk zijn.

21-45 Laag risico
Risico voor gezondheid en veiligheid is aanwezig, maar laag. 
Risicoreductiemaatregelen moeten worden overwogen.

46-160 Significant risico

Het risico dat aan het gevaar verbonden is, is aanzienlijk genoeg om 
risicobeperkende maatregelen te vereisen. Deze maatregelen moeten bij 
de eerstvolgende geschikte gelegenheid worden geïmplementeerd.

161-500 Hoog risico
Potentieel gevaarlijk risico, waarvoor maatregelen voor 
risicovermindering dringend moeten worden uitgevoerd.

501+ Zeer hoog risico
Risicoreductie maatregelen moeten onmiddellijk worden 
geïmplementeerd en bedrijfsmanagement moet op de hoogte worden 
gebracht.

Tabel X: PHR numeriek bereik

HR = DPH x PO x PA x FE




