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1 Doelstelling van het document 
  

 

2 Inhoud 
 

 

2.1 Incidentrapportage 

2.1.1 Welke incidenten moeten wanneer en op welke wijze worden gerapporteerd 
 

Binnen TenneT dienen alle OHS-incidenten (Occupational Health and Safety), inclusief potentiële OHS-

incidenten te worden gerapporteerd. Een OHS-incident wordt gedefinieerd als een ongeplande gebeurtenis 

(of reeks gebeurtenissen) die heeft geleid (of had kunnen leiden) tot letsel of schade aan het milieu. Als 

OHS-incidenten niet worden gerapporteerd, kunnen er geen maatregelen worden getroffen. Een OHS-

incident moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nadat het is voorgevallen worden gerapporteerd (binnen 

24 uur). Alle OHS-incidenten, met inbegrip van OHS-incidenten van aannemers en derden, dienen 

overeenkomstig te worden gemeld. 

 

2.1.2 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de rapportage van OHS-incidenten 

 

Op elke TenneT-medewerker rusten de volgende verantwoordelijkheden: 

• alle (potentiële) incidenten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk waarvan zij 

kennis hebben, zo snel mogelijk na het ontstaan ervan (binnen 24 uur) te melden; 

Deze directive omvat regels en verantwoordelijkheden voor het rapporteren van OHS-incidenten, criteria 

voor wanneer en hoe OHS-incidenten dienen te worden onderzocht (incl. verantwoordelijkheden voor de 

betrokkenen) en criteria voor de beoordeling van OHS incidentenonderzoek. 

 

De scope van deze directive is de TenneT-organisatie, inclusief aannemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van de inhoud (beknopt overzicht) 

• Punt 1: welke incidenten moeten wanneer en op welke wijze worden gerapporteerd, inclusief 

verantwoordelijkheden. 

• Punt 2: welke OHS-incidenten moeten hoe en door wie worden onderzocht, inclusief 

verantwoordelijkheden.  

• Punt 3: Privacyaspecten van rapporten van incidentenonderzoeken. 

• Punt 3: Beoordeling van OHS-onderzoeksrapporten. 
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• meld incidenten in Zenya of met de Zenya app. GER onshore-incidenten kunnen ook worden 

gemeld door de SHE Hotline te bellen. Offshore incidenten (GER en NL) moeten worden gemeld 

aan het MOC. 

• een volledig en betrouwbaar verslag te verstrekken. Dit omvat het geven van alle vereiste informatie 

en het verstrekken van documenten, foto's, schetsen enz. waar relevant.. 

 

(Associate) Directors zijn er voor verantwoordelijk dat hun medewerkers en aannemers OHS-incidenten 

rapporteren (met inbegrip van de kwaliteit van deze rapporten). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de 

formele classificatie van het OHS-incident conform de Functional Directive Definities en Classificatie van 

SHE-incidenten (SSC13-014). Het doel van de classificatie is classificeren van een OHS incident als Fatality 

(fataal ongeval), Lost Workday Case (incident met verzuimdagen), Restricted Work Case (incident met 

aangepast werk), Medical Treatment Case (incident met medische behandeling), First Aid Case (incident 

met eerste hulp), Near Miss (bijna-incident), Potential Incident (potentieel incident), Environmental Incident 

(milieu-incident) of High Risk Incident (hoog-risico-incident). 

 
 

2.2 Onderzoek van OHS-incidenten 
 

2.2.1 OHS-incidenten waarvoor onderzoek vereist is 

 

TenneT maakt onderscheid tussen twee soorten OHS-incidenten waarbij onderzoek verplicht is. Dit zijn: 

• Incidenten met actueel of potentieel letsel van niveau 3 (ernstig letsel) 

• Incidenten met actueel of potentieel letsel van niveau 4 (fataal letsel) 

 

Onderzoek naar alle andere OHS-incidenten is facultatief. De beslissing om een OHS-incident te 

onderzoeken wordt genomen door de SHE-adviseur die de Zenya-casus behandelt, in samenspraak met de 

verantwoordelijke projectmanager, regiomanager of direct leidinggevende van het slachtoffer (of de 

slachtoffers). 

 

In het geval van verplicht onderzoek kan de (Associate) Director besluiten geen onderzoek in te stellen, 

bijvoorbeeld wanneer de oorzaken van het incident meteen al helder zijn en TenneT geen invloed kan 

uitoefenen op de veiligheidssituatie, zoals in het geval van een ongeval dat is veroorzaakt door een dronken 

bestuurder, of een aanrijding die is veroorzaakt doordat een andere bestuurder van rijstrook wisselde, enz. 

Het onderbouwde besluit om geen onderzoek in te stellen wordt automatisch ingediend bij SSC-SHE voor 

goedkeuring door het Zenya-systeem. 

2.2.1.1 Letselniveau 

Alle OHS-incidenten worden beoordeeld door de SHE-adviseur ten aanzien van actueel en potentieel 

letselniveau. De letselniveaus zijn opgenomen in tabel 1. Richtlijnen voor het bepalen van het letselniveau 

zijn opgenomen in Bijlage 1. 
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Letselniveau Voorbeelden 

4 
 

Fataal Eén of meer sterfgevallen 

3 
 

Ernstig letsel 
 

Amputatie / ernstige verminking / blijvende handicap 
Blijvend verlies van gehoor / zicht  
Derde- of vierdegraads verbranding 

2 
 

Matig letsel 
 

Botbreuken, snijwonden van enige betekenis 
Tijdelijk verlies van gehoor / zicht  
Tweedegraadsverbranding 

1 
 

Licht letsel 
 

Sneetjes / kneuzingen / verstuikingen / verrekkingen 
Tijdelijk licht verlies van gehoor / licht letsel aan het hoornvlies 
Eerstegraadsverbranding 

0 
 

Geen letsel 
 

Voorwerp uit oog verwijderd door middel van spoelen 
Uitglijden, struikelen, vallen zonder kneuzingen of zwellingen 
Algemene pijn 

Tabel 1. Letselniveaus 

 

2.2.2 Rollen en verantwoordelijkheden voor OHS-incidentenonderzoek 

2.2.2.1 (Associate) Director 

De (Associate) Director van het slachtoffer is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het OHS-incident. In 

het geval van OHS-incidenten zonder slachtoffer (bijv. bijna-ongeval), is de (Associate) Director die 

verantwoordelijk is voor de werkzaamheden die werden uitgevoerd, verantwoordelijk voor het onderzoek. In 

het geval van een OHS-incident bij een aannemer, is de (Associate) Director van de unit die de aannemer 

heeft ingehuurd, verantwoordelijk. 

 

De verantwoordelijkheid omvat:  

• het onderzoeken van elk OHS-incident waarvoor onderzoek is vereist (zie 2.2.1), met inbegrip van 

incidenten bij aannemers. 

• het onderzoeken van OHS-incidenten waarvoor onderzoek wordt aanbevolen door de SHE-

adviseur.  

• het aanwijzen van een onderzoeksleider1. 

• ervoor zorgen dat het onderzoeksteam beschikt over de benodigde middelen (FTE, tijd en budget). 

• ervoor zorgen dat het onderzoeksteam toegang heeft tot informatie, personen en locaties. 

• de aanbevelingen van het onderzoeksteam vertalen naar gerichte maatregelen, de uitvoering van 

deze maatregelen controleren en de effecten hiervan beoordelen. 

2.2.2.2 Onderzoeksleider 

De onderzoeksleider is verantwoordelijk voor: 

Incidenten bij aannemers: 

 
1 De onderzoeksleider is geen SHE-adviseur maar iemand uit de lijnorganisatie. 
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• het maken van afspraken met de aannemer ten aanzien van het onderzoek: 

- hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en wie erbij betrokken zullen zijn; 

- welke methode zal worden gebruikt; 

- de resultaten en acceptatiecriteria; 

- het tijdsbestek. 

• ervoor zorgen dat het onderzoek voldoet aan de kwaliteitsvereisten zoals aangegeven in deze 

richtlijn. 

 

Incidenten bij TenneT: 

• het samenstellen van een onderzoeksteam. 

• het maken van afspraken met het onderzoeksteam: 

- de te hanteren methode; 

- de resultaten en acceptatiecriteria; 

- het tijdsbestek. 

• ervoor zorgen dat het onderzoek voldoet aan de kwaliteitsvereisten zoals aangegeven in deze 

richtlijn. 

2.2.2.3 Leden van het onderzoeksteam 

Leden van het onderzoeksteam zijn verantwoordelijk voor het volgende: 

• Samenwerken met de andere teamleden en instructies van de onderzoeksleider uitvoeren 

• Het onderzoek uitvoeren 

• De kwaliteit van het onderzoek 

• Het onderzoek tijdig afronden 

 

2.2.3 Tijdsbestek van het onderzoek 

 

Bewijsmateriaal kan vluchtig zijn. Daarom is het belangrijk dat een onderzoek naar een OHS-incident zo snel 

mogelijk wordt gestart. Om dit mogelijk te maken, dient iedereen die betrokken is bij het proces voorafgaand 

aan het daadwerkelijke onderzoek zo snel mogelijk de volgende acties uit te voeren: 

• het OHS-incident rapporteren (elke medewerker) 

• het OHS-incident beoordelen om te bepalen of onderzoek noodzakelijk is (door de SHE-adviseur) 

• een onderzoeksleider aanwijzen (door de (Associate) Director) 

 

De standaardtermijn voor voltooiing van een onderzoek is: 

• incidenten met actueel of potentieel letsel van niveau 3 en 4: twee maanden 

• alle andere onderzoeken: vier weken 

 

Wanneer het onderzoek naar verwachting langer in beslag zal nemen, maakt de onderzoeksleider hiervan 

een formele aantekening in het incidentrapportagesysteem (Zenya), voorzien van uitleg waarom een langere 

onderzoeksperiode noodzakelijk is. 
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2.2.4 Onderzoeksmethode en kwaliteitsvereisten 

 

De aangewezen methode voor het onderzoeken van deze OHS-incidenten is Tripod Beta. OHS-incidenten 

bij aannemers worden bij voorkeur onderzocht via de Tripod Beta-methode, maar andere methoden zijn 

tevens toegestaan. Een lijst met goedgekeurde methoden is gepubliceerd op de interne en externe website 

(SSC17-005). Aannemers die een methode willen gebruiken die niet in de lijst is opgenomen, dienen SSC-

SHE te raadplegen voor goedkeuring. 

 
Het onderzoek leidt minimaal tot het volgende resultaat: 

• Een beschrijving van de gebeurtenissen; 

• Een beschrijving van de directe en onderliggende oorzaken; 

• Specifieke aanbevelingen gericht op de directe en onderliggende oorzaken; 

• Een onderzoeksrapport waarin de drie bovengenoemde aspecten aan de orde komen.  

 

2.2.5 Alle andere OHS-incidenten 

 

Een willekeurige onderzoeksmethode mag worden gebruikt, mits een systematische analyse van het 

incident kan worden uitgevoerd en de methode een algemeen geaccepteerde onderzoeksmethode op het 

gebied van arbeidsveiligheid is. 

 

Het onderzoek leidt minimaal tot het volgende resultaat: 

• Een beschrijving van de gebeurtenissen; 

• Een beschrijving van de directe en onderliggende oorzaken; 

• Specifieke aanbevelingen gericht op de directe en onderliggende oorzaken; 

• Een onderzoeksrapport waarin de drie bovengenoemde aspecten aan de orde komen. 

 

2.2.6 Onderzoeksrapport 

 

Uit het onderzoek komt een onderzoeksrapport voort, dat onafhankelijk van andere informatie in Zenya, 

subrapporten of rapporten van experts kan worden gelezen. De minimumvereisten voor het rapport zijn 

opgenomen in Bijlage 2. 

 

Wanneer het onderzoeksrapport naar verwachting ter beschikking zal worden gesteld aan derden (bijv. 

Arbeidsinspectie, Berufsgenossenschaft, Onderzoeksraad voor Veiligheid, advocaten, enz.), dient de 

onderzoeksleider hieraan voorafgaand te overleggen met Legal Affairs (LEG). Aanvragen voor kopieën van 

onderzoeksrapporten, ongeacht of deze van binnen of buiten de organisatie komen, dienen afzonderlijk te 

worden beoordeeld op basis van de Functional Directive Documentbeheer.  
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2.2.7 Vertrouwelijkheid 
 

Onderzoekers behandelen alle informatie vertrouwelijk. De Functional Directive Documentbeheer is van 

toepassing op alle documentatie die gedurende het onderzoeksproces wordt geschreven, inclusief het 

eindrapport.  
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2.2.8 Privacy 

 

Incidentrapporten in Zenya, geüploade documentatie, met inbegrip van het onderzoeksrapport, bevatten 

mogelijk vertrouwelijke informatie. Toegang tot deze informatie is in Zenya zodanig gereguleerd dat slechts 

een beperkt aantal aangewezen personen deze informatie kan inzien. De toegang wordt toegekend aan 

personen die deze informatie nodig hebben voor het afhandelen van het incident (van rapportage en 

onderzoek tot actie en afsluiting). Het systeem (Zenya) is zodanig ontworpen dat er niet wordt gevraagd om 

informatie waarmee privacywetgeving wordt overtreden. Persoonsgegevens worden na vijf kalenderjaren 

verwijderd. 

  

Technisch gezien is het mogelijk om in Zenya gegevens te uploaden die gevoelige informatie bevatten, zoals 

foto’s, onderzoeksrapporten, enz. TenneT hanteert voor dergelijke informatie de volgende regels: 

 

In Zenya mag informatie uitsluitend worden geüpload met toepassing van de volgende beperkingen: 

- Afbeeldingen die informatie bevatten waarmee de identiteit van personen kan worden bepaald: in 

dergelijke afbeeldingen dienen de volgende zaken onscherp of op andere wijze onleesbaar of 

onherkenbaar te worden gemaakt: gezichten van personen, namen van personen, kentekenplaten. 

- Documenten die namen bevatten van slachtoffers en andere direct bij het incident betrokken 

personen (bijvoorbeeld andere slachtoffers): namen van personen die niet direct betrokken zijn, 

zoals getuigen, onderzoekers, leidinggevenden, enz. mogen worden opgenomen, tenzij deze 

personen tevens slachtoffer zijn. 

- Documenten mogen geen informatie bevatten over het soort medische behandeling dat de 

slachtoffers hebben ontvangen. 

 

2.3 Beoordeling van OHS-incidentenonderzoek 
 

De kwaliteit van alle afgesloten OHS-incidentenonderzoeken wordt beoordeeld door twee onafhankelijke 

SHE-adviseurs. Het referentiekader is opgenomen in Bijlage 2: Eisen aan het onderzoeksrapport. Het 

onderzoek kan worden beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De beoordeling maakt deel uit van het 

incidentmanagementproces van Zenya en wordt tevens in Zenya gedocumenteerd. 
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3 Gerelateerde documenten 
 

Documentnaam Omschrijving Link 

Functional Directive Definities 

en Classificatie van SHE-

incidenten (SSC13-014) 

Deze richtlijn dient als referentiekader, met name 

voor definities betreffende incidenten. 

https://de.workspace

s.tennet.eu/sites/ma

nual/_layouts/15/Doc

IdRedir.aspx?ID=YT

6MTKYN5UAW-

2005612797-28  

Lijst met goedgekeurde 

methoden voor SHE-

incidentenonderzoek (SSC17-

005) 

De lijst omvat methoden die kunnen worden 

gebruikt voor het onderzoeken van OHS-incidenten. 

De in de lijst opgenomen methoden zijn geschikt 

voor het identificeren van zowel directe als 

onderliggende oorzaken van het incident 

https://www.tennet.e

u/fileadmin/user_upl

oad/Company/Safety

/Documents/SSC17-

005_List_of_approve

d_methods_for_SHE

_incident_investigati

on_v1.1.pdf  

Functional Directive 

Documentbeheer 

Deze richtlijn bevat vereisten voor het labelen van 

documenten op basis van het 

vertrouwelijkheidsniveau 

https://de.workspace

s.tennet.eu/sites/ma

nual/_layouts/15/Doc

IdRedir.aspx?ID=YT

6MTKYN5UAW-

2005612797-9  

  

https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-28
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-28
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-28
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-28
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-28
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-28
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Safety/Documents/SSC17-005_List_of_approved_methods_for_SHE_incident_investigation_v1.1.pdf
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-9
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-9
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-9
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-9
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-9
https://de.workspaces.tennet.eu/sites/manual/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=YT6MTKYN5UAW-2005612797-9
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4 Definities en afkortingen 
 

 

Fatality (sterfgeval, FAT) 

Incidenten waarbij een of meer mensen zijn overleden als gevolg van een werkgerelateerd incident of 

beroepsziekte. ‘Uitgestelde’ sterfgevallen die zich na het incident voordoen, dienen te worden meegenomen 

indien deze een direct gevolg hiervan waren. Alle sterfgevallen moeten in het rapport worden opgenomen voor 

het jaar waarin het betreffende incident heeft plaatsgevonden. 

 

First Aid Case (incident met eerste hulp, FAC) 

Gevallen waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen waarvoor geen artsbezoek noodzakelijk is geweest. 

 

Incident 

Zie: OHS-incident. 

 

Lost Workday Case (incident met verloren werkdagen, LWC) 

Elk arbeidsletsel of een beroepsziekte, anders dan fataal letsel, waardoor een persoon niet in staat is om een 

of meer dagen na de dag van het arbeidsongeval aan het werk te gaan (uitgedrukt in verloren werkdagen). 

Daaronder vallen ook rustdagen, weekenddagen, verlofdagen, feestdagen en dagen nadat de werknemer uit 

dienst is getreden. 

 

Medical Treatment Case (incident met medische behandeling, MTC) 

Gevallen waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen waarvoor bezoek aan, diagnose door, advies van of 

behandeling door (of een combinatie hiervan) iemand uit de medische beroepsgroep noodzakelijk is, zoals 

(maar niet beperkt tot): een huisarts, bedrijfsarts, tandarts, oogarts, eerstehulparts, ‘Durchgangsartzt’ (D) of 

iemand van een telegeneeskundige dienst. 

 

MOC 

Marine Operations Centre: centrum waar offshore-OHS-incidenten dienen te worden gerapporteerd. 

 

OHS-incident 

Een OHS-incident wordt gedefinieerd als een werkgerelateerde ongeplande of ongecontroleerde gebeurtenis 

(of reeks gebeurtenissen) die heeft geleid (of had kunnen leiden) tot ten minste één sterfgeval, of één geval 

van letsel of ziekte, dan wel tot fysieke schade of schade aan het milieu. 

 

 

Restricted Work Case (incident met aangepast werk, RWC) 

Bij een ‘Restricted Work Case’ (RWC) gaat het om werkgerelateerd letsel anders dan een sterfgeval of LWC, 

waardoor een persoon niet in staat is om op een of meer dagen na het arbeidsongeval zijn of haar reguliere 
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werkzaamheden volledig uit te voeren (gedefinieerd als ‘aangepast werk’). Onder aangepast werk wordt 

bijvoorbeeld verstaan: 

• het tijdelijk vervullen van een andere functie; 

• het in deeltijd uitvoeren van de reguliere werkzaamheden; 

• fulltime inzet in de reguliere functie waarbij echter niet alle gebruikelijke taken worden uitgevoerd. 

 

Wanneer het niet mogelijk is zinvol aangepast werk aan te bieden, dient het incident te worden geregistreerd 

als LWC. 

 

SHE Hotline 

Hotline waar OHS-incidenten van de GFO-G-unit dienen te worden gerapporteerd. 

 

Tripod Beta 

Een methode voor het analyseren van OHS-incidenten. 
 

Zenya 

TenneTs rapportage- en beheersysteem voor OHS-incidenten. 
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5 Versiegeschiedenis 
 

Revisiedatum Versie Samenvatting van de wijzigingen Editor Goedkeuringsdatum Ref.nr. 

02-04-2015 1.0 Richtlijn SSC13-071 Onderzoeken 
naar incidenten op het gebied van 
OHS is volledig geïntegreerd in deze 
richtlijn en wordt daarom ingetrokken. 

F. Geijlvoet 
(SSC) 

02-04-2015 SSC15-009 

16-11-2015 1.1 Reikwijdte ingesteld op segmenten in 
plaats van rechtspersonen. In 
aanvulling op FAT, LWC en HRI: MTC 
en RWC moeten ook worden 
onderzocht. LSR-overtredingen vallen 
niet meer onder HRI, maar vormen nu 
een aparte categorie. Geen vaste 
sjabloon meer voor 
onderzoeksrapporten. Zenya vormt de 
basis voor het onderzoeksrapport. 

F. Geijlvoet 
(SSC) 

16-11-2015 SSC15-009 

09-01-2017 1.2 De standaardmethode voor het 
onderzoeken van OHS-incidenten 
binnen TenneT is Tripod Beta. SHE-
incidenten bij aannemers worden bij 
voorkeur onderzocht met de Tripod 
Beta-methode. Er mag echter ook 
gebruik worden gemaakt van een 
andere methode, mits deze is 
opgenomen op de lijst met door 
TenneT goedgekeurde methoden. 
Methoden die niet op de lijst zijn 
opgenomen, mogen uitsluitend na 
goedkeuring door SSC worden 
gebruikt 

F. Geijlvoet 
(SSC) 

09-01-2017 SSC15-009 

01-02-2018 1.3 Life Saving Rule-overtredingen en 
FAIR-methode toegevoegd. 
Incidentcategorieën van Major en 
Minor OHS-incidenten en 
bijbehorende criteria voor onderzoek 
toegevoegd: Major: Tripod Beta (of 
soortgelijk), Minor: vrije keuze van 
methode. Uitzonderingscriterium voor 
geen onderzoek toegevoegd. 

F. Geijlvoet 
(SSC) 

01-02-2018 SSC15-009 

21-9-2020 2.0 Vereisten voor verplicht onderzoek 
gewijzigd. Terminologie aangepast 
aan wijzigingen in de organisatie per 
juli 2020. Hoofdstuk over 
incidentbeoordeling gewijzigd. LSR en 
FAIR-methode zijn uit het document 
verwijderd. Paragraaf over privacy 
toegevoegd. Volledig document in 
overeenstemming gebracht met 
Guide@TenneT-vereisten. 

F. Geijlvoet 
(SSC) 

04-12-2020 SSC15-009 
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02-12-2021 2.1 Typefouten gecorrigeerd, iTask 
veranderd in Zenya, Opties voor het 
melden van incidenten zijn aangepast 
aan de huidige situatie. 

F Geijvoet 02-12-2021 SSC15-009 
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Bijlage 1 Richtsnoer beoordeling van letselniveau bij incidenten 
 

De letselniveaus zijn gebaseerd op de ExxonMobil-benadering van incidentonderzoek, zoals beschreven in 

Smith and Jones (2013)2 

 

Daadwerkelijk letselniveau 

Het daadwerkelijke letselniveau is het niveau van het letsel dat het slachtoffer daadwerkelijk heeft 

opgelopen: het letsel zoals het is. 

 

Potentieel letselniveau 

Het potentiële letselniveau is het niveau van het letsel dat het slachtoffer in het slechtst mogelijke scenario 

had kunnen oplopen: het letsel zoals het had kunnen zijn. Het potentiële letselniveau wordt als volgt 

bepaald: 

• gebruik het daadwerkelijke OHS-incident en speculeer op dit punt nog niet over wat er had kunnen 

gebeuren; 

• gebruik de daadwerkelijke gevaren die bestonden ten tijde van de gebeurtenis en voeg geen 

verzonnen of aanvullende gevaren toe; 

• bepaal of er ten tijde van de gebeurtenis toepasselijke maatregelen bestonden om het gevaar 

voorafgaand aan de gebeurtenis te beperken; 

• bespreek ‘haalbare maar wel redelijke scenario’s’ die zouden leiden tot het hoogste risico voor 

personen en tot op welke hoogte de maatregelen om het gevaar te beperken de ernst van letsel in 

deze scenario’s zou hebben weggenomen of verminderd; 

• gebruik de ‘harm-based severity scale’ om een potentieel letselniveau te bepalen, op basis van het 

potentiële letsel dat in het ‘worst-case haalbare maar wel redelijke scenario’ had kunnen optreden; 

• leg de motivering van het potentiële letselniveau vast in Zenya (gebruikt scenario, aanwezige 

beperkende maatregelen, maximaal potentieel letsel, enz.) 

 

 
Letselniveau Voorbeelden 

4 
 

Overlijden Eén of meer sterfgevallen 

3 
 

Ernstig letsel 
 

Amputatie / ernstige verminking / blijvende handicap 
Gecompliceerde breuken of verbrijzelde botten 
Blijvend verlies van gehoor / zicht (gedeeltelijk of volledig) 
Derde- of vierdegraadsverbranding of -bevriezing 

2 
 

Matig letsel 
 

Eenvoudige botbreuken, snijwonden van enige betekenis 
Gescheurde pezen 
Tijdelijk verlies van gehoor / zicht (gedeeltelijk of volledig) 
Tweedegraadsverbranding of -bevriezing 

1 
 

Licht letsel 
 

Sneetjes / kneuzingen / verstuikingen / verrekkingen / zwellingen 
Licht verlies van gehoor / licht letsel aan het hoornvlies 
Blauwe vinger- of teennagel 
Kleine bloedblaar 
Insectenbeet of -steek 

 
2 Smith, M. and M.L. Jones (2013). A hurt-based approach to safety, gepresenteerd tijdens de SPE Americas E&P Health, Safety, 
Security and Environmental Conference, Galveston (TX), 2013. Society of Petroleum Engineers, Richardson (TX). 
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Letselniveau Voorbeelden 

Eerstegraadsverbranding of -bevriezing 

0 
 

Geen letsel 
 

Voorwerp uit oog verwijderd door middel van spoelen of met een wattenstaafje 
Uitglijden, struikelen, vallen zonder kneuzingen of zwellingen 
Pijn hebben ervaren 
Algemene pijn 
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Bijlage 2 Eisen aan het onderzoeksrapport 
Een onderzoeksrapport voor een OHS-incident voldoet aan de volgende vereisten: 

 

Technisch 

1. Titel 

2. Status van document (bijv. concept, definitief) 

3. Datum van document 

4. Unieke document-ID 

5. Naam, functie en contactgegevens van de auteur 

6. Nummering van pagina’s, paragrafen en hoofdstukken 

7. Indien van toepassing: referentielijst in overeenstemming met internationaal geaccepteerde 

richtlijnen voor bronverwijzing 

8. Taal: Nederlands, Duits of Engels 

9. Bestandstype: Word, PowerPoint of PDF 

  
Inhoud 

1. Managementsamenvatting 

2. Doel en reikwijdte van het onderzoek 

3. Naam, functie en contactgegevens van de onderzoeksleider 

4. Namen van de leden van het onderzoeksteam  

5. Gevolgd proces en gebruikte onderzoeksmethode 

6. Beschrijving van het incident (gebruik tekeningen / foto’s indien deze nuttig zijn) 

7. Omschrijving van directe en onderliggende oorzaken 
8. Aanbevelingen voor corrigerende en preventieve maatregelen die dienen te worden genomen 

 


