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Risico-inventarisatie met een FMEA

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen 

van een FMEA. Het ontwikkelproces 

wordt beoordeeld in een zogenoemde 

‘Product FMEA’; het voortbrengings-

proces in een ‘Proces FMEA’. Ook de 

betrouwbaarheid van de instrumenten 

wordt soms beoordeeld, zoals hoe 

groot zijn de uitvalrisico’s. Dat wordt 

weergegeven in een ‘Equipment FMEA’. 

We gaan hier alleen in op de meest 

 gebruikte, namelijk de ‘Proces FMEA’.

Voor de tabellen is in deze rubriek 

geen ruimte. Deze zijn wel te vinden 

op: http://www.fmeainfocentre.com/

updates/dec09/AIAG%20FMEA-

Ranking-Tables.pdf. Met name de 

 tabellen met ‘kans van optreden’ 

 moeten aangepast worden aan de  

Een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een zeer gestructureerde werk-

wijze voor het inventariseren van risico’s. Omdat het verschillende aspecten 

kwantificeert, wordt ook een rangorde aangebracht in de risico’s. Het is een 

 methode die wordt uitgevoerd door een groep waarin diverse disciplines  

vertegenwoordigd zijn. Juist de multidisciplinariteit maakt het een waardevolle bij-

eenkomst. Het maken van de FMEA is belangrijker dan het hebben van een FMEA.

Figuur 1. FMEA Matrix 
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ikzelf

op een schaal van 1 tot 10. Van daar-

uit wordt door vermenigvuldiging het 

Risico Prioriteitsgetal berekend. Geen 

absoluut getal, maar wel een schaal-

bare grootheid.

Functie
De FMEA start met het beschrijven 

van de functie van het proces: wat 

doet het proces en met welke bedoe-

ling, wat wordt met het proces  

bereikt? Voor een Proces FMEA wordt 

hier de functie van het te bestuderen 

voortbrengingsproces beschreven. 

De beschrijving van de functie van 

het proces is wel van belang, want de 

uitgebreide scoretabel voor de gevol-

gen van de tekortkoming, refereert 

aan het al dan niet kunnen realiseren 

van de primaire functie van het 

 proces.

Tekortkoming
Een tekortkoming van het proces is 

als de uitkomst van het proces een 

eigenschap niet bezit, die het vol-

gens de definitie of specificatie wel 

zou moeten hebben. Deze eigen-

eigen situatie. Soms kun je score 1 

voor één keer per jaar hanteren en  

score 10 voor meerdere keren per  

dag. De schaalverdeling daartussen 

ontstaat steeds door halvering van  

de tijdschaal. Dat hangt natuurlijk  

helemaal af van de toepassing.

Met ‘product’ bedoelen we de uitkomst 

van een proces, dus zowel een echt 

product, als een dienst (of een  

combinatie daarvan).

Een FMEA is opgebouwd uit de volgen-

de elementen:

Wat is de functie van het proces?

Wat is een mogelijke tekortkoming?

Wat is het gevolg van de tekort-

koming?

Wat is de oorzaak van de tekort-

koming?

Hoe effectief zijn eventuele structu-

reel ingerichte controlemaatrege-

len?

Zowel de ernst van de gevolgen, de 

 realisatiekans van de oorzaken als het 

doorsliprisico worden gekwantificeerd 

schap is van belang voor het vervul-

len van de functie; de gebruiker van 

het product moet daarmee kunnen 

bereiken waarvoor het wordt ge-

bruikt. Dit kan worden uitgebreid 

naar ‘vanzelfsprekende eisen’, zoals 

ook wel in ISO-normen wordt gehan-

teerd, maar dat maakt het wel wat 

vager.

Soms wordt op dit punt in FMEA-

sessies de (brainstorm)vraag gesteld: 

‘Wat kan er allemaal fout gaan in het 

proces?’, maar daar is deze rubriek 

niet voor bedoeld. De praktijk laat dan 

ook zien dat tekortkomingen en oorza-

ken door elkaar gaan lopen.

Gevolgen
Als een product een bepaalde eigen-

schap heeft die niet voldoet aan de 

specificatie, dan vermindert de ge-

bruikswaarde voor de gebruiker. Dat 

heeft bepaalde gevolgen. Die kunnen 

in ernst uiteenlopen en dat vinden we 

dan ook terug in de score. Van ‘het is 

bijna niet merkbaar’ (score 1) tot ‘kan 

leiden tot levensbedreigende situatie 

Arend Oosterhoorn is al vele jaren actief in 

de wereld van kwaliteitsmanagement en Lean 

Six Sigma. Vanuit zijn eigen adviespraktijk 

 begeleidt hij organisaties die op zoek zijn 

naar verbetermogelijkheden. 
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Figuur 2. Voorbeeld van een proces FMEA (pannenkoeken bakken) 
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Het instrument
invult, dan kun je de Tekortkomingen, 

Gevolgen en Oorzaken zo uit de matrix 

halen en dat leidt tot een FMEA-

uitvoering die netjes gestructureerd (en 

gedocumenteerd) verloopt. Daarbij kan 

de discussie in de FMEA-sessie leiden 

tot aanpassing van de matrix; het is 

tenslotte een iteratief leerproces. Zie 

figuur 1. 

Maatregelen
Op basis van de inventarisatie is het 

uiteraard de bedoeling om verbeter-

maatregelen te nemen die de risico’s 

verder beperken. 

Formulier
Al deze aspecten worden in een ge-

structureerd formulier bijeengebracht. 

Kijk daarvoor ook op de eerder genoem-

de website. Uiteraard is gebruik van 

Excel een uitstekend alternatief.

Voorbeeld
In het al eerder gebruikte voorbeeld 

van het pannenkoeken bakken, kan de 

FMEA eruit zien als in figuur 2. 

zonder waarschuwing vooraf’ (score 

10) – en alles wat daartussen zit (zie 

scoretabellen).

Oorzaak
De tekortkoming wordt veroorzaakt 

doordat er in het proces iets niet goed 

is gegaan. Wat dat kan zijn, wordt on-

der deze rubriek geschaard. In eerste 

instantie beschrijven we hier de zoge-

noemde topgebeurtenis, die de tekort-

koming veroorzaakt. Pas in een later 

stadium, bij de echt risicovolle situa-

ties, wordt dit verder ontleed met bij-

voorbeeld de 5*Why-methodiek om 

achter de root cause te komen. We 

 geven hier een score aan de kans dat 

de tekortkoming optreedt, gegeven  

de inzichten in de oorzaken daarvan,  

variërend van ‘komt niet voor’ (score 1) 

tot ‘soms gaat het goed’ (score 10).

Detectie
In veel processen zijn structurele con-

trolemaatregelen ingericht of worden 

preventieve maatregelen genomen om 

fouten te voorkomen. Bij detectie gaat 

het om de inventarisatie van deze 

maatregelen, die het optreden van de 

tekortkoming (of de oorzaken daarvan) 

detecteren. Hierdoor wordt ingrijpen in 

het proces mogelijk voordat de klant 

wordt geconfronteerd met een product 

met tekortkomingen.

We scoren hier de effectiviteit van de 

controlemaatregel: als we de tekort-

koming zeker zullen vinden (score 1) of 

als we helemaal niet kijken en de 

 tekortkoming het proces ongezien kan 

verlaten (score 10).

Risicoprioriteitsgetal (RPG)
Het RPG is het product van de drie 

scores en daarmee een getal tussen 1 

en 1000. Een score boven de 200 is 

al risicovol, in sommige branches is 

zelfs hoger dan 100 al verdacht. De 

ordening die hier ontstaat is een eer-

ste inventarisatie. Zijn er gevolgscores 

van 9 of 10, dan moet daar sowieso 

aandacht aan besteed worden, onge-

acht de waarde van de RPG.

De matrix 
Wat is nu de waarde van de matrix uit 

de vorige bijdrage? Als je die goed  


