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About IHC Hytop 
• Based in Sliedrecht 

• ISO 9001    Certified 

• Brand Independent 

• Operating Globally 

• Hydraulic Solutions  

• Project Organization 

• 80 Professionals 

• EPIC Subcontractor 

• 24/7 Worldwide Service 

• Service 

• Repair 

• Maintenance 

Products 
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Trends in de hydrauliek 
• Verbeteren van effectiviteit van componenten 

• Verbeteren van energierendement 

• Integreren van diagnosesystemen 

• Verlagen van geluid; en 
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Het inbouwen van veiligheidsfuncties 

Meer veilige werksituaties 

Meer controle van bewegingen en krachten 



Trends in de hydrauliek 

•  Schepen en dus installaties worden steeds groter 

•  De techniek wordt steeds complexer 

• Software integratie 

• Geautomatiseerde systemen 

• Hogere drukken om de afmetingen van componenten en leidingen 
te beperken 

• Rekenen in de marges 

 



Nieuwbouw en regelgeving 
• Machinerichtlijn (CE) 

• Algemene veiligheidseisen voor complete machines 

• BV; DNV; ABS etc. 

• Eisen voor waarborging functionaliteit en veiligheid 

• NEN-EN 982 & ISO 4413 

• Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen 
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Nieuwbouw en regelgeving 
Pomphuizen 

• Bij DNV 3.1 materiaalcertificaat voor de pomp 

 

Drukschakelaars (en overige schakelaars) 

• Type approval 

• Test bij afname 

 

Koppelingen 

• Type approval 

 

Manifolds 

• Materiaal certificaten 

• Traceerbaarheid tot aan producent van het materiaal 

• Afpersen (onder toezicht surveyor) 
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Nieuwbouw en regelgeving 
Tanks 

• Afpersen (2,5mtr waterkolom) 

 

Cilinders 

• Materiaal certificaten 

• Afpersen (surveyor aanwezig) 

 

Leidingen 

• Materiaal certificaten 

• Afpersen (surveyor aanwezig) 

 

Slangen 

• Onder keur leveren 

• Type approval 

• Afpersen (onder toezicht surveyor) 
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Hydraulische baggerinstallatie en regelgeving 
• Machinerichtlijn (CE) 

• Algemene veiligheidseisen voor complete machines 

• Niet voor schepen, en alleen binnen de EU 
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• BV; DNV; ABS etc. 

• Eisen voor waarborging functionaliteit en veiligheid 

• Alleen op klantwens dus niet verplicht 

• Wel voor essentiële onderdelen  

• stuurmachines, ankerlieren, thrusters etc…. 

• NEN-EN 982 & ISO 4413 

• Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen 

• Alleen voor landinstallaties 

 



De “onveilige” hydraulische baggerinstallatie 
• Verkeerde montage terugslagklep 

• Persoonlijk letsel (stuk uit kuit) 

• Van boord met helikopter 

• Weken uit de roulatie 

• Vergeten een leiding af te blinden 

• Persoonlijk letsel (verbrandde hand) 

• Week thuis 

• Lassen op een constructie 

• Geen persoonlijk letsel 

• Wel materiële schade 

• Te kleine zuigleiding 

• Materiële schade 

• Gevolgschade 

• 30 bar 

• Egotionele schade 
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HYDRAULISCH INJECTIE 
INCIDENT 

 

Brandweer Aberdeen 

Een waarschuwing voor ons allemaal 
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Hydraulische vloeistof die werd gebruikt was een Minerale Olie 

 

Druk van de vloeistof was 630Bar 

 

Gebruikt apparatuur: Schaar gebruikt door hulpverlening om slachtoffers te bevrijden 

 

Locatie van incident: Brandweer oefenlocatie 
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Training onder gecontroleerde condities in 
een oefencentrum. 

 

Persoon moest een wrak knippen met 
behulp van een hydraulische schaar. 

 

Normale praktijk is dat de hydraulische slang 
over de schouder van de gebruiker loopt 
wanneer deze in gebruik is. 

 

De slang scheurde bij de metalen kap. Dit 
resulteerde in het onder druk vrijkomen van 
de vloeistof en het doorboren van de leren 
handschoen en de hand. 
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Slachtoffer ging naar de EHBO waar de opdracht gegeven werd “schoonhouden en 
rusten”.  Bij toeval keek er eveneens een specialist naar. 
 

Minerale oliën waren al begonnen de vetten in de hand “weg te vreten” en rond te 
zweven door de hand en naar de arm. 
 

Het slachtoffer heeft 5 operaties gehad om de olieresten weg te snijden voordat zijn 
gehele arm geamputeerd moest worden. Het was succesvol. 
 

De wond kon niet worden gehecht door de aantasting van weefsel door de olie. De 
wond moest geleidelijk aan dichten groeien. 
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Het slachtoffer was uiteindelijk arbeidsongeschikt bevonden voor de brandweer. 

 

De brandweer heeft de leermomenten doorgespeeld naar andere partijen. 

 

Lopende processen: 

• Slachtoffer en brandweer 

• Brandweer en Equipment Manufacturers. 

Slachtoffer wacht op uitslag. 

Tijd: 2 jaar en nog steeds lopend. 
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Hallo dit is een heel oud verhaal, en circa 10-15 jaar geleden gebeurd.   

Wat er niet bij staat is dat het gebeurd is door ondeskundig gebruik en te weinig  

onderhoud aan de hydraulische slangen. De hydraulische slangen hadden een  

metalen veer om de slang om het knikken bij de aansluiting naar het gereedschap te  

voorkomen. Deze veer zat niet meer op zijn plaats, daardoor knikten de  

slangen(door het opbergen in het voertuig) steeds exact op dezelfde manier. Als je  

dan niet de slangen door de leverancier of dealer laat controleren en dit jaren lang  

volhoudt kunnen er inderdaad dit soort vervelende ongelukken gebeuren. 

Gelukkig zijn de gereedschappen (welk merk dan ook) sinds die tijd veiliger  

geworden en is er bijna geen brandweerkorps dat deze gereedschappen niet jaarlijks  

laat controleren door de leverancier, juist om dit soort ongelukken te voorkomen,  

omdat de gevolgen inderdaad ernstig kunnen zijn. 
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Reactie op internet 
 



Wat zorgt dan voor die veiligheid? 
• Professionaliteit 

• Onderhoud 

• Respect voor mensen 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
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Wat zorgt dan voor die veiligheid? 
Als er reparaties uitgevoerd worden: 

• Controleer of alle bewegingen in rustpositie staan 

• Zorg ervoor dat het systeem volledig uitgeschakeld is 

• Sluit benodigde afsluiters voor het isoleren van het systeem 

• Laat het systeem leeglopen 

• Zorg ervoor dat het systeem niet zonder toestemming opgestart kan 
worden 

• Gebruik sloten en informatiekaarten waar nodig 

• Informeer de mensen 

• Werk schoon en zorg voor genoeg materialen om oil spills direct op 
te ruimen 
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Stellingen 
• Stelling 1 

Als er voor de baggerinstallaties dezelfde regels aangehouden worden als voor de CE 
markering en/of offshore, gebeuren de eerder omschreven ongelukken niet. 

• Stelling 2 

Wetgeving en regels zijn er alleen maar om materiele schade te voorkomen en zijn in 
het leven geroepen door verzekeraars. Het facet veiligheid voor mensen is mooi 
meegenomen. 
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Bedankt voor uw aandacht 
 

Voor vragen en/of reacties:  
w.vandenhoek@ihcmerwede.com 
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