
Elektriciteit, hydraulica, pneumatiek, kinetica, chemie en thermodynamica – elke vorm van energie kan gevaarlijk zijn als 

het onbedoeld of op een ongecontroleerde manier vrijkomt. Om een machine onder alle operationele omstandigheden als 

veilig te kunnen classificeren, moet niet alleen de verbinding met alle energiebronnen zijn verbroken, maar moet ook zeker 

zijn dat de machine niet onverwacht in werking treedt of dat onderdelen van de machine plotseling gaan bewegen als 

gevolg van opgeslagen energie. Daarom worden Lock Out Tag Out-programma’s, die in de VS verplicht zijn, steeds vaker 

ook in Europa toegepast.

Lock Out Tag Out is de systematische 
ontkoppeling van machinerie, evenals 

de beveiliging tegen herstart. Het 
LOTO-systeem omvat ook de ontwik-

keling van procedures voor de isolatie 
van machinerie als onderdeel van 

specifieke taken, evenals de training 
van machineoperators. 

Ed van Hal, manager Trainin-
gen, Pilz Nederland: “Cursis-
ten lopen virtueel door een 
fabriek en krijgen hierdoor 
praktisch inzicht in de juiste 
toepassing van LOTO.”

Veilig beheer van gevaarlijke energie 

Uit veiligheidsoogpunt kan de ontkoppeling 
van een machine van de stroomtoevoer 
voldoende zijn als het isolatiemechanisme 
zich binnen het gezichtsveld bevindt van 
degene die de machine bedient. Het mag niet 
mogelijk zijn dat iemand anders de machine 
tijdens het werk weer op het elektriciteits-
netwerk aansluit. Veiligheidsproblemen bij 
service en onderhoud vormen een belangrijk 
aandachtspunt, want tijdens deze processen 
doen zich aanzienlijk meer dodelijke arbeids-
ongevallen voor dan bij productie. Volgens 
opgave van de Duitse brancheorganisatie 
voor hout en metaal (BGHM) doet 21% van de 

dodelijke arbeidsongevallen zich voor tijdens 
onderhoudsbeurten.

ENERGIEBRONNEN NADER BEKEKEN
Traditiegetrouw wordt LOTO geassocieerd 
met isolatie van elektrische energie. Maar 
alle soorten energie kunnen gevaarlijk zijn, 
daarom is het nodig om te kijken of LOTO kan 
worden gebruikt voor alle energiebronnen. 
Energie kan bijvoorbeeld worden opgeslagen 
in mechanische onderdelen die blijven bewe-
gen als gevolg van inertie (zoals bij verticale 
assen), condensatoren, accumulatoren, 
vloeistoffen en gassen onder druk, en veren.

Als opgeslagen energie risico’s kan opleve-
ren, moeten voorzieningen voor afvoeren 
of vasthouden van opgeslagen energie 
in de machinerie worden geïntegreerd. 
Voorbeelden van dit type voorzieningen zijn: 
weerstanden (voor ontlading van elektrische 
condensatoren) of ventielen/kleppen met 
corresponderende lijnventilatie.

COMPONENTEN VAN LOTO: LOCK AND…
Aan de ene kant omvat LOTO een fysieke 
vergrendeling. Dit kan een hoofdschakelaar 
of een isolatiemechanisme zijn waarmee de 
overdracht of het vrijkomen van energie op 

fysieke wijze wordt voorkomen, bijvoorbeeld 
isolatieschakelaars, schuifschakelaars, 
ventielen of kleppen, blokkeringen en blinde 
flenzen. Er is ook een ‘persoonlijke’ beveili-
gingsvergrendeling. Dat is een vergrendeling 
die wordt overgedragen aan een persoon, 
zodat ze een hoofdschakelaar in de UIT-po-
sitie kunnen zetten of een ventiel of klep in 
een vaste, gesloten positie. Afhankelijk van 
de bedrijfsvoorschriften moeten alle sleutels 
voor een ‘persoonlijke’ beveiligingsvergren-
deling bijvoorbeeld worden bewaard door 
degene aan wie de beveiligingsvergrendeling 
is uitgereikt, of op een daartoe geschikte 
plaats.  Het bedrijf moet bepalen of er extra 
sleutels worden uitgereikt en wie deze in 
bezit heeft.
De vergrendeling zorgt ervoor dat de ma-
chine alleen in werking kan worden gesteld 
als de vergrendeling op de juiste manier is 
opgeheven. Voorts wordt voorkomen dat 
de operator de machinerie per abuis start. 
E-STOP-drukknoppen worden niet gekwalifi-
ceerd als isolatiemechanismen.

... TAG
LOTO omvat ook overeenkomstige labeling 
van het isolatiemechanisme door middel van 
een label of indicatie op de vergrendeling: 
Waarom is de apparatuur beveiligd tegen 
herstarten en dienovereenkomstig gelabeld? 
Wie heeft LOTO goedgekeurd? Wie heeft LOTO 
uitgevoerd? Hoe lang duurt de vergrendeling? 
Wie kan aanvullende informatie geven? 
LOTO draait niet alleen om vergrendeling en 
een label. Het is een veelomvattend program-
ma dat verstrekkende gevolgen heeft in het 
bedrijf en bij het beheer van machinerie. Het 
doel is een proces waarmee veilige hantering 
van gevaarlijke energiebronnen wordt 
gegarandeerd onder normale operationele 
omstandigheden en in andere voorspelbare 
situaties. 
Zoals altijd het geval is als het gaat om de 
veiligheid van machinerie, is de eerste stap 
een beoordeling van de bestaande machines 
en vormen van energie. Dit omvat met name 
de vaststelling en beoordeling van risico’s 
en gevaren, de vaststelling van bronnen 
van gevaarlijke energie, de vaststelling van 
uitschakelingspunten en de definitie van 
noodzakelijke aanvullende maatregelen 
(zoals ventilatieopeningen, remmers). 

STAP VOOR STAP
Aan het begin van het LOTO-proces is het 
noodzakelijk om vast te stellen welke mensen 
verantwoordelijk zijn voor LOTO en welke 
mensen deel uitmaken van LOTO. Ook is het 
noodzakelijk om duidelijk te maken welke 
toestemmingen en goedkeuringen nodig 
zijn voor het werk. Vervolgens moet een 
LOTO-proces worden ontwikkeld dat volledig 
is aangepast aan de behoeften van het 
bedrijf. De afzonderlijke stappen, verant-
woordelijkheden, enzovoorts worden hierna 
beschreven. 

IN HET ALGEMEEN OMVAT EEN  
LOTO-PROCEDURE DE VOLGENDE STAPPEN: 
1  Beoordeling en voorbereiding van de taken/

werkzaamheden die op de machines moe-
ten worden uitgevoerd 

2  Overdracht van de machinerie: de machi-
nes (lock & tag) kunnen centraal (voorman) 
of lokaal (onderhoudstechnicus) worden 
beheerd

3  Energie uitschakelen en machine vergren-

“KLANTEN HEBBEN BEHOEFTE AAN 
EEN BETROUWBARE PARTNER”
Als kennisexpert op het gebied van 
machineveiligheid, is Pilz volledig op 
de hoogte van de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van remote LOTO, 
LOTO met behulp van tablets met RFID’s 
en LOTO-middelen die via Bluetooth 
kunnen worden bediend. Ed van Hal, 
manager Trainingen bij Pilz Nederland, 
ziet de vraag naar ondersteuning 
bij LOTO-vraagstukken toenemen: 
“LOTO is een technische aangelegen-
heid om veiligheid te waarborgen in 
diverse situaties. Denk hierbij aan het 
uitbreiden en modificeren van een 
installatie of bij de uitvoering van ser-
vicewerkzaamheden. We merken dat 
klanten hierbij behoefte hebben aan 
een betrouwbare partner die kennis 
heeft over de wet- en regelgeving. Met 
name omdat LOTO gebaseerd is op 
procedures en afspraken, wil men een 
partij die kan helpen tot een praktisch 
uitvoerbaar LOTO-beleid te komen.” 

LOTO-WORKSHOPS
In de Pilz Academy in Vianen staan dan 
ook regelmatig LOTO-workshops op 
het programma. Deze workshops zijn 
veelal op maat gemaakt voor de klant 
waardoor bedrijfsspecifieke procedu-
res aan de orde komen. Aan de hand 
van werkvergunningen, werkinstruc-
ties en (generieke) procedures voeren 
deelnemers praktische handelingen uit 
die optimaal aansluiten op de situatie 
in het eigen bedrijf. Zelfs met gebruik-
making van eigen labels en LOTO-mid-
delen. “Daarbij maakt Pilz gebruik 
van de nieuwste trainingstechnieken 
en hebben wij diverse LOTO-situaties 
vastgelegd in een VR-omgeving. Com-
pleet met instructievideo’s. Cursisten 
lopen virtueel door een fabriek en 
krijgen hierdoor praktisch inzicht in de 
juiste toepassing van LOTO. Een ware 
beleving!”, aldus de trainingsmanager 
van Pilz.

Lock Out Tag Out-programma: wereldwijd gevraagd



Met PASLOTO biedt automatiseringsbedrijf Pilz 
een softwarepakket voor de documentatie 
van Lock Out Tag Out-processen. Daarmee 
kunnen taakspecificaties voor de omgang met 
gevaarlijke energiebronnen eenvoudig worden 
geproduceerd en gedocumenteerd. 
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delen plus label aanbrengen
4  Controlepunt 3
5   Uitvoering van de taak, zoals onderhoud
6  Goedkeuring voor vrijgave en opheffing van 

de ontkoppeling
7  Opheffing van de ontkoppeling door verwij-

dering van de vergrendeling en het label
8  Inspectie  
9  Vrijgave van de machinerie

Wie de machinerie opnieuw vrijgeeft, hangt 
af van het specifieke proces in het bedrijf. 
Aanvullende onderdelen van het proces zijn 
onder meer de vaststelling van het doel, 
het bereik en de regels van de LOTO-pro-
cedure, de beschrijving en vaststelling van 
het proces voor energiecontrole dat moet 
worden toegepast en de beschrijving van de 
middelen voor de uitvoering en naleving van 
het LOTO-programma. 
De ontkoppeling van een energietoevoer 
moet zichtbaar zijn (zichtbare onderbre-
king van de voedingscircuits) of worden 
aangegeven door de duidelijke positie van 
het handmatige controlemiddel (actuator) 
van het isolatiemechanisme. Er moet worden 
voorzien in installatieapparatuur, zoals ma-
nometers of testpunten, om te controleren of 
de onderdelen van de machinerie waarin of 
waarop de ingreep moet worden uitgevoerd, 
geen energie meer bevatten.
Assemblages die gevaarlijke opgeslagen 
energie bevatten en die kunnen worden ver-
wijderd of gedemonteerd, moeten permanent 
zijn voorzien van een label dat waarschuwt 
voor de gevaren van de opgeslagen energie.

Met software ondersteunde documentatie
Bij het documenteren van Lock Out Tag 
out-processen kunnen softwaretools - zoals 
PASLOTO van Pilz - ondersteuning bieden, om 
ervoor te zorgen dat de energie in machines 
veilig wordt uitgeschakeld: taakspecificaties 
voor de omgang met gevaarlijke energiebron-
nen kunnen eenvoudig worden geproduceerd 
en gedocumenteerd. Met de PASLOTO-soft-
ware is het mogelijk om LOTO-rapporten 
op te maken en de eigen richtlijnen van het 
bedrijf voor LOTO te controleren. PASLOTO 
produceert een poster waarop de volledige 
LOTO-procedure van een bedrijf wordt gedo-
cumenteerd. Bovendien kunnen afbeeldingen 
van de machinerie en energiebronnen aan de 
Lock Out Tag Out-poster worden toegevoegd. 

Training van medewerkers is essentieel
Cruciaal voor het succes: het personeel moet 
worden getraind in deze procedure. Dit geldt 
voor al het personeel, ongeacht hun rol in 
het bedrijf, omdat alle medewerkers moeten 
begrijpen waar LOTO voor staat. Bevoegde 
medewerkers moeten een intensieve training 
volgen en andere betrokken medewerkers 
moeten op de hoogte zijn van LOTO en geen 
pogingen ondernemen om de machinerie 
opnieuw te starten. Alle medewerkers moe-
ten het belang van een vergrendeling inzien 
en zelfs medewerkers van externe con-
tractanten moeten worden betrokken bij de 
trainingen. De procedure moet in het gehele 
bedrijf worden geïmplementeerd.
Ten slotte moet het systeem voortdurend 
worden bewaakt en gecontroleerd om ervoor 
te zorgen dat het naar behoren functioneert 
en alle elementen ondersteunt. Daarnaast 
kan een preventieve detectie van defecten 
en zwakke plekken in isolatiesystemen 
en de implementatie van corrigerende 
maatregelen worden ingevoerd. Ook moet 
het reactievermogen in geval van incidenten 
worden vastgesteld, evenals de relatie tussen 
deze incidenten en veranderingen in de 
organisatie.
De feedback van alle deelnemers op de 
effectiviteit en het nut van het (LOTO-) proces 
moet doorlopend worden geëvalueerd. De 
uitkomst hiervan wordt vervolgens geïnte-

greerd in een continue procesverbetering. 
Veranderingen zullen zich altijd voordoen, 
aangezien nieuwe machines worden 
toegevoegd en bestaande machines worden 
vervangen.

COMPLEET PAKKET VOOR LOTO
Automatiseringsbedrijven kunnen tijdens de 
implementatie ondersteuning bieden. Pilz 
biedt een compleet pakket voor de imple-
mentatie van een LOTO-systeem, dat bestaat 
uit twee fasen: Lock Out Tag Out-analyse 
en ontwikkeling van een Lock Out Tag 
Out-procedure op maat. Veiligheidsexperts 
van Pilz helpen bedrijven om hun bestaande 
LOTO-programma’s te evalueren, om zo te 
garanderen dat medewerkers naar behoren 
worden beschermd.
Een Lock Out Tag Out-programma is volgens 
de Europese wetgeving niet verplicht, maar 
met een LOTO-procedure kan aan lokale 
wettelijke specificaties worden voldaan. Het 
wereldwijd toenemende aantal bedrijven dat 
LOTO-procedures implementeert, toont aan 
dat de industrie de talloze voorbeelden van 
best practice navolgt. 


