
Doorloop de 'kopvragen' en de 8 vragen-methode die aansluiten op de vragen in het LCMS.  
Beantwoord vragen niet als ze niet relevant zijn. Geef dat wel aan in het samenvattingsveld (‘n.v.t.’). 
De teksten die  automatisch tevoorschijn komen als je met je muis er over beweegt, bevatten suggesties voor het invullen. Maar: 
blijf altijd zelf nadenken! 

Kopvragen 

Is het een nieuwe melding of een monitoringszaak? 

LCMS-code: [automatisch ingevuld door Vizier]

Is de schade zo ernstig dat een maatregel nodig is? 

0 Ja:  analyseformulier klapt open. 

0 Nee: automatisch antwoord: de gebeurtenis wordt bewaard onder “…..” 

Wat is het lokale adres?  

Beschrijf de bevindingen en het advies van de wachtcommandant. 

Beoordeel de impact van de schade en maatregel. Beschrijf deze beknopt. 

0 Weinig impact (Afhandeling door dijkpost: Doorloop de 8 analysevragen en koppel maatregel(en) voor de dijkpost onder aan 
dit analyseblad.) 

0 Veel impact (Afhandeling na analyse door HDP voor ACW: Vul de 8 analysevragen zo goed mogelijk in en koppel de maatregel 
“Adviesaanvraag aan ACW”.)

Adviesaanvraag ACW  

1: Wat bedreigt ons feitelijk?  Analyse van het faalmechanisme + tijdlijn  

Samenvatting bedreiging: 

1a. Grondmechanische situatie 

Welk(e) faalmechanisme(n) treden op? 
0 Overloop / overslag 
0 Instabiliteit bij overslag 
0 Instabiliteit van bekleding 
0 Piping 
0 Heave 
0 Micro-instabiliteit 
0 Macro-instabiliteit buitenwaarts 
0 Instabiliteit van het voorland 
0 Macro-instabiliteit binnenwaarts 
0 Opdrijven / opbarsten 
0 Opdrijven maaiveld 
0 Anders: ……………. 

1b. Veldsituatie 

1c. Watersituatie (lokaal) 

1d. Onzekerheden
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1e. Tijdlijn bedreiging: bepaal de tijdlijn van de bedreiging en geef zo mogelijk een inschatting van de kans aan (komt terug in vraag 
5). 

2: Wat zijn de verwachte effecten? Scoren op mens, milieu, financiën, imago. 
Analyse van de (lokale) effecten van het faalmechanisme. 

Samenvatting effecten: 

2a. Welk inundatiescenario is van toepassing als de waterkering faalt? 

2b. Zonder inundatie: wat is het effect op mensen 

2c. Zonder inundatie: effect op milieu 

2d. Zonder inundatie: effect op financiën 

2e. Zonder inundatie: effect op imago 

Tijdlijn effecten: bepaal de tijdlijn van de effecten (komt terug in vraag 5). 

3: Welke maatregelen kun je nemen? 

Analyse van de mogelijke maatregelen en wat je hiervoor nodig hebt + tijdlijn. 

Koppel gekozen maatregelen onder aan dit analyseformulier. 

Samenvatting maatregelen: 

3a. Maatregel technisch 

3b. Maatregel: nader ontwerp nodig 

3c. Maatregel: materiaal, materieel, personeel 

3c. Maatregel: juridisch 

3d. Maatregel tijdlijn: bepaal de tijdlijn. 

4: Welk doel en welke effecten hebben de maatregelen? 
Analyse van het gewenste doel, de gewenste effecten van de maatregelen, van de efficiency en effectiviteit. 

Samenvatting  

4a. Beoogd doel 



4b. Effecten 

5: Zijn de maatregelen op tijd uit te voeren (tijdlijn)? 

Samenvatting  

5a. Vergelijking tijdlijnen 

6: Wie zijn getroffen, verantwoordelijk, uitvoerend? 
Analyse van de netwerk. 

Klik hierop voor afbeeldingen van netwerkanalyses. 

Samenvatting  

6a. Getroffenen bedreiging 

6b. Getroffenen maatregel 

6c. Verantwoordelijken 

6d. Uitvoerenden 

Vraag 7: Wat gebeurt er als het tegenzit? 
Analyse van de situatie als de maatregel niet kan worden uitgevoerd of niet effectief is. 

Samenvatting  

7a. Risico kans  

7b. Risico gevolg  

7c. Worst case 

Vraag 8: Wat te doen als het tegenzit? 
Advies over de maatregel om risico’s te verkleinen. 

Samenvatting  

Maatregelen om kans of gevolg te verkleinen 

Voeg hier documenten toe. 

Wrap up (samenvattingsvelden automatisch verzameld door Vizier, te gebruiken voor LCMS).



Voor besluiten: Zie LCMS. 
Gekozen maatregel(en): lees die in LCMS en koppel die hieronder voor. 

Koppel maatregel en verantwoordelijke met tijdbepalingen. 

maatregel / verantwoordelijke rol / starten voor / gereed voor. 

zie keuzelijst 

benoem ad-hoc 


