
Op zoek naar oorzaken van ongevallen:
lessen uit diverse veiligheidsdisciplines

Drs. R.J. Davidse

R-2003-19





Op zoek naar oorzaken van ongevallen:
lessen uit diverse veiligheidsdisciplines

Inventarisatie en beoordeling van onderzoeksmethoden gericht op
menselijke fouten

R-2003-19
Drs. R.J. Davidse
Leidschendam, 2003
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV



Documentbeschrijving

Rapportnummer: R-2003-19
Titel: Op zoek naar oorzaken van ongevallen: lessen uit diverse

veiligheidsdisciplines
Ondertitel: Inventarisatie en beoordeling van onderzoeksmethoden gericht

op menselijke fouten
Auteur(s): Drs. R.J. Davidse
Onderzoeksthema: Weggebruikers: de relatie tussen gedrag, omgeving en

ongevallen
Themaleider: Drs. I.N.L.G. van Schagen
Projectnummer SWOV: 31.210

Trefwoord(en): Accident, method, cause, industry, aircraft, ship, road safety,
human factor, behaviour.

Projectinhoud: De zoektocht naar de geschiktste methoden om de relatie tussen
verkeersgedrag en ongevallen te onderzoeken is een zeer
belangrijk onderdeel van verkeersveiligheidsonderzoek. Dit
rapport geeft een overzicht van de gangbare onderzoeks-
methoden en -benaderingen binnen verschillende veiligheids-
terreinen. Behalve de verkeersveiligheid, zijn ook de industriële
veiligheid, de luchtvaartveiligheid en de scheepvaartveiligheid
bestudeerd.

Aantal pagina’s: 150 + 27
Prijs: L 25,-
Uitgave: SWOV, Leidschendam, 2003

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
Postbus 1090
2260 BB Leidschendam
Telefoon 070-3173333
Telefax 070-3201261
Internet www.swov.nl



SWOV-rapport R-2003-19 3

Samenvatting

Onderzoek naar de relatie tussen verkeersgedrag en ongevallen is
afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare
informatie over gedrag voorafgaand aan ongevallen. Empirische informatie
over de relatie tussen gedrag en ongevallen is echter moeilijk te verkrijgen.
Het zoeken naar de geschiktste methode(n) om de relatie tussen verkeers-
gedrag en ongevallen te onderzoeken blijft derhalve een zeer belangrijk
onderdeel van verkeersveiligheidsonderzoek. Het onderhavige onderzoek
beoogt daaraan bij te dragen.

Dit rapport geeft een overzicht van methoden en benaderingen die gebruikt
kunnen worden voor een beter inzicht in gedragsgerelateerde oorzaken
van verkeersongevallen. Daarvoor is binnen, maar vooral ook buiten het
onderzoeksterrein van de verkeersveiligheid literatuur verzameld. De
bestudeerde onderzoeksterreinen zijn de industriële veiligheid, de
luchtvaartveiligheid, de scheepvaartveiligheid en de verkeersveiligheid.

De belangrijkste conclusie van deze literatuurstudie is dat de besproken
veiligheidsterreinen op een aantal gebieden interessante nieuwe
aanknopingspunten bieden voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het gaat
daarbij met name om het onderzoek dat in de industriële veiligheid en de
luchtvaartveiligheid wordt verricht. De maritieme veiligheid heeft ten
opzichte van deze twee terreinen, en ten opzichte van het verkeers-
veiligheidsonderzoek, geen nieuwe concepten ontwikkeld. 

Bij het onderzoek dat binnen de industriële veiligheid wordt uitgevoerd,
vormt de ‘Human Reliability Assessment’ een interessant nieuw kader van
onderzoek, waarin met name het kwantificeren van de kans op menselijke
fouten iets toevoegt aan het bestaande verkeersveiligheidsonderzoek.
Technieken die hierin voorzien zijn onder andere THERP en HEART. Van
het onderzoek binnen de luchtvaartveiligheid valt te leren dat theoretische
modellen als leidraad kunnen dienen voor een dataverzameling die meer
mogelijkheden biedt voor onderzoek naar menselijke factoren die hebben
bijgedragen aan het ontstaan van ongevallen. Daarnaast leeft binnen beide
onderzoeksterreinen - industriële veiligheid en luchtvaartveiligheid - de
sociotechnische aanpak als een vernieuwende invalshoek voor veiligheids-
onderzoek, met onderzoeksmethoden als MORT en TRIPOD. Deze aanpak
gaat ervan uit dat de menselijke handeling niet los gezien kan worden van
de cultuur, de sociale factoren en het beleid van de organisatie waarin de
mens zich bevindt.

Een tweede conclusie is dat het niet eenvoudig is om de methoden die uit
de bovengenoemde veiligheidsterreinen zijn voortgekomen een op een te
vertalen naar een bruikbare methode voor verkeersveiligheidsonderzoek.
Dit ligt enerzijds aan de veelal proactieve aanpak van het onderzoek op het
terrein van de industriële veiligheid, en anderzijds aan het feit dat de
beschikbare verkeersongevallengegevens niet aan de hoge eisen kunnen
voldoen die de beschikbare reactieve technieken aan de data stellen.

De proactieve onderzoeksstrategie is zeer nuttig voor gebieden waar
weinig ongevallen plaatsvinden en waar de ongevallen die er zijn zeer
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ernstige gevolgen hebben. Informatie over wat er fout kán gaan is voor
onderzoek naar de relatie tussen verkeersgedrag en het ontstaan van
ongevallen echter minder informatief dan informatie over wat er
daadwerkelijk misgaat. Binnen de industriële veiligheid en de luchtvaart-
veiligheid is het totaal aantal ongevallen dat plaatsvindt gering. In het
wegverkeer is het aantal ongevallen vele malen groter, en zijn ongevallen-
gegevens in ruime mate aanwezig (over de kwaliteit later meer). Reactief
ongevallenonderzoek is op dit terrein derhalve opportuun. Dat neemt niet
weg dat er ook onderwerpen zijn waarvoor het ook bij verkeersveilig-
heidsonderzoek nuttig kan zijn proactief onderzoek uit te voeren,
bijvoorbeeld als techniek voor het bestuderen van de algemene verkeers-
veiligheidsproblematiek, en bij onderzoek naar de veiligheid van systemen
die nog niet beschikbaar zijn maar waarvan de veiligheidseffecten op
voorhand moeten worden ingeschat. Deze onderwerpen vallen echter
buiten het kader van deze studie.

In die gevallen waarbij er in de industrie of de luchtvaartveiligheid wel
reactief onderzoek wordt verricht, is de dataverzameling zeer uitgebreid en
gedetailleerd. Bij de dataverzameling worden ook gedragsgerelateerde en
andere menselijke factoren die kunnen hebben bijgedragen aan het
ontstaan van het ongeval uitgebreid beschreven. Binnen de verkeers-
veiligheid vinden dergelijke dieptestudies, die vaak ter plaatse worden
uitgevoerd, niet of nauwelijks plaats - in ieder geval niet in Nederland. De
ongevallenregistratie die er is, is bedoeld voor de juridische afhandeling en
dus niet voor het identificeren van causale factoren teneinde maatregelen
te kunnen ontwerpen waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst
kunnen worden voorkomen. De gegevens die nodig zijn voor ongevallen-
analyses zoals deze in het industriële veiligheidsonderzoek worden
uitgevoerd, zijn derhalve binnen het verkeersveiligheidsterrein niet
standaard beschikbaar. Uiteraard is het wel mogelijk deze gegevens
speciaal te gaan verzamelen. Een voor de hand liggende techniek is die
waarbij speciale onderzoeksteams uitrukken als er een ongeval heeft
plaatsgevonden en ter plaatse alle benodigde informatie verzamelen, zowel
op technisch niveau (voertuig en wegomgeving) als op gedragsniveau (aan
de hand van interviews met betrokkenen en getuigen). Deze techniek heeft
veel overeenkomsten met de dataverzameling zoals deze in de industrie en
de luchtvaart plaatsvindt, maar heeft als nadeel dat ze veel tijd, inspanning
en geld kost.

Een alternatieve gegevensbron die veel minder kostbaar is, wordt gevormd
door de processen-verbaal (PV’s) die door de politie worden opgesteld.
PV’s bevatten redelijk wat detailinformatie en zijn minder kostbaar in
aanschaf dan de uitvoering van een dieptestudie. Een nadeel van het
gebruik van PV’s is wel dat de verzamelde informatie wordt gekleurd door
de - in het kader van de justitiële afwikkeling verplichte - ambtelijke taal
waarin de verklaringen van de betrokken partijen en getuigen worden
opgesteld. Daarnaast is het de vraag of met de PV’s alle informatie
beschikbaar komt die voor met name de reactieve methoden uit de
sociotechnische benaderingswijze benodigd zijn (bijvoorbeeld gegevens
over het onderhoud of de ergonomische aspecten van het wegontwerp).

Al met al zijn er dus verschillende lessen te leren van het onderzoek dat
plaatsvindt op de onderzoeksterreinen van met name de industriële
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veiligheid en de luchtvaartveiligheid (kwantificeren van foutenkansen,
theoretische modellen als leidraad voor de dataverzameling, en de
sociotechnische benaderingswijze). Maar door de veelal proactieve aanpak
van het onderzoek op het terrein van de industriële veiligheid, en de
onvoldoende gedetailleerde ongevallengegevens die in het verkeers-
veiligheidsonderzoek beschikbaar zijn, is het lastig de methoden die uit de
bovengenoemde veiligheidsterreinen zijn voortgekomen een op een te
vertalen naar een bruikbare methode voor verkeersveiligheidsonderzoek.
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Summary

Looking for causes of accidents: lessons from various safety
disciplines;
Inventory and evaluation of research methods aimed at human errors

Research into the relationship between traffic behaviour and accidents
depends on the availability of sufficient and valid information about
behaviour prior to accidents. Empirical information is, however, difficult to
obtain. Looking for the most suitable research method(s) to examine the
above-mentioned relationship remains, therefore, a very important part of
road safety research. The present study aims to make a contribution.

This report provides an overview of methods and approaches that can be
used to obtain a better insight into behaviour-related road accident causes.
We have therefore examined studies both inside and outside road safety
research. The research areas examined were industrial safety, aviation
safety, shipping safety, and road safety.

The most important conclusion is that the safety areas studied, offered
interesting new leads for road safety research. This was especially the case
in industrial and aviation safety studies. Shipping safety studies, compared
with the two already mentioned and road safety, did not contain any
additional new leads.

In the case of industrial safety, the Human Reliability Assessment is an
interesting new approach. Especially the element of quantifying the chance
of human error adds something to existing road safety research. The
techniques used are, among others, THERP and HEART. Aviation safety
studies showed that theoretical models can serve as a guideline for data
collection that offers greater possibilities for studying human factors that
have contributed to accidents occurring. Furthermore, within both industrial
and aviation safety areas, the sociotechnical approach provides a new
point of view for road safety research. This approach assumes that human
actions cannot be separated from the culture, the social factors, and the
policy of the organization for which people work. Available techniques are
MORT and TRIPOD.

A second conclusion is that it is not easy to adapt methods developed in
the above-mentioned safety areas to form a usable road safety research
method. On the one hand, this is because of the often used proactive
approach in industrial safety, and on the other hand because of the fact that
the available road accident data does not meet the high demands that the
available reactive techniques make of data.

The proactive research strategy is very useful for conditions in which few
accidents occur and where the accidents that do occur are very severe.
However, information about what cán go wrong is less informative for the
relation between traffic behaviour and accidents occurring than information
about what actually díd go wrong. Industrial and aviation safety research
only have small numbers of accidents at their disposal. Road traffic leads to
many more accidents and data about them is plentiful (more about their
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quality later). Reactive accident research for road safety research is,
therefore, opportune. This still means, however, that there are also road
safety research subjects for which proactive research is useful. For
example, as a technique for studying the general road safety problem, and
for research of the safety of systems that are not yet available but for which
the safety effects must be estimated beforehand. These subjects, however,
are beyond the scope of this study.

In those cases in which industrial and aviation safety research uses
reactive research, the amount of data is extensive and detailed. Behaviour-
related and other human factors that can contribute to an accident
occurring are extensively described in their data collections. Road safety
research hardly ever conducts such in-depth studies. The existing accident
registration is meant for the juridical settlement (i.e. determining the guilty
party) and nót for identifying causal factors in order to be able to design
measures to prevent similar accidents in the future. The data needed to
carry out accident analyses as done in industrial safety is, therefore, not
standardly available for road safety research. Of course it is possible to
specially collect this data. An obvious technique is that in which special
research teams go to the site of an accident to gather the necessary data.
This includes technical (vehicle and road surroundings) as well as
behavioural data (from interviews with those involved and witnesses). This
technique is very similar to those used in industrial and aviation, but has the
disadvantage of requiring a lot of time and being very expensive.

An alternative data source that is far less expensive is that of the additional
police reports. They contain quite a lot of detailed information and cost a lot
less than in-depth studies. A disadvantage is that much of the information is
tainted by the official jargon (demanded by the court) in which the
statements of those involved and witnesses are written. In addition, it is
doubtful whether all information becomes available, especially the
information that is needed for the reactive methods of the sociotechnical
approach (for example data about maintenance or ergonomic aspects of
the road layout).

The conclusion is that a number of lessons can be learnt, especially from
industrial and aviation safety research: quantifying error chances,
theoretical models as guideline for data collection, and the sociotechnical
approach. However, because of the mainly proactive approach in industrial
safety research, and the insufficiently detailed accident data available for
road safety research, it is difficult to adapt such methods to road safety
research.
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Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van een literatuurstudie naar analysemethoden
voor het achterhalen van oorzaken van ongevallen. In deze studie is
nagegaan welke methoden en benaderingen er binnen, maar vooral ook
buiten het onderzoeksterrein van de verkeersveiligheid zijn, die gebruikt
kunnen worden om een beter inzicht te krijgen in de gedragsgerelateerde
oorzaken van verkeersongevallen. De bestudeerde onderzoeksterreinen
zijn de industriële veiligheid, de luchtvaartveiligheid, de scheepvaart-
veiligheid en de verkeersveiligheid. De literatuurstudie heeft geresulteerd in
een veelheid aan beschrijvingen van onderzoeksmethoden en
dataverzamelingstechnieken. Deze kunnen als naslagwerk dienen voor het
opzetten van toekomstig onderzoek naar oorzaken van ongevallen. De
lezer die vooral geïnteresseerd is in een beknopt overzicht van de
methoden en/of de conclusies over de bruikbaarheid van deze methoden
voor verkeersveiligheidsonderzoek wordt verwezen naar het laatste
hoofdstuk.

De totstandkoming van dit rapport is mede te danken aan een aantal
personen die het rapport telkens een stukje verder hebben gebracht.
De auteur dankt prof. dr. A.R. Hale (TU Delft) en ing. K.E. Beumkes van de
kamer Luchtvaart van de Raad voor de Transportveiligheid voor hun
uitgebreide reactie op een eerste concept van dit rapport. Deze reacties
van experts op de terreinen van respectievelijk industriële veiligheid en
luchtvaartveiligheid hebben geholpen een beeld te krijgen van de
representativiteit van de besproken literatuur, en hebben eventuele hiaten
aangevuld. Verder dankt de auteur drs. M. de Niet voor zijn bijdrage aan
het hoofdstuk over de scheepvaartveiligheid. Tot slot is een woord van
dank op zijn plaats voor dr. M.P. Hagenzieker en drs. I.N.L.G. van Schagen
voor hun suggesties om de veelheid aan informatie overzichtelijk te
houden. De verantwoordelijkheid over de uiteindelijke inhoud van dit
rapport ligt echter geheel bij de auteur.
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1. Inleiding

1.1. Onderzoekskader

Het doel van het thema ‘Weggebruikers: de relatie tussen gedrag,
omgeving en ongevallen’ van het SWOV-onderzoeksprogramma 1999-
2002 is om een beter onderbouwd inzicht te verkrijgen in de mate waarin
en de wijze waarop het verkeersgedrag van weggebruikers wordt
beïnvloed door kenmerken van de verkeersomgeving en het gedrag van
andere weggebruikers, en hoe dit verkeersgedrag bijdraagt aan het
ontstaan van ongevallen. Concrete vragen waarop een antwoord wordt
gezocht zijn: 
- Welke kenmerken van de omgeving en de vormgeving van de weg en

welke gedragingen van anderen bepalen het feitelijke gedrag van
weggebruikers, en in hoeverre kan gewenst of correct verkeersgedrag
worden uitgelokt of juist verstoord door de omgeving?

- In welke mate is de fysieke en/of emotionele gesteldheid van de
weggebruiker van invloed op zijn/haar eigen verkeersgedrag (in relatie
tot omgevingskenmerken en andere weggebruikers)? 

- Wat is de relatie tussen verkeersgedragingen en het ontstaan van
ongevallen? 

De twee eerstgenoemde vragen zijn erop gericht meer kennis te genereren
omtrent hoe feitelijk vertoond verkeersgedrag tot stand komt en de in- en
externe factoren die erop van invloed zijn. Dergelijke kennis is een
belangrijke voorwaarde om hypotheses te kunnen formuleren over de
relatie tussen verkeersgedrag en het ontstaan van ongevallen. Het is
echter erg moeilijk om zulke relaties vervolgens empirisch te onderzoeken,
en daarmee de derde onderzoeksvraag te beantwoorden. Ongevallen zijn,
gelukkig, bijzondere gebeurtenissen en het is erg moeilijk om voldoende en
betrouwbare informatie te krijgen over het gedrag voorafgaand aan een
ongeval. De gangbare ongevallenbestanden bevatten vaak weinig of geen
informatie over het gedrag voorafgaand aan het ongeval of gedragsmatige
aspecten die een, mogelijkerwijs oorzakelijk, verband hebben met het
ontstaan van het ongeval. Het zoeken naar de meest geschikte methode(n)
om de relatie tussen verkeersgedrag en ongevallen te onderzoeken blijft
derhalve een zeer belangrijk onderdeel van verkeersveiligheidsonderzoek.
Het onderhavige onderzoek poogt daaraan een bijdrage te leveren.

1.2. Doel en opzet van deze studie

Het doel van deze studie is na te gaan welke methoden er binnen, maar
vooral ook buiten het onderzoeksterrein van de verkeersveiligheid zijn, die
gebruikt kunnen worden om meer gedetailleerde (gedrags)gegevens te
verzamelen en een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van ongevallen.
Het onderzoek is in twee fasen opgesplitst: een inventarisatie van
bestaande methoden en een pilotstudie waarin een of enkele van deze
methoden in de praktijk op hun bruikbaarheid worden getest.
In de eerste fase - waarvan het onderhavige rapport verslag doet - worden
methoden beschreven die binnen de verschillende terreinen van het
veiligheidsonderzoek zijn ontwikkeld. We beperken ons daarbij tot de
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onderzoeksterreinen van de luchtvaart, scheepvaart, industriële veiligheid
en de verkeersveiligheid. Uiteraard zijn er nog vele andere terreinen
waarop veiligheidsonderzoek wordt verricht (bijvoorbeeld railveiligheid,
consumentenveiligheid en brandveiligheid). We gaan er in deze studie
echter van uit dat met een beschrijving van de methoden en technieken die
in de vier bovengenoemde veiligheidsterreinen zijn ontwikkeld en/of
worden toegepast, de meeste van de in het totale onderzoeksgebied
ontwikkelde methoden aan bod komen. 
In het onderhavige rapport worden dus alleen de methoden en technieken
beschreven die in de luchtvaart, scheepvaart, industriële veiligheid en de
verkeersveiligheid zijn ontwikkeld. Daarnaast worden de methoden die
afkomstig zijn uit de drie eerstgenoemde terreinen tevens beoordeeld op
hun bruikbaarheid voor verkeersveiligheidsonderzoek. Daarbij gaat het met
name om de bruikbaarheid voor onderzoek naar de aan gedrag
gerelateerde oorzaken van verkeersongevallen, en om de bruikbaarheid
voor het bepalen van de relatieve bijdrage van de verschillende oorzaken
aan het ontstaan van het ongeval. Een goed onderbouwd inzicht in de
relatie tussen gedrag en ongevallen draagt immers niet alleen bij aan
theorievorming over het ontstaan van ongevallen, maar maakt het ook
mogelijk prioriteiten te stellen aan aandachtspunten en maatregelen ter
verbetering van de verkeersveiligheid. ‘Probleemgedragingen’, die in hoge
mate samenhangen met het ontstaan van ongevallen, zullen als eerste
aangepakt moeten worden. 
Bij de inventarisatie wordt voor elk van de besproken methoden ook
nagegaan wat de voor- en nadelen zijn, en bij welk type onderzoeksvragen
zij het best kunnen worden ingezet. Gezien de interesse voor aan gedrag
gerelateerde oorzaken van verkeersongevallen, wordt de inventarisatie
beperkt tot studies op het terrein van onderzoek naar menselijke factoren.
Daarmee worden alle mogelijke menselijke factoren bedoeld: niet alleen
het gedrag van de uitvoerende (arbeider, piloot, stuurman, verkeersdeel-
nemer), maar ook zijn fysieke en mentale conditie en beperkingen, de
invloed die andere personen op hem kunnen hebben (zoals medeweg-
gebruikers en management), het ontwerp van de omgeving waarin de
uitvoerende moet opereren, en de heersende cultuur.

1.3. Opbouw van het rapport

Aangezien de inventarisatie van methoden zich richt op methoden en
technieken binnen het onderzoek naar menselijke factoren, wordt in
Hoofdstuk 2 eerst een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste
theorieën op dit terrein.
Vervolgens komen in Hoofdstuk 3 tot en met Hoofdstuk 6 de verschillende
bestudeerde terreinen van het veiligheidsonderzoek aan bod. De volgorde
van deze vier hoofdstukken is niet geheel willekeurig. Veel van de
methoden die ontwikkeld zijn binnen de industriële veiligheid worden
toegepast binnen het lucht- en scheepvaartonderzoek. Het veiligheids-
onderzoek is binnen de industriële veiligheid duidelijk het verst ontwikkeld,
ook wat het onderzoek naar menselijke factoren betreft. Daarnaast is de
aandacht voor onderzoek naar menselijke factoren binnen de luchtvaart
van oudsher groter dan binnen de scheepvaart. De volgorde van
behandeling van de drie genoemde veiligheidsterreinen volgt deze gradatie
(industrie, luchtvaart, scheepvaart). De beschrijving van methoden en
technieken uit de verschillende terreinen van het veiligheidsonderzoek
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wordt in Hoofdstuk 6 afgesloten met de behandeling van innovatieve
methoden en technieken die ontwikkeld zijn op het terrein van het
verkeersveiligheidsonderzoek.

Bij de beschrijving van methoden is er niet naar gestreefd uitputtend te zijn.
Het doel was een beeld te krijgen van wat de stand van zaken is, en welke
methoden en technieken van waarde kunnen zijn voor het verkeersveilig-
heidsonderzoek. Desalniettemin heeft de literatuurstudie geresulteerd in
een veelheid aan beschrijvingen van onderzoeksmethoden en data-
verzamelingstechnieken. Deze kunnen als naslagwerk dienen voor het
opzetten van toekomstig onderzoek naar oorzaken van ongevallen. Met dit
doel is een Index opgenomen die het zoeken vergemakkelijkt.
De lezer die vooral geïnteresseerd is in een beknopt overzicht van de
methoden en/of de conclusies over de bruikbaarheid van deze methoden
voor verkeersveiligheidsonderzoek wordt verwezen naar Hoofdstuk 7. In
dat laatste hoofdstuk wordt samengevat wat de voor- en nadelen van de
verschillende methoden zijn, voor welke onderzoeksvragen zij het best
kunnen worden aangewend, en in welke mate ze bruikbaar zijn voor
verkeersveiligheidsonderzoek.
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2. Menselijke fouten: een theoretische inleiding

De onderzoeksmethoden die in dit rapport besproken worden, zijn veelal
gebaseerd op een of meer theoretische modellen voor het menselijk
functioneren. Deze theoretische modellen kunnen worden ingedeeld op
basis van hun benadering van menselijke fouten. Embrey (1994)
onderscheidt vier benaderingen. Hoewel hij deze benaderingen beschrijft
vanuit hun toepassing binnen de chemische procesindustrie, zijn de
beschrijvingen algemeen bruikbaar en is de indeling allesomvattend. De
theorieën met betrekking tot belonen en straffen van respectievelijk goed
gedrag en fouten (§ 2.1), theorieën afkomstig uit de ‘human factors’-traditie
en de ergonomie (§ 2.2), en de cognitieve theorieën van onder andere
Rasmussen en Reason (§ 2.3) komen stuk voor stuk aan bod, evenals de
recente aandacht voor de invloed van de omgeving en de organisatie op
het ontstaan van fouten (§ 2.4). Aangezien elk van de benaderingswijzen
de rol van een ander onderdeel van het ongevalsproces (persoon,
systeem, omgeving en organisatie) benadrukt, is het niet nodig om de
verschillende invalshoeken als concurrenten te zien; ze zijn eerder
complementair. In de systeembenadering die Embrey (1994) nastreeft,
worden de verschillende benaderingswijzen gecombineerd. 
De beschrijvingen in de volgende paragrafen zijn alle gebaseerd op
Embrey (1994). De volgorde waarin de vier benaderingen aan bod komen
loopt parallel aan de chronologische volgorde waarin de theoretische
modellen werden ontwikkeld. Gezien de belangrijke invloed van de
cognitieve benadering in de ontwikkeling van analysetechnieken uit de
afgelopen decennia, krijgt deze meer aandacht dan de andere
benaderingswijzen. De belangrijkste theorieën die tot deze benaderings-
wijze behoren worden nader toegelicht, en zullen in de volgende
hoofdstukken als bekend worden verondersteld.

2.1. Traditionele veiligheidsbenadering

Het uitgangspunt van de traditionele benadering is ‘fitting the person to the
job’. Bij deze benadering ligt de nadruk op de individuele factoren die tot
een ongeval leiden. De oorzaken van het ontstaan van fouten worden
hoofdzakelijk toegeschreven aan gebrek aan motivatie om veilig te
handelen, gebrek aan discipline of gebrek aan kennis over hoe veilig te
handelen. Dergelijk gedrag leidt tot ‘onveilige handelingen’ die, in
combinatie met ‘onveilige situaties’, de belangrijkste oorzaken van
ongevallen vormen. 
Vanuit deze zienswijze tracht men ongevallen en fouten te voorkomen door
middel van selectie, en door daar waar nodig het gedrag te veranderen
door het individu te motiveren (bijvoorbeeld met behulp van veiligheids-
campagnes in de vorm van voorlichting en/of belonen voor goed gedrag),
te straffen, of opnieuw te trainen. Deze aanpak heeft een aantal nadelen,
die alle voortvloeien uit het feit dat het individu verantwoordelijk wordt
geacht voor het ontstaan van een ongeval; hij heeft er zelf voor gekozen
om zich onveilig te gedragen. Dit uitgangspunt van individuele
verantwoordelijkheid zorgt er ten eerste voor dat andere mogelijke
oorzaken, zoals inadequate procedures of slecht ontworpen hulpmiddelen,
niet in overweging worden genomen. Bovendien wordt onderzoek naar
gemeenschappelijke oorzaken van ongevallen hierdoor niet gestimuleerd.
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Daarnaast zal het feit dat de schuld van een ongeval wordt toegeschreven
aan het individu, ertoe leiden dat betrokkenen incidenten en bijna-
ongevallen niet zullen melden; ook al was er sprake van omstandigheden
die buiten de invloedssfeer van de betrokkenen lagen. Dit alles levert een
onvolledig ongevallenbestand, zowel in termen van aantallen ongevallen
als van mogelijke oorzaken.

Binnen de industriële veiligheid wordt de traditionele benadering vooral
toegepast op het terrein van de bedrijfsveiligheid, dat zich richt op
veiligheidsrisico’s voor de werknemer (zoals vallen en uitglijden). Binnen de
procesveiligheid, waar de aandacht is gericht op grote systeemfouten die
ook de omgeving kunnen schaden, is de traditionele benadering veel
minder in zwang. Door de introductie van de computer zijn de controletaken
daar overgenomen door computers, waardoor de taak van het individu
verandert is van een doetaak in een denktaak. Deze verandering brengt
een andere benadering van de schuldvraag met zich mee: het individu kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor omstandigheden die buiten
zijn invloedssfeer liggen. In de procesveiligheid is de traditionele
benadering dan ook minder bruikbaar geworden.
Binnen de verkeersveiligheid wordt de traditionele aanpak vooral
aangewend om het gebruik van beveiligingsmiddelen zoals autogordels te
bevorderen en om individuele verkeersonveilige gedragingen zoals
alcoholgebruik en te hard rijden te voorkomen.

2.2. Human Factors en Ergonomie

Bij de ‘human factors’-benadering en in de ergonomie (in het vervolg
samengevat als de HFE-benadering) staat de mens centraal: de taak moet
worden aangepast aan de persoon (‘fitting the job to the person’) in plaats
van andersom. Volgens deze zienswijze is de belangrijkste oorzaak van het
ontstaan van menselijke fouten de slechte afstemming tussen de eisen die
het systeem stelt en de menselijke vermogens. Om fouten (en ongevallen)
te voorkomen moet in het ontwerp van een taak rekening worden
gehouden met de fysieke en mentale kenmerken van de mens. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het ontwerp van de interactie tussen mens en machine
(o.a. interfaces), maar ook voor het bepalen van de maximale fysieke en
mentale taakbelasting.
Het mensbeeld dat in de beginjaren van de HFE-benadering (de jaren
1940-1960) als basis werd genomen voor het taakontwerp, was in sterke
mate gebaseerd op het behaviouristische model van de mens: een ‘black
box’ waarvan het onduidelijk is wat er gebeurt tussen de input en output
van informatie. Typisch menselijke kenmerken als denkprocessen en de
vrije wil zijn daarin niet vertegenwoordigd. Later, vanaf de jaren zestig,
werd de black box ingevuld met de informatieverwerkende processen die
zich daarbinnen afspelen. De mens werd gezien als een informatie-
verwerker met een beperkte verwerkingscapaciteit. Op basis daarvan
werden studies gedaan naar de maximale mentale belasting en de waak-
zaamheid gedurende zeer lage stimulatieniveaus. Maar ook binnen dit
concept van de mens wordt geen aandacht besteed aan menselijke
kenmerken zoals het betekenis geven aan een taak, intenties, en
onderwerpen als het oplossen van problemen, het nemen van beslissingen
en het stellen van diagnoses. Er wordt in de HFE-benadering dus wel in
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sterke mate rekening gehouden met de fysieke en mentale kenmerken van
de mens, maar niet in alle opzichten. 
Om een goede afstemming tussen taakvereisten en menselijke vermogens
te bereiken, en daarmee de kans op ongevallen te voorkomen, wordt in de
HFE-benadering voornamelijk gebruikgemaakt van ontwerpprincipes en
-richtlijnen. De belangrijkste toepassing van de HFE-benadering vindt
plaats bij het ontwerp van nieuwe systemen. Daarnaast wordt deze
benadering ook toegepast om beperkingen in bestaande systemen op te
sporen.
De theoretische achtergrond van de HFE-benadering heeft bovendien input
geleverd voor de uitbreiding van de reikwijdte van analysetechnieken die in
eerste instantie alleen gericht waren op technische oorzaken van
ongevallen. Technieken die uitsluitend inzicht gaven in technische fouten
die op kunnen treden en de kansen op dergelijke fouten (zoals faalkans-
analyse), werden uitgebreid met mogelijke menselijke fouten en de kans
daarop. Nadeel van het gebruik van de HFE-benadering voor de
beschrijving van menselijke fouten is de eerdergenoemde omissie van
onderwerpen als intentie, doelen en andere beweegredenen van hogere
orde. Deze onderwerpen worden wel benadrukt in de cognitieve
benadering (zie § 2.3), en worden de laatste jaren ook als zodanig in de
eerdergenoemde analysetechnieken opgenomen. 

De analysetechnieken die gestoeld zijn op de HFE-benadering zijn vooral
ontwikkeld en toegepast binnen militaire organisaties, de luchtvaart
(cockpit, luchtverkeersleiding) en krachtcentrales. Binnen de verkeers-
veiligheid is de HFE-benadering ook op diverse terreinen terug te vinden,
met als overkoepelende factor het huidige Nederlandse verkeersveilig-
heidsbeleid waarin de mens als maat der dingen wordt genomen. Alle
relevante kenmerken van infrastructuur, voertuigen en verkeersregels
moeten volgens het duurzaam-veiligprincipe zijn afgestemd op de mogelijk-
heden en beperkingen van de verkeersdeelnemer (Koornstra et al., 1992).

2.3. Cognitieve benadering

Hoewel de HFE-benadering de mens centraal stelt, wordt de mens nog wel
beschouwd als een black box (of informatieverwerker) zonder denk-
processen. De cognitieve benadering, die ontstond tijdens de jaren 1970-
1980, geeft een nadere invulling aan de centrale rol van de mens, door te
benadrukken dat mensen betekenis geven aan de informatie die zij
ontvangen, en dat hun acties bijna altijd gericht zijn op het bereiken van
expliciete of impliciete doelen.
Daarmee is de cognitieve benadering vooral geschikt voor het analyseren
van hogere-ordefuncties zoals het oplossen van problemen, het nemen van
beslissingen en het stellen van diagnoses. De uitkomsten van deze
analyses leveren op hun beurt de beste basis voor het voorspellen en
classificeren van fouten, doordat de onderliggende oorzaken van
menselijke fouten worden blootgelegd. Daar waar de HFE-benadering
vooral uitgaat van de vraag wat er fout is gegaan, wordt er in de cognitieve
benadering ook stilgestaan bij de vraag waarom het fout is gegaan. Een
‘human error’-classificatie op basis van de cognitieve benadering geeft
daardoor meer houvast voor het voorkomen van fouten dan een
classificatie op basis van de HFE-benadering. Informatie over wat er fout
gaat geeft immers niet altijd informatie over hoe een dergelijke fout in de
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toekomst voorkomen kan worden; onder meer doordat dezelfde fout
verschillende oorzaken kan hebben, en verschillende fouten dezelfde
oorzaak kunnen hebben.
De cognitieve aanpak heeft verschillende classificatiesystemen opgeleverd
voor de beschrijving van de verschillende stadia van het informatie-
verwerkingsproces. Deze classificatiesystemen bieden een raamwerk voor
het identificeren van de verschillende typen fouten die in de verschillende
stadia van de informatieverwerking, of bij de verwerking van verschillende
typen van informatie (in verschillende omstandigheden) kunnen optreden.
Voorbeelden van dergelijke classificatiesystemen zijn het SRK-model
(‘Skill-‘, ‘Rule-‘ en ‘Knowledge-based’) en ‘stepladder’-model van
Rasmussen (1982a; 1986), en het daarop gebaseerde ‘Generic Error
Modeling System’ (GEMS) van Reason (1990). 

In het SRK-model worden drie niveaus van informatieverwerking
onderscheiden op basis van de mate waarin het individu bewuste controle
uitoefent op de acties die hij/zij uitvoert. Het ‘knowledge-based’-niveau en
het ‘skill-based’-niveau vormen de uitersten, met daar tussenin het ‘rule-
based’-niveau. Op het ‘knowledge-based’-niveau wordt een taak bijna
volledig bewust uitgevoerd. Op dit prestatieniveau wordt gefunctioneerd
wanneer iemand een taak voor het eerst uitvoert of wanneer een ervaren
persoon een hem/haar bekende taak in een geheel nieuwe omgeving moet
uitvoeren. Doordat er geen routine aanwezig is of doordat men moet
improviseren, kost de actie veel mentale inspanning en verloopt de
uitvoering van de taak traag. Het ‘skill-based’-niveau heeft juist betrekking
op de routinematige uitvoering van taken, waarbij vrijwel geen sprake is
van bewuste taakuitvoering. Dergelijke taken worden snel en zonder veel
mentale inspanning uitgevoerd. In situaties waarin de te hanteren regels
voor uitvoering van de taak voorhanden zijn, maar niet zo vaak gebruikt
worden, functioneert men op het ‘rule-based’-niveau. De mate van bewuste
taakuitvoering ligt tussen de automatismen van het ‘skill-based’-niveau en
de volledig bewuste taakuitvoering van het ‘knowledge-based’-niveau in.

Het ‘stepladder’-model van Rasmussen beschrijft de stadia van
informatieverwerking die een taakuitvoerder doorloopt als hij/zij een
‘probleemsituatie’ tegenkomt. Deze stadia vormen een trap van acties die
gericht zijn op probleemidentificatie en die start op het skill-based-niveau
en via het rule-based-niveau opklimt naar het knowledge-based-niveau.
Vervolgens loopt de trap weer via dezelfde niveaus terug naar het skill-
based-niveau langs acties die gericht zijn op de probleemoplossing (zie
Afbeelding 2.1). De taakuitvoerder begint de confrontatie met de
probleemsituatie op het skill-based-niveau. Als hij het probleem direct
herkent, en de oplossing weet, hoeft hij de trap niet verder te beklimmen.
Hij kan in dat geval ‘de weg afsnijden’ en direct actie ondernemen.
Naarmate het probleem onbekender is, moet de uitvoerder zijn kennis van
de geldende regelmatigheden van stal halen om de relevante acties te
kunnen selecteren. Daarmee gaat hij over van skill-based naar rule-based
gedrag. Als ook niet direct duidelijk is welke regels van toepassing zijn op
de voorliggende situatie, of er op abstracter niveau een herstelprocedure
moet worden opgestart, zal de taakuitvoerder het gehele traject over de
trap moeten volgen, inclusief de stadia die op het knowledge-based-niveau
plaatsvinden. 
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Afbeelding 2.1. Stepladder-model van Rasmussen (1986; Naar: Embrey,
1994).

Het stepladder-model voorziet ook in sluiproutes, in de zin dat de
taakuitvoerder bepaalde traptreden kan overslaan. Deze sluiproutes
hoeven niet tot fouten te leiden zolang de taakuitvoerder de beslissingen
die hij neemt maar op de juiste wijze neemt en zich daarbij niet vergist
(bijvoorbeeld in de aard van het probleem of de toe te passen regel). Het
stepladder-model geeft bovendien inzicht in het feedback-proces waarmee
de taakuitvoerder kan controleren of hij/zij de uitgevoerde taken correct
heeft uitgevoerd.

Het GEMS van Reason (1990) is een uitbreiding van het SRK-model van
Rasmussen, en tegelijkertijd een vereenvoudiging van het ‘stepladder’-
model van Rasmussen. Net als het stepladder-model beschrijft het GEMS
de wijze waarop men (gedurende een taak) overschakelt tussen de
verschillende vormen van informatieverwerking (de SRK-niveaus). Embrey
(1994) beschrijft deze relaties aan de hand van een concreet voorbeeld.
Als er tijdens een routinematig uitgevoerde controle (‘skill-based’) in de
controlekamer van een fabriek een alarm afgaat, moet onderzocht worden
wat er precies aan de hand is. Welke meters vertonen afwijkende waarden,
en wat betekent dat? Bestaande regels over de relatie tussen afwijkende
waarden en de oorzaken daarvan worden uit het geheugen opgehaald en
toegepast (‘rule-based’). Als de oorzaak gevonden is en het probleem is
opgelost, gaat men verder met de routinematige controles (‘skill-based’).
Als het probleem aan de hand van de in het geheugen opgeslagen regels
niet opgelost kan worden, zal geprobeerd worden om gelijkenissen te
vinden tussen de huidige probleemsituatie en probleemsituaties waarvoor
wel regels in het geheugen voorhanden zijn (‘knowledge-based’). Indien
dergelijke gelijkenissen de toepassing van een bestaande regel
legitimeren, kan het probleem alsnog worden opgelost (‘rule-based’). Zo



SWOV-rapport R-2003-19 23

niet, dan zal men technische kennis moeten gebruiken om zelf een regel op
te kunnen stellen (‘knowledge-based’). Als het probleem op deze wijze
alsnog is opgelost, zal men weer verder gaan met de routinematige
uitvoering van controles.

De fouten die tijdens de informatieverwerking kunnen optreden, zijn voor
elk van de SRK-niveaus verschillend. Fouten op het ‘skill-based’-niveau
worden gekarakteriseerd door het met de juiste intentie uitvoeren van een
verkeerde actie. Men weet wel wat er moet gebeuren, maar voert deze
actie verkeerd uit (bijvoorbeeld twee verschillende sokken aantrekken).
Dergelijke fouten worden ‘slips’ genoemd. ‘Slips’ kunnen onder meer
worden veroorzaakt doordat men wordt afgeleid, of doordat een
ongebruikelijke situatie op het eerste gezicht wordt aangezien voor een
bekende situatie. Dit kan worden verklaard door een te sterke mate van
gewoontevorming, waardoor automatismen ook worden aangewend als zij
niet op hun plaats zijn, of waardoor veranderingen in de voorliggende
situatie niet worden opgemerkt. 
Fouten op het ‘rule-based’- en ‘knowledge-based’-niveau hebben vooral
betrekking op een gebrek aan bekwaamheid, waardoor men met de
verkeerde intentie een verkeerde actie onderneemt (ook al is deze actie in
lijn met de verkeerde intentie). Dergelijke fouten worden ‘mistakes’
genoemd. Op het ‘rule-based’-niveau kan een verkeerde intentie het gevolg
zijn van een verkeerde diagnose. Deze verkeerde diagnose kan op haar
beurt weer het gevolg zijn van de neiging om diagnoses die in het verleden
succesvol waren, overdadig te gebruiken. De juistheid van dergelijke
diagnoses wordt als eerste getest, ongeacht of deze in de voorliggende
situatie van toepassing is.
Op het ‘knowledge-based’-niveau kan een verkeerde intentie optreden
doordat men onvoldoende kennis heeft en/of door tijdsdruk. Situaties
waarin hoge eisen worden gesteld aan de informatieverwerkingscapaciteit
van een persoon, en waarin men tegelijkertijd onder grote tijdsdruk staat,
kunnen tot een diversiteit aan fouten leiden. Karakteristiek gedrag in
dergelijke situaties is het volledig opgaan in één aspect van het probleem,
waardoor alle andere aspecten aan de aandacht onttrokken worden. Het
tegenovergestelde komt ook voor: alle aspecten van het probleem worden
vluchtig bekeken, zonder dat er ook maar iets wordt opgelost.

De cognitieve beschrijving van taken (en de daaruit vloeiende typen fouten)
heeft in de veiligheidskunde tot een aantal praktische toepassingen geleid
die gericht zijn op het voorspellen van fouten, het voorkomen van fouten en
het achterhalen van de achterliggende oorzaken van fouten. In proactieve
zin worden dergelijke toepassingen bijvoorbeeld gebruikt voor het
voorspellen en vervolgens voorkomen van fouten. Hiervoor wordt in de
ontwerpfase bepaald op welk SRK-niveau de gemiddelde uitvoerder een
taak uitvoert (op basis van een taakanalyse; zie § 3.3.3), wordt daaruit
afgeleid welke fouten er kunnen optreden, waarna kan worden overgegaan
tot het ontwikkelen van strategieën om dergelijke fouten te voorkomen
(zoals verbeterde procedures, training of verbeteringen aan het ontwerp
van gebruiksvoorwerpen). 
In reactieve zin kunnen dergelijke toepassingen worden gebruikt om na te
gaan wat de achterliggende oorzaken van ongevallen zijn. Daarvoor wordt
aan de hand van een taakanalyse eerst de context van de fout beschreven;
hoe ziet de taak eruit die uitgevoerd had moeten worden? Vervolgens
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wordt de aanloop tot het ongeval beschreven; welke handelingen hebben
de betrokkenen achtereenvolgens uitgevoerd en welke consequenties
hadden deze handelingen voor de staat van het systeem (de machine, de
verkeersveiligheid)? Daarvoor zijn verschillende technieken voorhanden
(zoals STEP en MES; zie § 3.2.2), die al dan niet gebruikmaken van het
gedachtegoed van de cognitieve benadering. Op basis van deze informatie
kan vervolgens worden nagegaan wat er fout is gegaan, hoe het fout is
gegaan, en waarom het fout is gegaan. Rasmussen (1982a) heeft
stroomschema’s opgesteld die de beantwoording van deze vragen kunnen
begeleiden (zie Bijlage 1).

2.4. Sociotechnische systeembenadering

De sociotechnische aanpak is een relatief nieuwe benadering die ontstaan
is vanuit het besef dat de menselijke prestatie op het operationele niveau
niet los gezien kan worden van de cultuur, de sociale factoren en het beleid
van de organisatie waarin de mens zich bevindt. Fouten die door individuen
worden gemaakt kunnen immers het gevolg zijn van bijvoorbeeld een
slecht ontworpen omgeving of van een cultuur die productie (of bij verkeer
de doorstroming) belangrijker vindt dan veiligheid. Ongevallen kunnen in
die gevallen voorkomen worden door maatregelen te nemen op het
organisatorische vlak. 

De sociotechnische systeembenadering is een top-down-benadering;
onderzocht wordt hoe het managementbeleid op de verschillende
organisatieniveaus doorwerkt op de kans op fouten met ernstige
consequenties. Vanuit dit perspectief hebben verschillende bedrijven in de
jaren negentig technieken laten ontwikkelen die de invloed van de
organisatie op het operationele niveau weergeven, zoals TRIPOD dat in
opdracht van Shell ontwikkeld is (Wagenaar, 1992). Deze technieken
bestaan over het algemeen uit een checklist met factoren op basis waarvan
fouten die inherent zijn aan het systeem of de organisatie (ook wel latente
fouten genoemd) geïdentificeerd kunnen worden en verbeteringstrajecten
kunnen worden opgestart.

2.5. De verschillende benaderingswijzen samengevat

Embrey (1994) heeft de belangrijkste kenmerken van de hierboven
besproken benaderingen in een tabel samengevat. In Tabel 2.1 is per
benaderingswijze achtereenvolgens weergegeven: de vraagstelling die
binnen deze zienswijze centraal staat, de wijze waarop men vanuit deze
gedachte fouten tracht te voorkomen, de technieken die daarvoor
beschikbaar zijn, en de terreinen waarbinnen de benaderingen worden
toegepast. 
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Benaderingswijze Vraagstelling Foutenbeheersing 
door middel van 

Kenmerkende
aanpak

Belangrijkste
toepassingsgebieden

Traditionele
veiligheidsbenadering

Hoe krijg je mensen
zover dat ze zich
veilig gedragen?

Verandering van
motivatie, gedrag en
houding

- Selectie
- Gedragsbeïnvloe-

ding d.m.v.
motivationele
campagnes

- Belonen/straffen

- Bedrijfsveiligheid
- Manuele

handelingen

Human Factors en
ergonomische
benadering 

Wat gaat er fout?
=> waar zit de
discrepantie tussen
taakvereisten en
menselijke
vermogens?

- Ontwerp
- Checklist
- Feedback van
operationele ervaring

- Taakanalyse
- Taakontwerp
- Werkplekontwerp
- Interface-ontwerp
- Evaluatie van de

fysieke omgeving
- Analyse van de

taakbelasting

- Bedrijfs- en proces-
veiligheid

- Manuele en
controlehandelingen

- Routinehandelingen

Cognitieve
benadering

Hoe komt het dat
het fout gaat? 
=> wat is de bron?

- Ontwerp
- Checklist
- Feedback van
operationele ervaring

Met specifieke verwij-
zing naar mentale
vaardigheden zoals
probleemoplossend
vermogen en
diagnose

- Cognitieve
taakanalyse

- Ondersteuning van
de besluitvorming
tijdens nood-
situaties

- Onderzoek naar de
human-error-
oorzaken van
incidenten

- Procesveiligheid
- Besluitvorming en

oplossen van
problemen

- Abnormale situaties

Sociotechnische
benadering

Wat is de rol van
het management-
beleid en de
organisatiecultuur
bij het ontstaan van
de fout?

Veranderingen in het
managementbeleid en
de cultuur

- Interviews
- Inspectie
- Herontwerp van de

organisatie
- Totale kwaliteits-

management

- Bedrijfs- en proces-
veiligheid

- Effect van organisa-
torische factoren op
de veiligheid

- Beleidsaspecten
- Cultuur

Tabel 2.1. Een vergelijking tussen de verschillende benaderingen van human error (naar Embrey,
1994, p. 45).

2.6. Leeswijzer voor de volgende hoofdstukken

In de volgende vier hoofdstukken worden de onderzoekstradities uit de
industriële veiligheid (Hoofdstuk 3), luchtvaartveiligheid (Hoofdstuk 4),
scheepvaartveiligheid (Hoofdstuk 5) en verkeersveiligheid (Hoofdstuk 6)
besproken. Daarbij komen de gehanteerde analysemethoden aan bod,
maar ook dataverzamelingstechnieken en vernieuwende achterliggende
theorieën. In Hoofdstuk 7 worden de besproken methoden gerelateerd aan
de in het onderhavige hoofdstuk behandelde theoretische benaderingen.
Vragen die daar worden beantwoord zijn: door welke benadering zijn de
verschillende methoden geïnspireerd, welk type vraag hebben zij gepoogd
te beantwoorden, en in hoeverre kon deze vraag - met behulp van de met
deze techniek verkregen informatie - worden beantwoord? Het
beantwoorden van deze vragen heeft tot doel na te gaan bij welke
onderzoeksvragen uit het verkeersveiligheidsonderzoek we profijt kunnen
hebben van methoden die afkomstig zijn uit de andere (besproken)
terreinen van veiligheidsonderzoek. Of we profijt kunnen hebben van deze
methoden, is ook afhankelijk van de mate waarin het betreffende
veiligheidsterrein en zijn structuren te vertalen zijn naar de organisatie-
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structuur in het verkeer (interactie tussen verkeersdeelnemers, ontbreken
van een duidelijke managementstructuur), en of de data waarvan de
onderzoeksmethode afhankelijk is, binnen het verkeersveiligheids-
onderzoek beschikbaar zijn of kunnen komen. De volgende hoofdstukken
bieden de informatie die voor de beantwoording van deze vragen nodig is.
De afsluitende paragraaf van elk hoofdstuk vat deze informatie samen
onder het kopje ‘bruikbaarheid voor verkeersveiligheidsonderzoek’.
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3. Industriële veiligheid

3.1. Algemene werkwijze en stand van zaken

Ongevallen in de industrie komen niet frequent voor, maar hebben vaak
wel grote consequenties, zoals bij ongevallen in kerncentrales en de
chemische industrie. Dit maakt dat het voorkómen van ongevallen in deze
tak van veiligheidsonderzoek van zeer groot belang is. Proactief onderzoek
naar mogelijke oorzaken van ongevallen, door het inschatten van de
betrouwbaarheid van een systeem (wat is de kans dat er iets fout gaat),
vormt derhalve een groter onderzoeksterrein dan reactief onderzoek naar
de oorzaken van ongevallen die reeds hebben plaatsgevonden. 

Ongevallengegevens
Reactief onderzoek naar de oorzaken van ongevallen, met behulp van
ongevallengegevens, is door het geringe aantal ongevallen in de industrie
ook weinig leerzaam. Statistisch gezien zijn er op basis van deze gegevens
geen goede uitspraken te doen over de meest voorkomende oorzaken, en
dus ook niet over de beste preventieve maatregelen. Uitgebreid ‘N=1-
onderzoek’, waarbij elk ongeval uitgebreid wordt onderzocht, is hier
gebruikelijker dan in de verkeersveiligheid. Maar het nadeel van dergelijk
onderzoek is dat er op basis van de uitkomsten van dergelijk onderzoek
slechts ad-hocmaatregelen mogelijk zijn, waarvan vooraf onduidelijk is in
hoeverre deze maatregelen toekomstige ongevallen zullen voorkómen. Net
als in de verkeersveiligheid wordt er in de industriële veiligheid, naast het
‘N=1-onderzoek’ dan ook gebruikgemaakt van ‘N=veel-onderzoek’ met
behulp van (inter)nationale databases van ongevalsrapporten. Een
voorbeeld van een dergelijke database is het ‘Major Accident Reporting
System’ (MARS) van de Europese Unie. Sinds de oprichting van deze
database, in het begin van de jaren tachtig, zijn er ruim 450 ongevallen in
de database opgenomen. Hoewel niet alle ongevallen in dit databestand
opgenomen zijn, geeft dit aantal wel een beeld van de orde van grootte van
het aantal ongevallen in de industrie. Een omvang die (gelukkig) lager ligt
dan in het verkeer: alleen in Nederland al zo’n 1000 dodelijke ongevallen
per jaar. Daar komt bij dat in MARS het begrip ‘major accident’, dat de ernst
van de opgenomen ongevallen definieert, niet alleen betrekking heeft op de
mensenlevens die het heeft gekost - zoals in de verkeersveiligheid
gebruikelijk is - maar ook (of vooral) op het vrijkomen van gevaarlijke
stoffen die in potentie een gevaar voor de mens vormen (Drogaris, 1993;
MAHB-website, 2001). 
Het aantal gegevens waarop uitspraken over de oorzaken van de
onveiligheid kunnen worden gebaseerd, kan ook worden vergroot door
gebruik te maken van gegevens over bijna-ongevallen en incidenten. Deze
bron voor reactief onderzoek wordt in de industriële veiligheid het laatste
decennium steeds vaker gebruikt. Te meer daar deze gegevens ook inzicht
geven in de herstelmechanismen die het optreden van een ongeval hebben
kunnen voorkomen (zie o.a. Van der Schaaf, 1992; Koornneef, 2000);
waarom is het incident niet uitgegroeid tot een ongeval?
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Onderzoek naar menselijke factoren
De menselijke factor als mogelijke (mede)oorzaak van het ontstaan van
een ongeval krijgt in beide bovenstaande onderzoeksrichtingen (proactief
en reactief) de nodige aandacht. 
Voor het reactief onderzoek naar de oorzaken van ongevallen, met behulp
van ongevallenbestanden, zijn verschillende onderzoeksmethoden
ontwikkeld die rekening houden met de menselijke factor. Deze methoden
verschillen uiteraard in de wijze waarop ze de oorzaken van het ongeval
achterhalen, maar ook in de mate waarin en de wijze waarop er wordt
aangesloten op een theorie voor het ontstaan van menselijke fouten. Een
aantal van deze methoden wordt beschreven in § 3.2.
Proactief onderzoek met aandacht voor de menselijke factor vindt vooral
plaats onder de noemer van de ‘Human Reliability Assessment’ (HRA). De
HRA is een techniek die in de jaren zestig is ontstaan als een variant op (of
onderdeel van) de ‘Probabilistic Risk Assessment’ (PRA). De PRA, ook wel
‘Probabilistic Safety Assessment’ (PSA) genoemd, is in feite een alles-
omvattende risicoanalyse van een complex systeem, bijvoorbeeld een
kernreactor, waarbij gekeken wordt naar de bijdragen van hard- en
softwarefouten, gebeurtenissen in de omgeving, en menselijke fouten aan
de totale risico’s die aan het systeem verbonden zijn. Indien er sprake is
van normoverschrijdende risico’s wordt vervolgens bepaald op welke
punten het systeemdesign verbeterd moet worden (Kirwan, 1994; Cox &
Tait, 1991). De menselijke aspecten van de risicoanalyse vallen onder de
noemer van Human Reliability Assessment (HRA). HRA heeft alleen
betrekking op menselijke fouten, vandaar dat de HRA gezien kan worden
als een van de onderdelen van een PRA. Daarnaast kan een HRA ook
zelfstandig (buiten een PRA) worden uitgevoerd. 
Het doel van een HRA is het bepalen van de risico’s die aan menselijke
fouten kunnen worden toegeschreven en het voorzien in manieren om het
systeem minder gevoelig te maken voor de impact van deze menselijke
fouten. Dit doel wordt bereikt door te bepalen welke fouten er kunnen
optreden, te bepalen hoe groot de kans is op het optreden van deze fouten,
en - indien nodig - de ‘menselijke betrouwbaarheid’ te verbeteren door de
kans op fouten te verkleinen.
Tot de jaren tachtig was de HRA vooral gericht op het kwantificeren van de
risico’s. Pas daarna verschoof de aandacht naar het zoeken naar de
oorzaken van fouten. In § 3.3 worden diverse methoden besproken die
voorhanden zijn voor de uitvoering van de verschillende fasen van de HRA.

Ontwikkelingen in de toekenning van schuld
Een belangrijke ontwikkeling in het industriële veiligheidsonderzoek is de
toenemende aandacht voor de invloed van het management op het
veiligheidsniveau van een systeem. Deze richting ontstond al aan het begin
van de jaren tachtig en is zowel in het reactieve onderzoek naar de
oorzaken van ongevallen als in de proactieve analyses van de HRA terug
te vinden. Technieken die beschikbaar zijn om te bepalen in hoeverre de
veiligheid in alle lagen van een organisatie wordt nagestreefd, zijn MORT
(§ 3.2.3), TRIPOD (§ 3.2.4) en STAHR (§ 3.3.5.3).

Op overheidsniveau is men, vooral in Noordwest-Europa, in dezelfde
periode (begin jaren tachtig) overgegaan van een gedetailleerde wet- en
regelgeving omtrent technische preventieve maatregelen naar een
raamwetgeving die bedrijven verplicht om hun eigen veiligheids-
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managementsysteem te ontwikkelen waarbinnen gedetailleerde
preventieve maatregelen omschreven, geïmplementeerd en geëvalueerd
worden. Deze overgang heeft ertoe geleid dat de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid bij het bedrijf werd gelegd, en dat de overheid zich slechts nog
bezig hoefde te houden met het beoordelen van de veiligheidsmanage-
mentsystemen, gecombineerd met een steekproefsgewijze controle op de
werkvloer om na te gaan of de systemen ook geïmplementeerd werden.
Indirect hebben deze veranderingen geleid tot een ontwikkeling van
veiligheidsnormen om de kwaliteit van het veiligheidsmanagement mee
aan te duiden, zoals de ISO-normen (Hale, 2002). 
Ongevallenanalyse is daarmee niet naar de achtergrond geschoven. Het
blijft immers van belang om de oorzaken van ongevallen te achterhalen.
Niet zozeer om de schuldige voor het ontstaan van het ongeval aan te
kunnen wijzen, maar om te leren van wat er (bijna) fout gaat
(organisatorisch leren), zodat het veiligheidsmanagementsysteem zodanig
aangepast kan worden dat dergelijke fouten niet meer kunnen ontstaan.
Bij een dergelijke zoektocht naar de oorzaken van een ongeval gaat men
verder terug in het verleden, en kijkt men hoger in de keten van de
managementcontrole dan bij de traditionele aanpak van ongevallen-
onderzoek, waarbij men veelal zo dicht mogelijk bij het ongeval de
schuldige aanwijst, zowel in termen van plaats als tijd. Bij een analyse ten
behoeve van organisatorisch leren wordt bij elke stap nagegaan of
diegenen die verantwoordelijk zijn voor hardware, personeel, regels en
procedures, communicatie, en organisatorische structuren de juiste
beslissingen hebben genomen bij het selecteren, voorbereiden, instrueren,
leiden, controleren en verbeteren ervan (Hale, 1997). De eerdergenoemde
technieken van MORT, STAHR en TRIPOD bieden ondersteuning voor een
dergelijke systematische analyse. 

In de nu volgende paragrafen worden alle hierboven genoemde
onderzoekstechnieken kort beschreven, waarna in de afsluitende paragraaf
van dit hoofdstuk (§ 3.5) wordt nagegaan in hoeverre deze technieken
bruikbaar zijn binnen het verkeersveiligheidsonderzoek.

3.2. Onderzoek naar oorzaken van ongevallen op basis van ongevallengegevens

In deze paragraaf worden de verschillende methoden behandeld die
binnen de industriële veiligheid ontwikkeld zijn voor het achterhalen van
oorzaken van ongevallen op basis van ongevallengegevens. Het betreft
achtereenvolgens: ‘change analysis’, ‘event sequencing and plotting’ (MES
en STEP), MORT en TRIPOD. De twee laatstgenoemde methoden zijn niet
alleen geschikt voor de analyse van oorzaken van ongevallen, maar
kunnen ook worden gebruikt voor de proactieve analyse van de veiligheid
van organisaties of systemen. Verder verschillen de in deze paragraaf
besproken methoden in hun theoretische achtergrond en de mate waarin
en manier waarop de onderzoeker systematisch langs alle mogelijke
oorzaken wordt geleid. MORT, TRIPOD en de techniek van ‘root cause
coding’, bieden de onderzoeker behalve een kader voor de analyse van
oorzaken van ongevallen, ook een scala aan mogelijke oorzaken of
oorzaakcategorieën. De aard van de oorzaken wordt gestuurd door de
inhoudelijke achtergrond van de methoden. MORT en TRIPOD zijn in
sterke mate geïnspireerd door de sociotechnische benadering die in § 2.4
besproken werd; de invloed van management en cultuur op de
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totstandkoming van ongevallen staat centraal of krijgt op zijn minst ruime
aandacht. 
De techniek van ‘root cause coding’ richt de aandacht van de onderzoeker
op zowel technische, menselijke, organisatorische als managementfactoren
die van invloed kunnen zijn geweest op het ontstaan van het ongeval;
daarmee past deze techniek wellicht het best binnen de systeem-
benadering. 
De overige behandelde technieken, ‘change analysis’, MES en STEP,
bieden geen inhoudelijke ondersteuning voor het achterhalen van de
oorzaken die tot het ongeval kunnen hebben geleid en zijn derhalve meer
procedureel van aard. Deze technieken bieden alleen een kader voor het
gestructureerd achterhalen van mogelijke oorzaken van het ongeval. De
onderzoeker die gebruikmaakt van deze methoden kan uiteraard wel zelf
een theoretische invalshoek introduceren. 

3.2.1. Change analysis

Het uitgangspunt van de ‘change analysis’-techniek (veranderingsanalyse)
is dat een fout het gevolg is van een verandering in het systeem. Bij het
proces van de veranderingsanalyse, zoals ontwikkeld door Kepner &
Tregoe (1976), wordt de situatie ten tijde van het ongeval vergeleken met
een vergelijkbare situatie waarin geen ongevallen hebben plaatsgevonden;
bijvoorbeeld de situatie voorafgaand aan het ongeval. Vervolgens wordt
voor elk van de verschillen nagegaan in hoeverre dat verschil van invloed
is geweest op het ontstaan van het ongeval. Dit leidt tot het formuleren van
oorzakelijke factoren.
Als hulpmiddel bij het nagaan van mogelijke veranderingen kunnen de
volgende vragen worden gesteld: wat is er veranderd, waar, wanneer, wie,
welk kenmerk van de taak (doel, procedure, kwaliteit), welk aspect van de
werkomstandigheden, welke wijze van leidinggevende controle, en/of was
er sprake van een aanstichter (‘trigger event’). De veranderingsanalyse is
vooral geschikt als de oorzaak van een ongeval onduidelijk is en men snel
zicht wil hebben op de mogelijke oorzaken.
Een nadeel van deze techniek is dat een vergelijking van situaties voorbij-
gaat aan het feit dat er in de situatie voorafgaand aan het ongeval ook al
sprake kan zijn geweest van hetzelfde (al dan niet structurele) probleem,
maar dat er op dat moment per toeval geen ongeval uit is ontstaan. De
werkelijke oorzaken van een ongeval worden op deze manier over het
hoofd gezien (zie ook de beschrijving van latente fouten in het theoretische
model van Maurino et al. [1995] dat in Bijlage 3 is opgenomen).

3.2.2. Event Sequencing en Plotting

Multilinear Event Sequencing (MES) en Sequential Timed Event Plotting
(STEP) zijn analysetechnieken die zich onderscheiden doordat zij het
ongevalsproces op een tijdsschaal weergeven. De start van de tijdsschaal
staat gelijk aan het moment waarop een stabiele situatie wordt verstoord
door een gebeurtenis. Het eind van de tijdsschaal komt overeen met het
moment waarop het laatste letsel of de laatste schade wordt toegebracht.
Beide technieken zorgen voor een gestructureerde verzameling van
gegevens, zodat het ongevalsproces zo nauwkeurig mogelijk beschreven
kan worden. De technieken komen niet voort uit een specifieke
(theoretische) benaderingswijze. Deze kan onder invloed van de gebruiker
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Afbeelding 3.1. MES-diagram met de acties van twee actoren en de
gevolgen daarvan, inclusief de condities die hierop van invloed zijn 
(Uit: Ferry, 1988: p. 186).

van de techniek uiteraard wel worden geïntroduceerd. De technieken zijn
eenvoudig te leren en vereisen geen gedetailleerde kennis van het
systeem.
Bij MES (Benner, 1975) wordt elke gebeurtenis opgesplitst in afzonderlijke
acties die uitgevoerd worden door afzonderlijke actoren (zie Afbeelding
3.1). De acties worden, voor elke actor afzonderlijk, van links naar rechts
afgebeeld. Gelijktijdige acties van verschillende actoren worden boven
elkaar afgebeeld. De consequenties van een actie van een actor op de
acties van een andere actor worden weergegeven door verticale
verbindingspijlen. Dit geldt ook voor condities (bijvoorbeeld vermoeidheid,
weersomstandigheden) die de acties van een actor beïnvloeden. Het
diagram is compleet als op basis van deze gegevens het ongeval kan
worden gereproduceerd. Op basis van dit diagram kan worden nagegaan
waar maatregelen genomen zouden moeten worden om herhaling van het
ongeval te voorkomen (Ferry, 1988).

STEP (Hendrick & Benner, 1987) is een afgeleide van MES. Het is een
onderzoeksproces dat de dataverzameling, weergave en analyse
structureert. Dit proces, dat wordt ondersteund door een STEP-aanteken-
vel, moet ervoor zorgen dat alle informatie wordt verzameld die nodig is om
een diagram zoals weergegeven in Afbeelding 3.1 zo goed mogelijk in te
vullen; op welk moment is het ongevalsproces begonnen, welke actoren
waren erbij betrokken, door welke omstandigheden werden zij beïnvloed,
en dergelijke. Als het diagram compleet is, wordt het doorlopen om te
bepalen wat de belangrijkste gebeurtenissen waren die kritiek waren voor
het ongevalsproces. Deze kritieke gebeurtenissen worden vervolgens als
uitgangspunt genomen voor een verder causale analyse met gebruik-
making van andere technieken, zoals ‘root cause coding’ (zie § 3.2.3).
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3.2.3. Management Oversight and Risk Tree (MORT)

De ‘Management Oversight and Risk Tree’-techniek (MORT) is ontwikkeld
door Johnson (1980) en wordt gekenmerkt door een vaststaand
boomdiagram dat een kant en klaar overzicht biedt van factoren die kunnen
bijdragen aan het ontstaan van een ongeval. Uitgangspunt bij de MORT-
analyse is de kwaliteit van het systeem of proces waarbinnen het ongeval
heeft plaatsgevonden. De factoren die volgens het diagram kunnen
bijdragen aan het ontstaan van een ongeval vertegenwoordigen de
systeemelementen die mogelijk niet naar behoren functioneren. Aan de
hand van gerichte vragen, die in het MORT-handboek zijn opgenomen,
wordt de onderzoeker door het boomdiagram geleid en met het
beantwoorden van de vragen wordt voor elk van de systeemelementen
vastgesteld of deze ‘minder dan adequaat’ is. Zo ja, dan kan dit systeem-
element bijdragen aan de onveiligheid van het systeem. Voor een
verbetering van het veiligheidssysteem en ter voorkoming van toekomstige
ongevallen zal dit element verbeterd moeten worden.

In Bijlage 2 is een - recentelijk herzien - exemplaar van het MORT-diagram
opgenomen (Frei et al., 2002). De top van het boomdiagram staat gelijk
aan het ongeval en heeft drie hoofdtakken die de belangrijkste groepen
factoren vertegenwoordigen: de S-factoren (specifieke controle), de M-
factoren (management) en de R-factoren (risico). De laatste groep factoren
heeft betrekking op risico’s die bekend zijn, maar waar bewust geen actie
tegen ondernomen wordt (dat is onmogelijk of onrendabel). Deze tak kent
verder geen uitsplitsingen. 
De S-tak bevat factoren die inzicht geven in wat er mis is gegaan en krijgt
de meeste aandacht bij de analyse van ongevallen (reactief onderzoek).
Volgens het MORT-model is een ongeval het gevolg van de gezamenlijke
aanwezigheid van drie toestanden: de aanwezigheid van een potentieel
gevaar, de afwezigheid van adequate bescherming en controle, en de
aanwezigheid van kwetsbare personen of objecten die met het gevaar in
aanraking kunnen komen. Deze drie toestanden vormen de belangrijkste
hoofdtakken van de S-tak van de boom. Door dieper op elk van deze
toestanden in te gaan, ontstaat een gedetailleerder beeld van wat er
precies is misgegaan, bijvoorbeeld welk controlesysteem niet naar behoren
functioneert waardoor een gevaarlijke situatie kan resulteren in schade aan
objecten of letsel bij personen. Voorbeelden van S-factoren die in het
MORT-diagram zijn opgenomen hebben betrekking op onderhoud,
inspectie, en hulpverlening in het geval van een ongeval.
De M-tak gaat in op de vraag waarom het fout is gegaan. De hoofdtakken
van deze tak van de boom hebben betrekking op het beleid, de implemen-
tatie van het beleid en de risicobeoordeling en -beheersing in het systeem
dat onderwerp van studie is. Deze tak krijgt de meeste aandacht wanneer
de MORT-techniek wordt gebruikt voor een beoordeling van het veilig-
heidssysteem van een organisatie (proactief onderzoek). Want hoewel
MORT in eerste instantie ontwikkeld werd als een techniek voor het
onderzoeken van ongevallen, bleek de techniek ook geschikt voor de
preventieve analyse van de veiligheid van systemen. Voorbeelden van M-
factoren die in het MORT-diagram zijn opgenomen zijn de beschikbare
budgetten en verantwoordelijkheden voor de implementatie van beleid, de
veiligheidscriteria, en de kwaliteit van het systeemontwerp (waaronder een
beoordeling van de ergonomische aspecten).
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In vergelijking tot de meeste andere vormen van boomanalyse (zoals
bijvoorbeeld de analyse van foutenbomen; zie § 3.3.4) heeft de MORT-
analyse als voordeel dat alle aspecten van het systeem worden door-
gelicht, ongeacht of ze goed of slecht functioneren. Bij de meeste andere
boomanalyses wordt slechts ingegaan op één van de mogelijke fouten.
Verder blinkt MORT volgens Embrey (1994) en Kirwan (1994) uit in het
identificeren van organisatorisch gewortelde oorzaken, door de aandacht
voor functionele verantwoordelijkheden, managementsystemen en beleid.
Daarmee is deze techniek binnen de sociotechnische benadering te
plaatsen (§ 2.4). 
Het nadeel van MORT is dat de uitvoering van deze techniek de nodige
ervaring vereist. Verder geeft MORT niet direct inzicht in hoe het
ongevalsproces verlopen is. Voor deze eerste stap kan beter eerst een
andere methode worden gebruikt, zoals MES of STEP (§ 3.2.2). Een derde
nadeel van MORT is dat de uitvoering van deze techniek bijzonder
tijdrovend is. Kjellen (1997) en Koornneef (2000) hebben om deze reden
een vereenvoudigde versie van MORT ontwikkeld.

Een analysemethode die sterk verwant is aan MORT, is de techniek van
‘root cause coding’ (Armstrong, 1989; Armstrong et al., 1988). Deze
techniek is in de nucleaire industrie ontwikkeld, en biedt de onderzoeker
een vast boomdiagram (de ‘root cause tree’), aan de hand waarvan de
onderliggende factoren van ongevallen geïdentificeerd kunnen worden.
Daartoe doorloopt de onderzoeker zes niveaus (van takken): van de
primaire bron van het probleem (bijvoorbeeld materiaalprobleem,
productieprobleem of technisch probleem), via de verantwoordelijke
organisatie (bijvoorbeeld productie-afdeling, technische afdeling), het type
probleem (design, onderhoudsprogramma) naar steeds specifiekere
oorzaakcategorieën (bijvoorbeeld een oorzaak op het terrein van (1) de
menselijke factoren, te weten (2) een man-machine interface die (3) teveel
aandacht vergt). De oorzaakcategorieën die in de ‘root cause tree’ zijn
opgenomen, omvatten zowel technische, menselijke, organisatorische als
managementfactoren. Daarmee kan ‘root cause coding’ wellicht het beste
binnen de systeembenadering worden geplaatst.

3.2.4. TRIPOD

Twee andere in de industriële veiligheid ontwikkelde methoden die
aandacht schenken aan de invloed van management en cultuur op de
totstandkoming van ongevallen, zijn TRIPOD en de Human Factors
Analysis Methodology (HFAM). Hier bespreken we alleen de bekendste
methode, TRIPOD. Deze methode is er in twee varianten: proactief en
reactief. Beide zijn ontwikkeld met financiële steun van Shell. In eerste
instantie was er alleen een proactieve variant (onder andere beschreven in
Wagenaar, Hudson & Reason [1990] en Wagenaar [1992]). Deze
proactieve variant is in de jaren negentig verder ontwikkeld en is in 1996
opnieuw uitgebracht onder de naam TRIPOD-Delta. De filosofie achter
TRIPOD is dat ongevallen het gevolg zijn van een combinatie van directe
oorzaken en latente factoren. De latente factoren (condities die door de
organisatie geboden worden) zijn altijd aanwezig en daardoor controleer-
baar. Dit geldt niet voor de directe oorzaken, die in meer of mindere mate
producten/consequenties zijn van de aangeboden condities. Op basis van
studies van industriële ongevallen zijn elf typen latente factoren
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geïdentificeerd, waarvan wordt verondersteld dat zij de belangrijkste
werkgerelateerde en organisatorische factoren vertegenwoordigen die
bijdragen aan het ontstaan van een ongeval. Deze elf latente factoren
worden in TRIPOD de ‘General Failure Types’ (GFT’s) genoemd, en
hebben betrekking op: hardware, design, onderhoudsbeleid, procedures,
fouten afdwingende condities, orde, onverenigbare doelen, communicatie,
organisatie, training, en verdedigingsmechanismen. 
Het doel van TRIPOD is het identificeren van de GFT’s die de grootste
bijdrage leveren aan het ontstaan van onveilige situaties. Daarvoor biedt
TRIPOD-Delta checklists met voor elk GFT vragen die inzicht moeten
geven in de mate waarin deze latente fout aanwezig is. Elk van de vragen
moet met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord; elk bevestigend antwoord draagt
bij aan de aanwezigheid van de betreffende latente fout. De antwoorden
tezamen leveren een profiel op dat inzicht geeft in de latente fouten die de
grootste bijdrage leveren aan de onveiligheid van het systeem: het ‘Failure
State Profile’ (FSP). Voor het vergroten van de veiligheid zullen deze
factoren (als eerste) aangepakt moeten worden.

Na de ontwikkeling van de eerste versie van deze proactieve methode, is
men in 1993 begonnen met de ontwikkeling van een - op dezelfde
TRIPOD-theorie gebaseerde - methode voor de analyse van ongevallen
(reactief). Deze methode is bekend onder de naam TRACK (‘TRipod’s
Analysis and Categorisation Method’; Van der Schrier, Groeneweg &
Wagenaar, 1999). Bij deze methode wordt het FSP niet verkregen door
toepassing van een audit van de systeemveiligheid, maar door een
ongevallenanalyse. Deze ongevallenanalyse vindt plaats door niet op zoek
te gaan naar de latente fouten, maar naar de directe oorzaken. Deze
directe oorzaken zijn de menselijke of technische fouten die zijn
opgetreden als gevolg van de GFT’s. Net als bij TRIPOD-Delta wordt er in
TRACK gebruikgemaakt van checklists met vragen die met ‘ja’ of ‘nee’
beantwoord moeten worden. Voor elk GFT worden er vragen gesteld naar
de aanwezigheid van menselijke of technische fouten. Wanneer voor een
GFT een of meer vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, wordt overgegaan tot het
nalopen van de checklist voor de aanwezigheid van latente fouten van het
betreffende GFT. Het eindresultaat is opnieuw een FSP, aangevuld met
een lijst met de aangetroffen directe oorzaken en de onderliggende latente
factoren. 

3.3. Human Reliability Assessment (HRA)

De Human Reliability Assessment (HRA) van systemen vormt binnen de
industriële veiligheid het kader waarbinnen onderzoek wordt verricht naar
de invloed van de menselijke factor op de veiligheid van een systeem,
ongeacht of er een ongeval heeft plaatsgevonden. De onderzoeks-
methoden die binnen de ‘Human Reliability Assessment’ (HRA) worden
gebruikt, kunnen worden onderscheiden aan de hand van de functie die ze
binnen de HRA vervullen. In de volgende paragraaf wordt een algemene
beschrijving van de fasen van een HRA gegeven. Vervolgens wordt in de
daaropvolgende paragrafen voor de belangrijkste HRA-fasen een
beschrijving gegeven van de (interessantste) relevante methoden en
technieken. In sommige gevallen zijn de technieken geschikt voor
verschillende onderdelen van de HRA. In dat geval wordt de techniek
beschreven bij de eerste fase waarvoor de betreffende techniek in het
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Definiëren van het probleem

Taakanalyse

Foutenidentificatie

Weergave

Kwantificeren

Consequenties bepalen

Foutenreductie

Kwaliteitsborging

Documentatie

Herontwerp
 v/d taak

Kwalitatieve
 HRA

Afbeelding 3.2. Het proces van een Human Reliability Assessment (HRA)
(Naar: Kirwan, 1994).

bijzonder geschikt is. De beschrijvingen zijn, tenzij anders vermeld,
gebaseerd op Kirwan (1994).

3.3.1. De fasen van een HRA

De fasen van een HRA zijn in Afbeelding 3.2 weergegeven in de vorm van
een stroomdiagram. De eerste stap van een HRA is uiteraard het definiëren
van het probleem dat men wil onderzoeken: moet het absolute risico van
het systeem worden bepaald of is het voldoende om relatieve risico’s te
hebben (zoals bij de afweging van verschillende systeemdesigns), in welk
stadium van ontwikkeling is het systeem, welke typen fouten worden
meegenomen, en dergelijke.
Voordat kan worden bepaald welke fouten een operator (bestuurder, piloot,
machinist) kan maken, moet het eerst duidelijk zijn welke handelingen de
operator moet uitvoeren om de taak goed te kunnen vervullen. De taak van
de mens, en de interacties tussen mens en machine, kan worden
beschreven en geanalyseerd met behulp van een taakanalyse. Daarvoor
zijn verschillende technieken voorhanden. De laatste jaren zijn er op dit
terrein belangrijke ontwikkelingen geweest; er zijn nieuwe methoden
ontwikkeld voor het beschrijven van mens-machine-interacties, met name
in dynamische ongevalssequenties. Slechts een klein aantal van de
beschikbare analysemethoden is geschikt voor gebruik in een HRA. Deze
worden beschreven in § 3.3.2.
In de fase van de foutenidentificatie wordt vervolgens nagegaan welke
fouten er tijdens het uitvoeren van de taken kunnen optreden. In § 3.3.3
wordt een aantal technieken besproken die hiervoor gebruikt kunnen
worden.
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De fase van de foutenweergave heeft betrekking op het op logische wijze in
kaart brengen van de verschillende geïdentificeerde fouten, zowel
menselijke fouten als andere relevante fouten (hardware, software en
omgeving). Deze weergave maakt het mogelijk om het totale risico van het
systeem te bepalen, en de relatieve bijdragen van de verschillende (typen)
fouten na te gaan. Voorbeelden van weergavetechnieken zijn foutenbomen
en gebeurtenissenbomen. Deze worden besproken in § 3.3.4.
In de fase van het kwantificeren van de fouten wordt vervolgens bepaald
wat de kansen zijn op het voorkomen van de verschillende geïdentificeerde
en gerepresenteerde fouten. In § 3.3.5 wordt een aantal van de
beschikbare technieken besproken.

Wanneer een gedetailleerd beeld verkregen is van de verschillende risico’s
die aan een systeem verbonden zijn, kunnen deze risico’s in een volgende
stap worden vergeleken met de bestaande criteria (bijvoorbeeld ten
aanzien van milieu of veiligheid). Bij de afweging van wat aanvaardbare
risico’s zijn, spelen verschillende zaken een rol, zoals vrijwillige en
gedwongen risico’s, de vergelijking met algemene risico’s (thuis zitten), en
kosten-batenafwegingen. Als uit de afweging van de risico’s tegen de
bestaande criteria blijkt dat er criteria geschonden worden, dan moet het
systeemdesign worden verbeterd. Door middel van gevoeligheidsanalyse
wordt bepaald welke factor de grootste bijdrage heeft aan het risico.
Vervolgens zal het management moeten bepalen waar welke actie
ondernomen zal worden om het risico tot een acceptabel niveau te
reduceren. Deze strategie kan bestaan uit het herontwerp van bepaalde
functies van het systeem, de overdracht van de betreffende functies naar
machine of mens, of het aanbrengen van extra veiligheidsbarrières. Binnen
de HRA is dit het punt waarop gekeken wordt hoe foutenkansen effectief
gereduceerd kunnen worden. Dit gebeurt met behulp van een analyse ten
behoeve van de foutenreductie. 
Wanneer echter in het stadium van de foutenidentificatie een specifiek
probleem naar voren komt, dan kan ook worden overgegaan tot een
kwalitatieve HRA. In dat geval worden de verschillende in het systeem
aanwezige risico’s niet tegen elkaar afgewogen, maar wordt een concreet
probleem direct aangepakt. Daarmee worden de fasen van de fouten-
weergave en het kwantificeren van fouten overgeslagen.

Na het aanpassen van het systeem moet het schema opnieuw doorlopen
worden om na te gaan of de veranderingen aanleiding geven tot nieuwe
fouten. Vervolgens kunnen opnieuw risicoschattingen worden gemaakt die
weer vergeleken moeten worden met de bestaande criteria. Deze cyclus
wordt net zo vaak uitgevoerd totdat er een acceptabele oplossing
gevonden is. Het HRA-proces is hiermee afgelopen en de HRA kan worden
gedocumenteerd.

3.3.2. Taakanalyse

De taakanalyse beschrijft wat iemand in termen van acties en/of cognitieve
processen behoort te doen om zijn taak succesvol uit te voeren. De
techniek van de hiërarchische taakanalyse wordt hiervoor het meest
gebruikt. Deze taakanalysemethode kan nog op diverse manieren worden
uitgebreid: door dieper in te gaan op de cognitieve processen (met behulp
van Decision Action Diagrams), de ergonomische aspecten van de taak
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(Tabular Task Analysis/Human Error Analysis), en/of het tijdsbestek
waarbinnen de taak plaatsvindt (Timeline analysis). Elk van deze
uitvoeringsvormen wordt hieronder beschreven. De paragraaf wordt
afgesloten met een korte beschrijving van dataverzamelingstechnieken die
gebruikt kunnen worden om de informatie te verzamelen die nodig is om de
taak te kunnen beschrijven. 

Hiërarchische taakanalyse
Bij een hiërarchische taakanalyse (HTA) wordt voor elk doel (bijvoorbeeld
het onderhoud aan een machine) nagegaan wat de taken zijn die
uitgevoerd moeten worden, waarna voor elke taak de subtaken worden
geïdentificeerd, en voor elke subtaak de onderliggende processen. De
indeling in taken en processen gaat net zo lang door totdat een niveau is
bereikt waarop er geen twijfel meer bestaat over hoe een dergelijk actie
moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het indrukken van een knop). 
De indeling in taken en subtaken wordt schematisch weergegeven en er
wordt altijd van boven (doel) naar beneden (proces) gewerkt. Verder moet
voor elk van de onderliggende niveaus worden aangegeven of de taken,
subtaken of processen in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd,
of dat er een vaste volgorde moet worden gehanteerd.

Decision action diagrams
‘Decision action diagrams’ (DAD’s) kunnen als aanvulling worden gezien
op een hiërarchische taakanalyse. Met behulp van deze actiediagrammen
wordt beschreven welke beslissingen genomen worden bij de keuze tussen
verschillende mogelijke acties, en welke informatie en criteria nodig zijn om
deze beslissingen te nemen. ‘Decision action diagrams’ gaan vooral dieper
in op de cognitieve acties die uitgevoerd moeten worden.

Tabular Task Analysis en Human Error Analysis
De ‘Tabular Task Analysis’ (TTA) is een aanvulling op de hiërarchische
taakanalyse in de zin dat voor elke taak/subtaak wordt aangegeven wie
deze uitvoert, en wat de specifieke aspecten van deze taak/subtaak zijn,
zoals welke displays er gebruikt worden en welke fouten er op kunnen
treden.
Aansluitend daarop kan in een ‘Human Error Analysis’ (HEA) per fout onder
meer worden beschreven wat de ergonomische tekortkomingen zijn, wat de
mogelijke consequenties zijn en welke mogelijkheden er zijn om de situatie
aan te passen/herstellen.

Timeline analysis
‘Timeline’-analyses zijn erop gericht om een beschrijving te geven van de
manier waarop de verschillende taken uit een scenario in de tijd met elkaar
verbonden zijn. Er bestaan twee varianten van deze analysetechniek:
horizontale ‘timeline’-analyse en verticale ‘timeline’-analyse. Bij de
horizontale ‘timeline’-analyse wordt elke taak in chronologische volgorde op
een tijdschaal geplaatst en een staaf die de tijdsduur vertegenwoordigt
wordt in de grafiek geplaatst op de plaats die overeenkomt met het
startpunt van de taak. Het doel van deze techniek is de totale tijd te
bepalen die nodig is voor de uitvoering van de taken uit een scenario.
Daarnaast kan deze analysemethode worden gebruikt om de werkdruk van
operators te bepalen (moeten ze veel taken tegelijkertijd uitvoeren). Het
nadeel van de horizontale ‘timeline’-analyse is dat het lastig is om te
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bepalen wat het effect is van een taak die uitloopt. 
Een verticale ‘timeline’-analyse heeft vooral betrekking op de personele
bezetting en andere organisatorische aspecten zoals de vereiste
communicatie tussen verschillende medewerkers. Daartoe wordt in kaart
gebracht wat de begin- en eindtijden van alle taken zijn, en welke personen
betrokken zijn bij de uitvoering ervan.

Dataverzamelingstechnieken
Om de bovenstaande vormen van taakanalyse uit te kunnen voeren, moet
de onderzoeker over diverse gegevens beschikken. Deze gegevens
kunnen op verschillende manieren worden verzameld; met behulp van de
voor de hand liggende technieken zoals observatie (opvallend/
onopvallend), interview en documentanalyse, maar ook met behulp van de
‘Critical Incident Technique’ (CIT) en de ‘Walk Through/Talk Through’
(WT/TT) techniek. De CIT komt neer op een interview dat gericht is op
ervaringen met incidenten of bijna-ongevallen. Dergelijke ervaringen
kunnen - hoewel ze uiteraard subjectief zijn - inzicht geven in de werkelijke
uitvoering van de taak en hoe fouten kunnen optreden.  
De WT/TT vormt een andere aanvulling op de reeds bekende data-
verzamelingstechnieken. Hypothetische scenario’s worden doorlopen door
respectievelijk met de operator mee te lopen (WT) of door het proces door
te praten (TT). Een WT kan in drie situaties van nut zijn: 1) wanneer de
taak niet volledig duidelijk is voor de onderzoeker; 2) om te bepalen
hoeveel tijd elk van de onderdelen in beslag neemt; en 3) om de interface
te evalueren. De laatste optie past echter meer in een ergonomische
analyse. De resultaten van een WT worden over het algemeen opgenomen
in een ‘tabular task analysis’ of dienen als input voor een ‘timeline’-analyse. 

3.3.3. Human Error Identificatie

Als eenmaal bekend is wat de taak inhoudt die moet worden uitgevoerd,
kan worden nagegaan welke fouten er tijdens de taakuitvoering kunnen
optreden. De technieken die hiervoor worden gebruikt, komen veelal neer
op het - met een ‘human error’-model in de hand - doorlopen van de in de
taakanalyse onderscheiden stappen. De ontwikkeling van speciale
technieken voor deze fase van het HRA-proces is pas laat op gang
gekomen. In de beginjaren van de HRA werd verondersteld dat het niet zo
lastig is om te bepalen wat er fout kan gaan. Technieken die destijds
werden toegepast, waren vooral afkomstig uit de technische hoek, en
waren in feite een rechtstreekse vertaling van technische naar menselijke
fouten. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn de ‘Human error Hazard
and Operability Study (HAZOP)’ en de sterk vergelijkbare techniek ‘Failure
Modes and Effects Analysis’ (FMEA). Voor de identificatie van menselijke
fouten werd aangesloten bij de HFE-benadering.
Begin jaren tachtig kwam er steeds meer aandacht voor de cognitieve
benadering. Dit komt al enigszins tot uitdrukking in de ‘Technique for
Human Error Rate Prediction’ (THERP). Bij deze techniek wordt wel
uitgegaan van cognitief georiënteerde typen van menselijke fouten, maar
wordt niet ingegaan op de onderliggende cognitieve processen. 
De SHERPA-techniek is daarentegen speciaal ontwikkeld voor de analyse
van menselijke fouten, en maakt bovendien gebruik van cognitieve
modellen zoals het SRK-model van Rasmussen en het GEMS-model van
Reason.
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De meeste technieken die in deze paragraaf worden behandeld, zijn niet
alleen te gebruiken voor de identificatie van fouten, maar bieden ook
mogelijkheden voor de grafische weergave van de geïdentificeerde fouten
en het kwantificeren van de kans op vóórkomen. Deze technieken zijn
derhalve ook relevant voor de in de volgende paragrafen besproken HRA-
fasen. 

Human error HAZOP (Hazard and Operability Study)
De human-error-HAZOP (Kletz, 1974) is een methode die afkomstig is uit
de technische hoek, en is afgeleid van de ‘Hazard and Operability Study’.
Een HAZOP-studie komt er kort gezegd op neer dat er aan de hand van het
systeemontwerp wordt nagegaan wat er fout kan gaan. De werking van het
systeem wordt doorlopen door de systeemonderdelen te confronteren met
vaste steekwoorden (geen, minder, meer, ook, anders dan, tegengesteld,
deel van) en ‘wat als...’-vragen (wat als er een pijp verstopt raakt, wat als er
een tegengestelde stroom water in de pijp loopt). Het HAZOP-team
(bestaande uit de ontwerper, een HAZOP-expert en werknemers uit de
verschillende bedrijfsonderdelen die met het systeem te maken hebben)
kan op grond van deze situaties aanbevelen om veiligheidsconstructies in
te bouwen of andersoortige maatregelen te nemen.
Een HAZOP-studie wordt meestal aan het begin van het ontwerpstadium
uitgevoerd, maar kan ook in een later stadium (opnieuw) worden
uitgevoerd. De uitvoering van een human-error HAZOP kan variëren van
een getrouwe kopie van de technische procedure met aandacht voor de
human-error-kant (steekwoorden die betrekking hebben op human error),
tot een geheel aangepaste procedure.
HAZOP-afwegingen zijn vaak zeer gedetailleerd en kunnen leiden tot een
grote reductie van het aantal systeemfouten en tot verbeteringen van de
werking en veiligheid van het systeem. Het voordeel van het uitbreiden van
een HAZOP met de identificatie van menselijke fouten is dat het in dit
vroege designstadium nog relatief goedkoop is om ergonomische
verbeteringen aan te brengen, aangezien het systeemontwerp nog redelijk
flexibel is. Een ander voordeel van de HAZOP is dat er in het team veel
systeemkennis aanwezig is. Nadelen van de HAZOP-aanpak zijn de kosten
en het feit dat de analyse slechts zo goed kan zijn als de leden van het
team. 

Technique for Human Error Rate Prediction (THERP)
De ‘Technique for Human Error Rate Prediction’ (THERP) is een van de
simpelste technieken voor het identificeren van verschillende typen
menselijke fouten. De THERP-methodiek start met een taakanalyse.
Daarbij wordt bij THERP vooral gekeken naar specifieke taken (zoals het
openen van een schuif) en de te nemen stappen binnen deze taak.
Vervolgens wordt voor elk van de geïdentificeerde stappen bepaald of en
welke fouten er kunnen optreden; de foutentypen die bij THERP worden
onderscheiden zijn:
- ‘errors of omission’ (de actie wordt (deels) niet uitgevoerd); 
- ‘errors of commission’ (de actie wordt verkeerd uitgevoerd:

- volgordefout (in de verkeerde volgorde of richting);
- tijdsfout (te laat of te vroeg, te lang of te kort);
- kwalitatieve fout (te veel of te weinig);
- selectiefout (goede actie op verkeerd object of andersom);

- ‘extraneous errors’ (de verkeerde actie wordt uitgevoerd).
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Nadat bepaald is welke fouten er bij een taak kunnen optreden, worden
deze fouten weergegeven in een gebeurtenissenboom (zie § 3.3.4). Aan
deze boom worden ook de mogelijke hersteltrajecten toegevoegd;
bepaalde acties kunnen tot herstel leiden en de ongevalssequentie
stoppen, of de ernst van de afloop verminderen.
Vervolgens worden de mogelijke fouten gekwantificeerd met behulp van de
tabellen die in het THERP-handboek (Swain & Guttmann, 1983) zijn opge-
nomen. Deze tabellen bevatten de foutenkansen van veelvoorkomende
handelingen in controlekamers en fabrieken. Deze foutenkansen zijn
nominale kansen die nog moeten worden aangepast aan de omstandig-
heden waarin de actie wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld stress of
aanwezige verlichting (performance shaping factors; zie § 3.3.5.1).
Daarnaast kunnen afhankelijkheden tussen bepaalde foutenkansen worden
aangegeven. Met deze afhankelijkheden wordt rekening gehouden bij de
berekening van de totale foutenkans voor de taak in kwestie (zie § 3.3.4).
De nadelen van THERP zijn het gebrek aan structuur bij het identificeren
van fouten en de beperkte mate waarin aandacht wordt besteed aan de
onderliggende psychologische mechanismen van fouten (waarom wordt de
fout gemaakt). Voordelen zijn de eenvoudige werkwijze en de potentie die
het systeem in zich heeft om alle fouten te traceren, aldus Kirwan (1994).

SHERPA (Embrey, 1986)
SHERPA staat voor ‘Systematic Human Error Reduction and Prediction
Approach’ en omvat een analysemethode voor menselijke fouten die
bestaat uit een gecomputeriseerde vraag-en-antwoordroutine die de
gebruiker in staat stelt om voor elke stap uit de taakanalyse te bepalen wat
de fouten zijn die kunnen optreden en wat de onderliggende psycho-
logische mechanismen van die fouten zijn. De foutentypen zijn gebaseerd
op het SRK-model en GEMS (zie § 2.3). Het resultaat is een tabel met
daarin de stappen uit de taakanalyse, de foutentypen die daar kunnen
optreden, de stap waarin die fout eventueel hersteld zou kunnen worden,
het aan de fout onderliggende psychologische mechanisme en
aanbevelingen ten behoeve van de foutenreductie.
Voorwaarde voor het gebruik van deze methode is dat de gebruiker bekend
is met de taak en met de betekenis van de psychologische mechanismen
die Embrey (1986) onderscheidt.

3.3.4. Human Error Representatie

De twee belangrijkste manieren om de in de voorgaande HRA-fase
geïdentificeerde fouten grafisch weer te geven, zijn foutenbomen en
gebeurtenissenbomen. Op grafische wijze wordt een ongeval
(fout/gebeurtenis) gekoppeld aan de technische en menselijke factoren die,
al dan niet door hun gecombineerde aanwezigheid, kunnen bijdragen aan
het ontstaan van dit ongeval. De factoren die in de boom vermeld staan,
worden in de loop van het analyseproces aan de boom toegevoegd.
Daarmee is elke boom dus in feite uniek. 

Foutenbomen
Een foutenboom is de standaardwijze waarop menselijke fouten en hun
effecten op de staat van het systeem worden weergegeven. De bovenkant
van de foutenboom wordt vertegenwoordigd door de ‘top’-gebeurtenis. Die
‘top’-gebeurtenis is een ongewenste situatie. De foutenboom wordt van
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Afbeelding 3.3. Voorbeeld van een foutenboom (Uit: Kirwan, 1994: p. 22).

boven naar beneden doorlopen om te kijken welke gebeurtenis, of
combinatie van gebeurtenissen (mens, hardware, software, omgeving) tot
die ‘top’-gebeurtenis kunnen hebben geleid.
Bij de weergave van de foutenboom wordt gebruikgemaakt van AND- en
OR-gates. Een AND-gate wil zeggen dat beide onderliggende
gebeurtenissen moeten optreden om de fout te laten ontstaan. In het geval
van een OR-gate gaat het al mis als één van de onderliggende
gebeurtenissen optreedt. In Afbeelding 3.3 is een voorbeeld van een
foutenboom weergegeven.

De foutenboom kan ook van onder naar boven worden opgebouwd, als
men bij de analyse van de taken van een operator
(bestuurder/piloot/machinist) wil nagaan welke fouten er op kunnen treden
die zouden kunnen leiden tot of bijdragen aan een ‘top’-gebeurtenis.

Gebeurtenissenbomen
Een gebeurtenissenboom geeft op grafische wijze weer tot welke
uitkomsten een actie kan leiden, afhankelijk van de acties die erop volgen.
Deze boom bestaat uitsluitend uit splitsingen in twee acties. De boom loopt
van links naar rechts, en bij elke splitsing leidt de bovenste optie (actie) tot
succes/herstel en de onderste tot een fout. Als de route wordt gevolgd
langs alle bovenste takken, dan wordt een ongeval vermeden (Afbeelding
3.4).

De uitvoerende partij wiens acties in de gebeurtenissenboom worden
afgebeeld, kan zowel in positieve als in negatieve zin een bijdrage leveren
aan de sequentie van gebeurtenissen. Voorbeelden van bijdragen die in de
weergave van een sequentie kunnen worden opgenomen, zijn:
- onderhouds- en andere fouten die ertoe kunnen leiden dat veiligheids-

systemen onbeschikbaar zijn in het geval van een ongeval;
- acties die een ongevalssequentie in gang kunnen zetten;
- acties die nodig zijn om de ongevalssequentie te stoppen;
- acties die de situatie verergeren;
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Afbeelding 3.4. Voorbeeld van een gebeurtenissenboom. (Uit: Kirwan,
1994: p. 192).

- acties die tot herstel kunnen leiden en de ongevalssequentie kunnen
stoppen, of de ernst van de afloop kunnen verminderen.

Foutenboom of gebeurtenissenboom?
Als de acties van een uitvoerder afhankelijk zijn van voorgaande acties,
kan men beter gebruikmaken van een gebeurtenissenboom. Tenzij er zeer
veel mogelijke uitkomsten/trajecten zijn. Dan is het eenvoudiger om gebruik
te maken van een foutenboom. 
De uitkomsten van de kansberekeningen, die in de volgende fase van de
HRA aan bod komen, zijn onafhankelijk van de gebruikte representatie-
methode (fouten- of gebeurtenissenboom). Wel is het met een
gebeurtenissenboom eenvoudiger om de kans op gebeurtenissen te
berekenen. Aangezien een gebeurtenissenboom uitsluitend bestaat uit
‘AND’-verbindingen, wordt de kans op een uitkomst van een bepaalde serie
gebeurtenissen eenvoudigweg berekend door de kansen voor de
afzonderlijke gebeurtenissen uit deze serie met elkaar te vermenigvuldigen.
Daarnaast biedt de gebeurtenissenboom de gelegenheid om de juistheid
van de kansberekeningen te controleren, doordat de som van alle
mogelijke uitkomsten gelijk moet zijn aan 1.

Kansberekeningen
Voor elk van de fouten die in de fouten- of gebeurtenissenboom zijn
weergegeven, wordt in de volgende fase de kans op vóórkomen bepaald.
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de methoden die hiervoor
beschikbaar zijn, wordt eerst ingegaan op drie factoren die een rol spelen
bij het toekennen van kansen aan de verschillende fouten: de afhankelijk-
heid tussen fouten, de toepassing van screening en de mate van detail.
Bij het bepalen van de risico’s die aan bepaalde fouten verbonden zijn, is
het van belang om rekening te houden met een eventuele afhankelijkheid
van andere fouten. Als iemand bijvoorbeeld bepaalde informatie verkeerd
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interpreteert, dan is de kans groot dat hij/zij een dergelijke fout ook in
andere situaties maakt. Dit zal niet het geval zijn als het om een vergissing
gaat. 
Een andere factor die een rol speelt bij het bepalen van de kans op fouten,
screening, heeft betrekking op het bepalen van de belangrijkste errortypen,
opdat alleen voor die errortypen een nauwkeuriger kwantificatie hoeft te
worden bepaald. Dit speelt vooral bij omvangrijke studies; screening wordt
dan toegepast vanuit het oogpunt van kostenbesparing.
De derde factor betreft de mate van detail. Dit aspect speelt in feite al een
rol bij het identificeren van fouten: hoeveel niveaus breng je aan in de
boom, c.q. tot welk niveau blijf je doorvragen hoe het kan dat iets mis is
gegaan. Op een bepaald moment zal het niet nuttig zijn dieper op de
materie in te gaan. De extra inspanningen zullen niet tot meer informatie
leiden.

3.3.5. Human Error Kwantificering (HEQ)

In de fase van het kwantificeren van fouten worden de eerder
geïdentificeerde fouten voorzien van een kans op vóórkomen. Deze kans
wordt berekend door het aantal menselijke fouten te delen door het aantal
gelegenheden waarbij deze fouten hadden kunnen optreden. Het is lastig
om deze kans te berekenen. Vooral de noemer, het aantal gelegenheden
waarbij een fout had kunnen optreden, is lastig te bepalen. Over dat aspect
is weinig informatie beschikbaar, en als er al gegevens over zijn, dan is het
nog de vraag in hoeverre deze gegevens te generaliseren zijn naar andere
situaties.
In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de ontwikkeling van HEQ-
technieken eruit heeft gezien. Vervolgens worden twee interessante
technieken besproken: HEART en STAHR. HEART vanwege zijn eenvoud
en ergonomische achtergrond, STAHR vanwege de aandacht voor
organisatorische invloeden.

3.3.5.1. Ontwikkeling van HEQ-technieken

De geschiedenis van het kwantificeren van menselijke fouten start eind
jaren zestig met het opzetten van databanken met menselijke fouten; hoe
vaak wordt een bepaalde fout gemaakt? Deze databanken zijn
vergelijkbaar met de databanken die werden opgezet met betrekking tot
fouten in hardware-componenten. Bij het kwantificeren van menselijke
fouten besefte men dat er ook aandacht besteed moest worden aan
‘Performance-Shaping Factors’ (PSF’s; ook wel Performance Influencing
Factors genoemd); de menselijke prestatie is niet altijd gelijk, maar wordt
beïnvloed door invloedsfactoren zoals werkomstandigheden en
persoonlijkheidsfactoren.

In de jaren zeventig kwamen drie typen HRA-onderzoek op, te onder-
scheiden naar de bron voor het aantal menselijke fouten en het aantal
gelegenheden waarbij deze fouten hadden kunnen optreden. Elk van deze
typen is ook nu nog terug te vinden in de beschikbare technieken: 
1. een vervolg van de database-aanpak met onder andere een uitbreiding

naar expertbeoordelingen (o.a. THERP, HEART);
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2. de simulatie-aanpak, waarbij de betrouwbaarheid van de mens geschat
wordt aan de hand van verdelingen van prestatietijden (o.a. menselijke
fouten die ontstaan als gevolg van inadequate prestaties); en 

3. de tijd-betrouwbaarheid aanpak, waarbij de ‘gemiddelde tijd tot een fout’
gemodelleerd wordt.

Het ‘Three Mile Island’-ongeval (1979) heeft de aandacht voor HRA doen
toenemen. In die tijd zijn voor het uitvoeren van een HRA verschillende
totaalpakketten ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden van het stadium
van taakanalyse tot en met het kwantificeren van de fouten (o.a. THERP,
SHERPA; zie § 3.3.3). Daarnaast werd de overheersing van de technische
benadering teruggeschroefd en kwam er meer aandacht voor de
kwantificering van fouten op basis van psychologische inzichten en expert-
beoordeling. Sindsdien is er onder meer een techniek ontwikkeld vanuit de
ergonomische invalshoek (HEART) en een techniek die aandacht besteedt
aan zaken als veiligheidscultuur en managementinvloeden (STAHR). Deze
laatste twee technieken worden hieronder kort beschreven.

3.3.5.2. HEART: Human Error Assessment and Reduction Technique

HEART staat voor de ‘Human Error Assessment and Reduction
Technique’, een techniek die is ontwikkeld door de Britse ergonoom
Williams (1986; 1996). Bij HEART wordt uitsluitend ingegaan op de
factoren die een aangetoond effect op de veiligheid hebben. 
De techniek gaat om te beginnen de aard van de taak na (in termen van
moeilijkheidsgraad, mate van routine en controle). Hiervoor zijn negen
omschrijvingen opgesteld, elk met een toegekende foutenkans: de
nominale foutenkans. Vervolgens wordt nagegaan welke factoren de
prestatie op de activiteit kunnen beïnvloeden. Daarvoor heeft Williams - op
basis van een uitgebreide studie van ‘human factors’-literatuur - een lijst
opgesteld met de condities waarvan is aangetoond dat ze effect hebben op
de prestatie; ‘error-producing conditions’ (EPC’s). Deze lijst moet worden
doorlopen om te bepalen welke condities een rol spelen (of hebben
gespeeld) bij het probleem in kwestie. Bij elk van de EPC’s staat een
vermenigvuldigingsfactor vermeld die aangeeft waarmee de nominale
foutenkans vermenigvuldigd dient te worden om de invloed van de
betreffende conditie te weerspiegelen. De uiteindelijke nominale fouten-
kans wordt berekend door de initiële nominale foutenkans te vermenig-
vuldigen met de relevante EPC’s. De EPC-factoren kunnen nog worden
aangepast aan de mate waarin de conditie een rol heeft gespeeld. Zo kan
de onervarenheid van een uitvoerende worden genuanceerd door de
nominale foutenkans niet te vermenigvuldigen met 3, maar deze factor
eerst met een getal tussen de 0 en 1 te vermenigvuldigen, afhankelijk van
de mate van geldigheid. De taakomschrijvingen die Williams onderscheidt
zijn weergegeven in Tabel 3.2, en enkele van de door Williams
onderscheiden EPC’s zijn opgenomen in Tabel 3.3.
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Algemene taakomschrijvingen Nominale menselijke
foutenkans

(5e - 95e percentiel)

(A) Totaal onbekende taak, snel uitgevoerd zonder goed
besef van de mogelijke gevolgen

0,55
(0,35-0,97)

(B) Een systeem wijzigen of terugbrengen in een nieuwe of
oorspronkelijke staat in een eerste poging zonder
supervisie of procedures

0,26
(0,14-0,42)

(C) Complexe taak die een hoog niveau van begrip en
vaardigheid vereist

0,16
(0,12-0,28)

(D) Redelijk eenvoudige taak die vlug wordt uitgevoerd of met
geringe aandacht

0,09
(0,06-0,13)

(E) Routineklus waar relatief weinig vaardigheden voor nodig
zijn

0,02
(0,007-0,045)

(F) Een systeem wijzigen of terugbrengen in een nieuwe of
oorspronkelijke staat aan de hand van procedures, met
enige controle

0,003
(0,0008-0,007)

(G) Zeer vertrouwde, goed ontworpen, zeer geoefende
routineklus die zich verschillende keren per uur aandient,
wordt uitgevoerd op het hoogst mogelijke niveau door een
zeer gemotiveerde, zeer goed getrainde en ervaren
persoon, die volledig bewust is van de gevolgen van een
fout, en tijd heeft om eventuele fouten te herstellen, maar
niet het voordeel heeft te beschikken over waardevolle
hulpmiddelen

0,0004
(0,00008-0,009)

(H) Op de juiste wijze reageren op een systeemcommando,
ook al is er een geautomatiseerd controlesysteem dat
een accuraat beeld geeft van het stadium waarin het
systeem verkeert

0,00002
(0,000006-0,0009)

(M) Restgroep: taak waarvoor geen passende beschrijving
gevonden kan worden

0,03
(0,008-0,11)

Tabel 3.2. Algemene taakomschrijvingen van HEART (naar Williams,
1986).

Door de vermenigvuldigingsfactor van een conditie (de EPC-factor) te
delen door de som van alle relevante vermenigvuldigingsfactoren, kan de
relatieve bijdrage van een conditie in het ontstaan van de slechte prestatie
worden bepaald. Bij het streven naar foutenreductie zal de conditie met de
grootste relatieve bijdrage moeten worden aangepakt. Ook voor het
bepalen van de manier waarop de foutenreductie moet worden bereikt is
HEART nog behulpzaam, door per EPC foutenreductiestrategieën aan te
dragen (Williams, 1986).
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Error-producing conditions (EPC’s) Maximaal nominale aantal
waarmee de onbetrouw-

baarheid kan veranderen,
van goede naar slechte

condities

1. Onbekendheid met een situatie die in potentie
belangrijk is, maar slechts zelden voorkomt of nieuw is

x 17

2. Te weinig tijd om fouten te detecteren en te corrigeren x 11

3. Een geringe verhouding tussen signaal en ruis
(a low signal-to-noise ratio)

x 10

4. Het is te eenvoudig om informatie achter te houden of
voorbij te gaan aan essentiële kenmerken

x 9

5. Er zijn geen middelen aanwezig om ruimtelijke en
functionele informatie op zo’n manier door te geven
aan de operator dat deze er (direct) iets mee kan

x 8

6. De wereld zoals de operator deze ziet is niet gelijk aan
het beeld dat de ontwerper heeft 

x 8

7. Er is geen voor de hand liggende manier om een
onbedoelde actie ongedaan te maken

x 8

8. Een overbelasting van de ‘channel capacity’, vooral
een die wordt veroorzaakt door gelijktijdige presentatie
van niet overbodige informatie

x 6

9. De noodzaak om een techniek af te leren en een
andere toe te passen die uitgaat van een
tegengestelde filosofie

x 6

10. De noodzaak om specifieke kennis zonder
informatieverlies over te brengen van de ene naar de
andere taak

x 5,5

11. Dubbelzinnigheid in de vereiste prestatieniveaus x 5

12. Geen overeenstemming tussen het waargenomen en
het werkelijke risico 

x 4

13. Slechte, onduidelijke of ongepaste feedback van het
systeem

x 4

14. Geen duidelijke, directe en tijdige bevestiging van een
voorgenomen actie van dat deel van het systeem
waarover controle moet worden uitgeoefend

x 4

15. Onervarenheid van de operator (geen expert) x 3

Tabel 3.3. Enkele voorbeelden van HEART EPC’s (Williams, 1986).

Een vergelijking van de beschrijving van Kirwan (1994) en Reason (1997)
leert dat de HEART-methode nog volop in ontwikkeling is. Reason (1997)
vermeldt een groter aantal EPC’s en wijst daarnaast op de ontwikkeling van
een systeem voor het bepalen van de invloed van ‘violation-producing
conditions’ (VPC’s). Er worden acht omstandigheden omschreven die in
verschillende mate leiden tot het niet opvolgen van regels. Bij elk van de
beschreven algemene situaties hoort een kans op ‘violation’-gedrag. Deze
kans geldt voor vrouwen, en kan worden aangepast op basis van de
relevantie van acht VPC’s, waaronder geslacht (mannen x 1,4), geringe
kans op ontdekking en sociale druk (Williams, 1996).
De voordelen van HEART zijn het eenvoudige gebruik, de beperkte
middelen en de ruime toepasbaarheid. Nadelen zijn het feit dat er geen
rekening wordt gehouden met afhankelijkheid tussen verschillende EPC’s,
het gebrek aan verantwoording voor het eenvoudige model van human
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error, en de mogelijk lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Dit laatste
kan worden ondervangen door meer begeleiding te bieden, waardoor
beoordelaars in twijfelgevallen tot dezelfde conclusie komen (Kirwan,
1994). Een systeem dat een dergelijke begeleiding biedt, is de pc-applicatie
die een Brits energiebedrijf heeft ontwikkeld: HEART-PC (www.electrowatt-
ekono.co.uk/product/heart-pc/heart-pc.html). Dit programma ondersteunt
de gebruiker bij het beoordelen van de mate waarin EPC’s een rol spelen
(o.a. door een uitgebreide helpfunctie met documentatie) en genereert
tevens een verslag van het beoordelingsproces.

3.3.5.3. STAHR: SocioTechnical Approach to Human Reliability assessment

STAHR staat voor ‘SocioTechnical Approach to Human Reliability
assessment’ (Phillips & Embrey, 1985). Deze techniek maakt gebruik van
een ‘Influence Diagram’: een diagram waarin de relaties tussen de
invloedsfactoren op verschillende organisatieniveaus worden weer-
gegeven. Onderaan staat het beleid (bijvoorbeeld opleiding), daarboven de
implementatie (bijvoorbeeld ervaring, cultuur), gevolgd door prestatie-
beïnvloedende factoren (bijvoorbeeld vermoeidheid, risicobeleving) en
directe invloedsfactoren als menselijke en technische fouten, met helemaal
bovenin het diagram de fout. Dit diagram wordt opgesteld door een groep
van experts, waarna dezelfde groep van experts elke individuele factor en
elke combinatie van factoren - op basis van expertbeoordelingen -
kwantificeert (wat is de invloed op het hoger liggende niveau). Daarbij
wordt rekening gehouden met afhankelijkheden. De kans op de hoogst-
gelegen fout wordt vervolgens bepaald door de som te nemen van de (voor
afhankelijkheid) gecorrigeerde kansen van elk van de factoren uit het
onderliggende niveau (de directe invloedsfactoren).
Het opstellen van het diagram en het vervolgens kwantificeren van de
afgebeelde factoren is zeer bewerkelijk. Voordeel van deze techniek is de
aandacht voor organisatorische factoren en het gebruik van expertkennis
(Reason, 1997). 

3.4. Bruikbaarheid voor verkeersveiligheidsonderzoek

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de methoden en technieken
die in dit hoofdstuk zijn besproken, bruikbaar zijn binnen het verkeersveilig-
heidsonderzoek.

3.4.1. Methoden voor het achterhalen van oorzaken van ongevallen en fouten

De meeste methoden die in § 3.2 zijn besproken, bieden een structuur om
de informatie uit processen-verbaal systematisch te beschrijven (MORT,
MES, analyse van foutenbomen). Uit de literatuur blijkt dat een aantal van
deze methoden ook reeds als zodanig gebruikt wordt (zie § 6.4.3). Clarke,
Forsyth & Wright (1995) en Clarke, Ward & Jones (1998) gebruiken de
boomstructuur bijvoorbeeld in de door hun ontwikkelde methoden (zie
§ 6.4.1.2), maar de analyse van foutenbomen wordt ook ‘ongewijzigd’ in
verkeersveiligheidsonderzoek toegepast (zie § 6.4.3.1). Dit niet alleen voor
ongevallenanalyse (zie bijvoorbeeld Joshua & Garber, 1992), maar ook bij
de evaluatie van de veiligheid van systemen voor automatische voertuig-
controle (Hitchcock, 1991; Chan, 2000).
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De toepassing van MORT in het verkeersveiligheidsonderzoek vraagt
mogelijk enige herformulering van de gebruikte termen. Een dergelijke
systematische analyse heeft in ieder geval als voordelen dat het direct
duidelijk wordt wanneer er acties/oorzaken vergeten worden, en er een
directe aanwijsbare aanleiding is voor aanbevelingen (Ferry, 1988).

Een voorbeeld van een toepassingsmogelijkheid van de techniek van
‘change analysis’ is het vergelijken van kenmerken van kruispunten waar
veel ongevallen plaatsvinden met kenmerken van kruispunten waar relatief
weinig ongevallen plaatsvinden. Door de taakmoeilijkheid van de
verschillende kruispuntomgevingen bij de analyse te betrekken kan worden
nagegaan hoe het komt dat mensen in de ene situatie meer fouten maken
dan in de andere situatie.

Embrey (1994) merkt ten aanzien van de methoden voor de gedetailleerde
analyse van ongevallen op dat er weliswaar heel wat methoden beschik-
baar zijn, maar dat deze op een aantal punten te kort schieten:
- integratie van psychologische modellen voor human error;
- evaluatie van effecten van managementinvloeden en beleidsfactoren op

de totstandkoming van fouten; en
- aandacht voor de introductie van formele dataverzamelingsmethoden

voor ongevallenonderzoek, die bijdraagt aan de acceptatie en
ondersteuning door de betrokkenen (werknemers).

Wellicht dat TRIPOD daarop de enige uitzondering vormt. Deze methode is
in ieder geval gebaseerd op een psychologisch model voor human error, en
richt zich ook op managementfactoren als mogelijke oorzaak voor het
ontstaan van ongevallen. Overigens zijn managementfactoren ook
opgenomen in het MORT-diagram, en kan een onderzoeker er zelf voor
kiezen deze factoren op te nemen in een foutenboom of MES. 
De bruikbaarheid van TRIPOD-Delta binnen verkeersveiligheidsonderzoek
is reeds onderzocht door De Lange (1993; zie ook § 6.4.3.4). Inmiddels
wordt deze methode ook binnen de verkeersveiligheid gebruikt. De Raad
voor de Transportveiligheid heeft deze techniek uitverkoren als algemene
onderzoekstechniek.

3.4.2. Human Reliability Assessment

Van de methoden en technieken die besproken zijn in het kader van de
Human Reliability Assessment, zijn de technieken voor het bepalen van de
kans op menselijke fouten het meest interessant. Op dit terrein kan het
verkeersveiligheidsonderzoek wellicht het meest leren van het onderzoeks-
terrein van de industriële veiligheid.
De HEART-methode lijkt zeer geschikt als methode voor onderzoek op het
terrein van de verkeersveiligheid. Deze methode maakt gebruik van
psychologische modellen voor menselijke fouten en oogt veelbelovend. In
Groot-Brittannië wordt de HEART-methode momenteel vertaald naar de
omstandigheden in het railverkeer (Railway Safety, 2002). 

Het opstellen van een ‘Influence Diagram’ volgens de STAHR-methode
heeft voor- en nadelen. Een belangrijk voordeel is de aandacht voor de rol
die de organisatie heeft in het ontstaan van ongevallen. Voor de toepassing
binnen het verkeersveiligheidsonderzoek betekent dit voordeel echter
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tegelijkertijd een nadeel. Het is namelijk de vraag hoe de organisatie
binnen een industriële organisatie vertaald kan worden naar de organisatie
in het verkeersproces. In Hoofdstuk 4, bij de bespreking van methoden uit
het luchtvaartonderzoek, wordt deze problematiek nader besproken,
aangezien de invloed van de organisatie op het ontstaan van ongevallen
op dat terrein momenteel zeer actueel is (§ 4.7.1).

Een aantal andere methoden uit de HRA wordt binnen de verkeersveilig-
heid reeds toegepast. De HAZOP-methode is daar een goed voorbeeld
van. Swuste & Heijer (1999) hebben met behulp van deze methode de
veiligheid van wegwerkers onder de loep genomen (zie § 6.4.3.2), en
Jagtman (2002) heeft de Verkeers-HAZOP ontwikkeld ten behoeve van
een studie naar het veiligheidseffect van de implementatie van verkeers-
drempels en ISA.
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4. Luchtvaartonderzoek

4.1. Algemene werkwijze en stand van zaken

Net als in de industriële veiligheid komen ongevallen in de luchtvaart niet
vaak voor. Binnen de commerciële luchtvaart gaat het wereldwijd om zo’n
30 ongevallen per jaar (Boeing, 2001). Dit aantal bevat zowel ongevallen
met grote materiële schade als ernstige letselongevallen. In vergelijking
met ongevallen in het wegverkeer is het aantal dodelijke slachtoffers als
gevolg van een luchtvaartongeval wel vele malen groter. In het jaar 2000
kwamen bij ongevallen met dodelijke slachtoffers per ongeval gemiddeld
80 doden om (in totaal 878 doden). In het verkeer ligt dit gemiddelde amper
hoger dan 1 dode per dodelijk ongeval.

Ongevallenonderzoek
Wanneer een luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden, wordt de aanleiding
tot het ongeval uitgebreid onderzocht door een onderzoekscommissie. In
de commissie zijn verschillende kennisgebieden vertegenwoordigd. Naast
een voorzitter bestaat de commissie altijd uit een piloot, een onderhouds-
technicus en een arts. In sommige landen wordt daar een psycholoog, een
jurist, een ergonoom, een luchtverkeersleider en/of ondersteunend
personeel aan toegevoegd. De leden van de onderzoekscommissie worden
over het algemeen ad hoc bijeengeroepen; in een enkel land zijn er een of
meer fulltime leden. 
De onderzoekscommissie besteedt in belangrijke mate aandacht aan de
technische factoren die tot het ongeval hebben geleid. Daarvoor wordt
onder meer gebruikgemaakt van standaardlijsten voor de inventarisatie van
technische mankementen, maar ook van de gegevens die verzameld
worden door middel van vluchtdatarecorders en cockpitvoicerecorders.
Daarnaast kijkt de onderzoekscommissie ook naar de menselijke factoren
die aan het ongeval hebben kunnen bijdragen. Dit laatste onderzoek wordt
uitgevoerd door de arts uit de onderzoekscommissie, tenzij er ook een
psycholoog bij het onderzoek betrokken is. 
De commissie legt haar bevindingen neer in een onderzoeksrapport. In
sommige, maar lang niet alle landen worden de ongevalsgegevens ook in
een database opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om naast gedetailleerd
N=1-onderzoek ook onderzoek te doen naar groepen van gelijksoortige
ongevallen en trends te bestuderen. Dergelijk onderzoek wordt vaak in
(inter)nationaal verband uitgevoerd (AGARD, 1998; ICAO, 1994).
Daarnaast worden ook databestanden opgezet met meldingen van ernstige
incidenten. Deze databestanden kunnen extra inzicht verschaffen in de
oorzaken van ongevallen, mede doordat de omvang van het aantal
incidenten groter is dan van het aantal ongevallen. Het bestaansrecht van
een dergelijke registratie is wel afhankelijk van meldingen door betrokken
individuen, en daardoor zeer gevoelig voor de vertrouwelijkheid van de
meldingen (ETSC, 1996). Het Aviation Safety Reporting System ASRS dat
reeds in 1976 in de Verenigde Staten is opgezet door de Federal Aviation
Administration (FAA) en NASA is een voorbeeld van een registratiesysteem
voor incidenten. Incidenten worden vrijwillig door luchtvaartpersoneel
gemeld, met garantie van vertrouwelijkheid en immuniteit voor vervolging,
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mits er geen sprake was van moedwillig gedrag of een misdrijf. Het
systeem wordt beheerd door NASA (Connell, 2000).

Onderzoek naar menselijke factoren: behoefte aan een theoretisch kader
Ongevallencijfers over de laatste veertig jaar wijzen op een dalende trend
van het aantal luchtvaartongevallen. Als deze trend per oorzaakcategorie
apart bekeken wordt, dan blijkt er vooral een daling te zijn in het aantal
ongevallen als gevolg van technische mankementen. De luchtvaart-
ongevallen bij de Amerikaanse marine en mariniers, bijvoorbeeld, waren in
1977 nog voor de helft toe te schrijven aan mechanische of omgevings-
factoren en voor de andere helft aan menselijke factoren. In 1992 was het
aantal ongevallen als gevolg van mechanische fouten of omgevings-
factoren bij de Amerikaanse marine en mariniers sterk gereduceerd, terwijl
het aantal ongevallen ten gevolge van menselijke fouten ‘slechts’
gehalveerd was. Volgens Wiegmann & Shappell (1997) komt dit doordat de
leden van onderzoekscommissies vooral een technische achtergrond
hebben en doordat technische en mechanische fouten beter grijpbaar en
makkelijker te identificeren zijn. Menselijke fouten zijn daarentegen eerder
kwalitatief van aard en lastiger te identificeren. Dit leidt ertoe dat het
eenvoudiger is om oplossingen te vinden voor mechanische en technische
mankementen dan om menselijke fouten te voorkomen. Daarnaast speelt
uiteraard ook de heersende onderzoekstraditie een rol bij de toekenning
van oorzaken aan het ontstaan van een ongeval.
Inmiddels zijn vliegtuigen in technisch opzicht bijna onfeilbaar geworden.
Onder meer door de systematische dataverzameling die op dit terrein
plaatsvindt. Dat geldt niet voor de mens; inspanningen om ongevallen als
gevolg van menselijke fouten te voorkomen hebben niet geleid tot een
vergelijkbare reductie van het aantal ongevallen. Al varieert het percentage
ongevallen dat in de verschillende landen wordt toegeschreven aan
menselijke fouten volgens AGARD (1998) van 40% tot 100%. Voor een
verdere reductie van het aantal luchtvaartongevallen zal er meer aandacht
moeten worden besteed aan het voorkomen van menselijke fouten. Zeker
met de huidige groei van de luchtvaart, die ook bij een gelijkblijvend risico
tot een toename van het aantal ongevallen zal leiden.

In de ogen van Shappell & Wiegmann (1997; 2000) is een theoretisch
‘human factors’ (HF)-raamwerk een eerste vereiste voor de verdere
ontwikkeling van het HF-onderzoek binnen de luchtvaart. De bestaande
databestanden bieden geen informatie die direct bruikbaar is voor HF-
onderzoek. Een HF-raamwerk is een eerste stap om een databestand daar
wel op in te richten. Met behulp van een dergelijk databestand is het
vervolgens mogelijk om menselijk falen te identificeren en interventie-
strategieën te ontwikkelen die de belangrijkste risicofactoren op dat terrein
kunnen aanpakken. Zonder een theoretisch model is het lastig om
systematisch alle mogelijke oorzaken na te gaan en een inschatting te
maken van de meest voorkomende menselijke fouten. 

Ontwikkelingen in de toekenning van schuld
Ten aanzien van de menselijke factoren die in het HF-luchtvaartonderzoek
worden meegenomen is er overigens een interessante ontwikkeling
gaande. In het verleden stond een menselijke fout praktisch gelijk aan een
fout van de piloot. De laatste jaren is er echter een steeds duidelijkere roep
om ook de organisatie achter de piloot tegen het licht te houden. De reden
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dat een piloot fouten heeft gemaakt kan immers gelegen zijn in verkeerde
beslissingen in het management of in onvoldoende opleiding. Bovendien is
het makkelijk en bevredigend om de schuld af te schuiven op een individu,
maar mensen maken nu eenmaal fouten en daar moet rekening mee
worden gehouden door systemen zo te ontwerpen, organisaties dusdanig
te leiden, en taken zo in te richten dat die menselijke fouten geen
desastreuze gevolgen hebben. Dit kan worden gerealiseerd door goede
voorwaarden te scheppen en veiligheidsmechanismen in te bouwen. Deze
voorwaarden moeten worden geschapen door het management. Daarmee
is (ook) binnen de luchtvaart een overstap zichtbaar naar de
sociotechnische benadering.

De inspanningen die momenteel worden verricht bij de ontwikkeling van
een theoretisch model worden in § 4.2 samengevat. Daar wordt ook
ingegaan op de unieke eigenschappen van de verschillende modellen en
de mate waarin en wijze waarop de verantwoordelijkheden van de
verschillende betrokken partijen in het model zijn opgenomen.

In verschillende luchtvaartorganisaties worden reeds ‘human factors’-
gegevens verzameld. In § 4.3 wordt de informatieverzameling van drie
nationale organisaties beschreven. 

Het opzetten van een nieuw ongevallenbestand is een ingrijpende operatie.
Wiegmann & Shappell (1997) hebben de mogelijkheden verkend om op
een alternatieve wijze te komen tot een ongevallenbestand dat bruikbaar is
voor HF-onderzoek. In § 4.4 worden de resultaten van dat onderzoek
beschreven.

Naast, of in lijn met, het onderzoek ten behoeve van de identificatie van
menselijke fouten, wordt er de laatste jaren ook gekeken naar de waarom-
vraag. Hoe komt het dat een bepaalde fout gemaakt wordt. Enerzijds komt
dit neer op het nagaan van verantwoordelijkheden van personen die hoger
in de organisatie zitten, met daaraan gekoppeld het verschuiven van de
schuldvraag van de piloot naar bijvoorbeeld het management. Maar het
stellen van de waarom-vraag kan ook betekenen dat (bijvoorbeeld)
bestaande procedures onder de loep worden genomen; waarom wordt een
procedure niet opgevolgd. Deze laatste benadering sluit aan bij de
cognitieve invalshoek. In § 4.5 komt een analysemethodiek aan bod die
voor deze benadering gebruikt kan worden.

Het laatste onderwerp dat in het kader van het luchtvaartonderzoek
besproken wordt, past ook binnen de cognitieve benadering, en is een
concept dat momenteel veel aandacht krijgt: ‘situation awareness’ (§ 4.6).
Het verlies van ‘situation awareness’ - het bewustzijn van de positie van het
vliegtuig in de omgeving - is een mogelijke ongevalsoorzaak, en kan onder
andere het gevolg zijn van de toenemende automatisering van de
vliegtaak.

In de afsluitende paragraaf (§ 4.7) wordt getoetst in hoeverre de in dit
hoofdstuk besproken theoretische modellen en onderzoeksmethoden
bruikbaar zijn binnen het verkeersveiligheidsonderzoek.
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4.2. Theoretische modellen

De laatste jaren hebben verschillende onderzoeksgroepen op het terrein
van luchtvaartonderzoek het initiatief genomen een theoretisch raamwerk
te ontwerpen dat onderzoekers in staat stelt om alle typen van menselijke
fouten te identificeren en een basis te leggen voor een meer systematische
aanpak van het onderzoek naar de oorzaken van ongevallen. Zij waren van
mening dat de beschikbare modellen niet volledig genoeg waren of
onvoldoende aansloten op de praktijk. Een drietal voorgestelde raam-
werken wordt hieronder besproken. Deze zijn afkomstig uit verschillende
hoeken (Canadese civiele luchtvaart [Maurino et al., 1995], luchtmacht van
de Amerikaanse marine [Shappell & Wiegmann, 1997], en de NATO
[AGARD, 1998]), en refereren niet naar elkaars werk. Desalniettemin zijn er
belangrijke overeenkomsten tussen de ontwikkelde modellen. Onder
andere in de theorieën waarop ze gebaseerd zijn. Op deze en andere
aspecten worden de verschillende modellen hieronder vergeleken. Een
korte beschrijving van de modellen is in Bijlage 3 opgenomen. 

4.2.1. Invloeden van Reason, Rasmussen en Edwards

Zowel Maurino et al. (1995), AGARD (1998) als Shappell & Wiegmann
(2000) gebruiken voor hun modellen elementen uit de theorieën van
Reason. In het geval van Maurino et al. (1995) is dat ook niet verwonderlijk,
aangezien Reason een van de co-auteurs is. Zowel het Generic Error-
Modelling System (GEMS) als Reason’s dynamische model voor het
ontstaan van ongevallen (zie Afbeelding 4.1) wordt door hen gebruikt. In de
schematische weergave van het model van Maurino et al. (1995) zijn
echter niet meer de verschillende lagen van het productiesysteem terug te
vinden (topmanagement, lijnmanagement, voorwaarden voor veilig gedrag,
actie, en beveiligingsmechanismen). Er lijkt eerder sprake te zijn van
parallelle processen. De organisatie is van invloed op de lokale werk-
situatie (situatie, taken en persoonlijke factoren) en op de beveiligings-
mechanismen, die elk afzonderlijk of in combinatie kunnen leiden tot een
ongewenste situatie zoals een ongeval. Omgevingsfactoren zoals
weersomstandigheden kunnen daar ook aan bijdragen.
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Afbeelding 4.1. Het dynamische model voor het ontstaan van ongevallen
(Uit: Reason, 1990: p. 208)

De modellen van Shappell & Wiegmann (2000) en AGARD (1998) hebben
de lagenstructuur van het dynamische model van Reason wel behouden.
Deze structuur vormt zelfs het raamwerk van hun modellen. Daarnaast
maken Shappell & Wiegmann (2000) voor een nadere typering van
mogelijke fouten ook gebruik van het GEMS.
In het model van AGARD (1998) wordt voor deze nadere typering van de
elementen binnen de lagen van het model van Reason gebruikgemaakt
van de vier componenten uit het SHEL-model van Edwards (1988):
‘Software’ (de regels, voorschriften e.d. die de uitvoering van taken in de
juiste banen leiden), ‘Hardware’ (uitrusting, materiaal e.d.), ‘Environmental
conditions’ (directe omgeving, maar ook politieke en economische
omstandigheden) en ‘Liveware’ (de mens). De centrale gedachte bij het
model van Edwards is dat er een ongeval ontstaat wanneer een van deze
componenten, of een van de interacties ertussen, uitvalt. Shappell &
Wiegmann (1997) verwijzen ook naar het SHEL-model. Zij beredeneren dat
de menselijke component de zwakste schakel in het systeem is, en dat het
voor het begrip van de interacties met de andere componenten dus
essentieel is om het menselijk falen adequaat te beschrijven. Voor een
dergelijke beschrijving sluiten Shappell & Wiegmann aan bij Bird’s (1974)
domino-theorie over de totstandkoming van ongevallen: de aanleiding tot
een ongeval wordt beschreven aan de hand van vijf dominostenen die elk
met hun val de volgende steen tot vallen brengen. De eerste drie domino-
stenen hebben betrekking op respectievelijk management, persoonlijke
factoren en acties, die de vierde steen - die het ongeval vertegenwoordigt -
kunnen laten omvallen. De vijfde steen heeft betrekking op lichamelijk
letsel en materiële schade. In The taxonomy of unsafe operations van
Shappell & Wiegmann (1997) komen de eerste drie stenen van Bird terug
als (a) ‘unsafe supervision’, (b) ‘unsafe conditions of operators’, en
(c) ‘unsafe acts’. In de tweede versie van het model, dat onder de noemer
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van het ‘Human Factors Analysis and Classification System’ (HFACS)
beschreven is in Shappell & Wiegmann (2000), is daar nog een niveau
boven geplaatst: ‘organizational influences’.
In tegenstelling tot AGARD (1998) hebben Shappell & Wiegmann naast de
Liveware-component (nog) geen andere componenten uit het SHEL-model
in hun model opgenomen; er is echter wel de intentie om het systeem in
deze richting (software, hardware en ‘environment’) uit te breiden (Shappell
& Wiegmann, 1997). 

4.2.2. De wijze waarop de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen in het
theoretisch model zijn opgenomen

In de vergelijking van de theoretische achtergronden (§ 4.2.1) kwam al
enigszins naar voren dat in het HFACS van Shappell & Wiegmann niet
alleen de uitvoerende partij (de piloot) fouten kan maken die tot een
ongeval leiden. Ook andere menselijke factoren kunnen daar aanleiding
toe hebben gegeven, waaronder supervisors en de organisatie. In de
opbouw van het HFACS komt dit duidelijk naar voren. De ‘errors’ en
‘violations’ van de uitvoerende partij kunnen worden veroorzaakt door de
slechte mentale of fysiologische conditie waarin hij/zij verkeert, door fysieke
of mentale beperkingen, of door slechte communicatie of een slechte
voorbereiding (niet uitgerust, niet nuchter, onder invloed van medicijnen).
In het HFACS worden deze factoren geschaard onder ‘voorwaarden voor
onveilige handelingen’. Dit geheel kan op zijn beurt weer het gevolg zijn
van ‘onveilige supervisie’: inadequate supervisie (training, begeleiding),
slechte inplanning van crew (dienstrooster, samenstelling), negeren van
geconstateerde fouten, niet naleven van regels. De top van het
management heeft invloed op alle onderliggende niveaus door middel van
resource management (budgetallocatie), organisatiebeleid en werkklimaat.

Het door AGARD ontwikkelde model heeft een soortgelijke hiërarchische
structuur. De fouten die gemaakt worden door de crew kunnen het gevolg
zijn van onvoldoende controle, slechte planning en/of slecht onderhoud, die
op hun beurt het gevolg kunnen zijn van inadequaat lijnmanagement. Dit
lijnmanagement is weer afhankelijk van beslissingen die door de
daarboven gesitueerde beleidsmakers worden genomen.
Het verschil met het HFACS is dat de onveilige handelingen (het niveau
van de uitvoerende partij) in het AGARD-model nog worden beschermd
door een ondergelegen verdedigingslaag die ‘het systeem’ behoedt voor
schade en kosten. De omschrijving van deze verdedigingslaag is echter
zeer summier. Dit geldt overigens ook voor de andere lagen die AGARD
onderscheidt.

Maurino et al. (1995) hebben de beveiligingsmechanismen uit hun model
duidelijker omschreven. Zij maken onderscheid tussen de functies van de
'beveiliging' (zoals alarmering, bescherming, herstel en vluchtmogelijk-
heden) en de manieren waarop de organisatie in deze functies voorziet
(ingebouwde veiligheidssystemen, procedures, training, persoonlijke
beschermende middelen, en dergelijke). Net als bij AGARD wordt ervan
uitgegaan dat een organisatie zich niet alleen moet richten op het
voorkómen van ongevallen, maar ook op het beperken van de gevolgen
indien er onverhoopt toch een ongeval plaatsvindt. 
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Zwakke plekken of hiaten in het beveiligingssysteem worden latente fouten
genoemd. Latente fouten worden gekenmerkt doordat ze lang in het
systeem aanwezig zijn voordat ze tot problemen leiden, en dat ze worden
veroorzaakt door het management of de organisatie. Deze latente fouten
kunnen worden opgespoord door een matrix in te vullen van de functies en
de implementaties van deze functies (zie Afbeelding B.2 in Bijlage 3). Lege
cellen wijzen op zwakten/hiaten. 
Zoals eerder vermeld is de organisatie (het management) volgens het
model van Maurino et al. (1995) niet alleen van invloed op de aanwezige
beveiligingsmechanismen, maar ook op de lokale werksituatie. Deze
werksituatie omvat enerzijds factoren die betrekking hebben op de situatie
en de taken, en anderzijds persoonlijke factoren. Als gevolg van
organisatorische fouten kunnen op beide terreinen ‘errors’ of ‘violations’
ontstaan. Deze ‘errors’ en ‘violations’ worden actieve fouten genoemd.
Actieve fouten worden gekenmerkt doordat ze onmiddelijk en gericht
impact hebben en worden veroorzaakt door de direct betrokkenen
(bijvoorbeeld piloten, verkeersleiding, mechaniciens). Er is in het model van
Maurino et al. (1995) dus slechts sprake van twee lagen: de organisatie en
de uitvoerende partij.

4.2.3. De mate waarin het model direct bruikbaar is voor het identificeren van kenmerken die een
rol hebben gespeeld bij de aanleiding tot een ongeval

Hoewel Shappell & Wiegmann (2000) het model van Reason wel als kader
gebruiken om hun model in onder te brengen, zijn zij van mening dat het
model niet geschikt is om toe te passen in de praktijk van het onderzoek
naar de oorzaken van ongevallen. Daarvoor is het te zeer een theorie, en
te weinig concreet. In hun poging om een model te ontwikkelen dat beter
toepasbaar is in de praktijk, hebben Shappell & Wiegmann voor de nadere
invulling van het kader gebruikgemaakt van ongevallengegevens. Voor hun
originele raamwerk The taxonomy of unsafe operations - dat werd
ontwikkeld voor de luchtmacht van de Amerikaanse marine - is gebruik-
gemaakt van de data van 300 luchtvaartongevallen binnen de marine. Dat
raamwerk is later bijgeschaafd met behulp van ongevallendata van andere
militaire en civiele organisaties, en is onder de noemer van het ‘Human
Factors Analysis and Classification System’ (HFACS) beschreven in
Shappell & Wiegmann (2000). Dit heeft voor elk van de ‘organisatie-
niveaus’ foutentypen opgeleverd die van voorbeelden zijn voorzien. Op het
niveau van de ‘unsafe acts’ wordt de GEMS-classificatie voor foutentypen
aangehouden (‘errors’ en ‘violations’), op de andere niveaus hebben de
onderscheiden foutentypen namen gekregen die de aard van de klassen
weerspiegelen (zie voor voorbeelden de uitgebreide beschrijving van het
HFACS in Bijlage 3). Voor de identificatie van een foutentype is men
aangewezen op de voorbeelden die Shappell & Wiegmann geven,
aangezien sommige termen vrij vaag zijn. Recentelijk hebben Wiegmann &
Shappell (2001) het model getest op de bruikbaarheid voor analyse op het
terrein van de civiele luchtvaart (HFACS is ontwikkeld binnen de context
van de militaire luchtvaart). Uit deze studie kwam naar voren dat de
terminologie van de foutentypen en de voorbeelden die in het HFACS
worden gegeven, (inderdaad) te specifiek zijn voor de militaire luchtvaart.
Voor het gebruik op andere onderzoeksterreinen is bijstelling van de
terminologie en de voorbeelden noodzakelijk. Een voorbeeld van een
dergelijke bijstelling wordt gegeven in een studie van Schmidt & Watson
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(1999). Deze auteurs hebben het HFACS toegepast op het terrein van
onderhoudsgerelateerde incidenten in de militaire luchtvaart.

De terminologie van het AGARD-model is makkelijker toepasbaar. Van elk
van de SHEL-componenten wordt een serie concrete kenmerken (factoren)
genoemd. De lijst van kenmerken zal nog wel nader uitgewerkt moeten
worden in termen van de te hanteren definities. In Bijlage 3 worden
voorbeelden van te scoren kenmerken gegeven. De NATO streeft hiermee
een uniforme dataverzameling van de NATO-leden na. Dit heeft als
voordeel dat er meer - vergelijkbare - data beschikbaar komen om HF-
onderzoek uit te voeren.

Maurino et al. (1995) hebben aan de presentatie van hun model diverse
voorbeelden toegevoegd waarin het model aan de praktijk getoetst wordt.
Van een aantal ongevallen worden, met behulp van hun model, de
rapporten opnieuw geanalyseerd. Daarbij komen alle elementen van het
model stuk voor stuk aan bod. Dit geeft meer houvast voor een zelf uit te
voeren analyse dan een opsomming van enkele voorbeelden van fouten-
typen, zoals aangeboden door Shappell & Wiegmann. 

4.3. Human factors databestanden en registratiesystemen

In 1994 heeft AGARD een werkgroep bijeengeroepen om te onderzoeken
wat de wensen en mogelijkheden zijn omtrent de vorming van een HF-
database voor alle NATO-leden. Een dergelijke database zou uniforme HF-
data moeten bevatten die gebruikt kunnen worden voor vergelijking en
statistische analyse. Een en ander zou kunnen bijdragen aan een beter
begrip van de rol van menselijke factoren in het ontstaan van ongevallen,
betere opleidingen in ‘human factors’ en verbeterde opleidingen voor
onderzoekers. Met dit doel heeft de werkgroep via een enquête onder meer
geïnventariseerd welke onderzoeksmethoden binnen de NATO gehanteerd
worden, wat de aard van de databases is, en welke trainingen er op dit
gebied worden gegeven. 
De inventarisatie van door de NATO-leden opgebouwde HF-databestanden
heeft drie voorbeelden opgeleverd van registratiesystemen die op enigerlei
wijze informatie verzamelen over de menselijke factoren die hebben
bijgedragen aan het ontstaan van een ongeval: registratieformulieren of -
systemen die in respectievelijk Frankrijk, Italië en de VS gebruikt worden.
Ter illustratie van het type informatie dat verzameld zou kunnen worden ten
behoeve van HF-onderzoek, worden de registratiesystemen van deze drie
landen hieronder kort besproken. 

4.3.1. Het Franse registratiesysteem

Het Franse HF-registratiesysteem bestaat uit een relationele database
waarin elf bestanden zijn opgenomen die elk over een ander aspect van
het ongeval handelen: 1) algemene informatie over het voorval,
2) letselinformatie, 3) vluchtinformatie, 4) personele informatie van het
luchtpersoneel, 5) spronginformatie (parachute en dergelijke), 6) personele
informatie van het grondpersoneel, 7) ‘human error’-mechanismen (errors,
violations, enzovoort), 8) andere relevante factoren (medisch, fysiek,
omgeving, psychologisch), 9) foutendetectie en herstel, 10) analyse
(samenvatting van de belangrijkste menselijke factoren die een rol hebben
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gespeeld), en 11) aanbevelingen voor verbetering van aspecten op het
terrein van ‘human factors’ (vlieguren, selectie, training, gedrag, vlucht-
voorbereiding, en dergelijke). De nummers 7), 8) en 9) zijn in verband met
het onderhavige onderzoek het interessantst. De variabelen die in deze
bestanden zijn opgenomen, evenals de variabelen uit het algemene eerste
bestand, zijn ter informatie opgenomen in Bijlage 4 van dit rapport.
In het bestand dat betrekking heeft op de algemene ongevalsinformatie
worden onder meer de betrokken menselijke factoren beschreven, en wel
volgens het IMASSA-model. IMASSA is het Franse medische instituut voor
ruimtevaarttechnologie. Het is niet duidelijk wat het genoemde model
precies inhoudt. Wel is duidelijk dat dit model drie niveaus bevat waarop
menselijke fouten kunnen voorkomen:
- individueel niveau: fouten door bijvoorbeeld de piloot;
- collectief niveau: fouten door bijvoorbeeld de crew; en 
- organisatieniveau: onveilige beslissingen die genomen zijn in de

(hogere) hiërarchische niveaus.
Dit wijst erop dat in het Franse registratiesysteem wordt uitgegaan van de
sociotechnische of de systeembenadering.

4.3.2. Het Italiaanse registratiesysteem

Het HF-onderdeel van het Italiaanse registratiesysteem bestaat uit een
vragenlijst en een rapport dat opgesteld moet worden door de officiële arts.
Beide worden niet in een database opgenomen. De vragenlijst bestaat uit
vier onderdelen en gaat onder meer in op de persoonlijke gegevens,
medicijngebruik, drank, nachtrust, activiteiten in de laatste 48 uur,
medische gegevens in geval van letsel, onderzoeksresultaten in geval van
overlijden, en staat van apparatuur en kleding. Het rapport moet informatie
bevatten over de kans dat verschillende factoren hebben bijgedragen aan
het ontstaan van het ongeval (fysieke en mentale conditie, familie-
omstandigheden, toxische stoffen, hyperventilatie en dergelijke), over
inadequate beschermingsmiddelen en afwezige of defecte reddings-
middelen die de letselernst hadden kunnen beperken, over het gebruik van
beveiligingsmiddelen, over de mogelijk relevante informatie die afgeleid
kan worden uit de positie en toestand van de lichamen van overledenen,
en elke informatie die bij kan dragen aan een verbetering van de nood-
diensten. Voor zover dit uit het HF-onderdeel afgeleid kan worden, komen
organisatorische zaken nauwelijks aan bod in het HF-onderzoek.

4.3.3. Het Amerikaans registratiesysteem

Bij de Amerikaanse luchtmacht is de registratie van ongevallen volledig
geautomatiseerd. Het Windows-gestuurde registratiesysteem leidt de
onderzoeker langs alle mogelijke oorzaken. Op basis van de ingevulde
velden kan een rapport worden opgemaakt. In het rapport moeten in ieder
geval die zaken aan bod komen die tot het ongeval hebben geleid. De
onderwerpen waarlangs de onderzoeker geleid wordt, zijn: personele
informatie, ongevalsinformatie, overall rescue, individuele rescue,
ontsnapping, medische informatie, nachtelijk gezichtsvermogen, materiaal,
training, human factors, opmerkingen en verhalende notities. Van een
aantal variabelen, waaronder de human factors, zijn de mogelijke ‘waarden’
via een scroll-menu te selecteren. De definities van deze ‘waarden’ zijn, in
ieder geval bij de human factors, op te vragen. Van de human factors die
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aanwezig waren bij het (ontstaan van het) ongeval moet aangegeven
worden in welke mate deze aan het ontstaan van het ongeval hebben
bijgedragen. De daarvoor beschikbare classificatie is: 0) aanwezig, maar
niet relevant, 1) minimale bijdrage, 2) vrij kleine bijdrage, 3) belangrijke
bijdrage, 4) oorzaak. De factoren die de classificatie ‘oorzaak’ hebben
gekregen, moeten vervolgens worden ingedeeld naar mate van belangrijk-
heid. Tot slot moet voor elk van de ‘oorzaken’ worden aangegeven welke
andere human factors met deze factor samenhangen. Ook hier moeten de
factoren naar volgorde van belangrijkheid worden gesorteerd. De human
factors die gebruikt worden zijn afkomstig uit een bestaande lijst van de
Amerikaanse luchtmacht. In hoeverre in die lijst bijvoorbeeld ook organisa-
torische zaken of infrastructurele factoren zijn opgenomen is niet uit de
informatie uit het AGARD-rapport op te maken.

4.4. Reorganisatie van een ongevallenbestand op grond van een HF-model

Het opzetten van een nieuw ongevallenbestand is een ingrijpende operatie.
Een andere manier om data beschikbaar te maken voor ‘human factors’-
(HF-)onderzoek is de reorganisatie van een bestaand ongevallenbestand
op grond van een HF-model. Een dergelijke exercitie is door Wiegmann &
Shappell (1997) beschreven. 

Uit een luchtvaartdatabase van de Amerikaanse marine werden ongevallen
geselecteerd die voldeden aan de volgende criteria:
- Het ongeval werd (deels) toegeschreven aan menselijke factoren; en
- Het ontstaan van het ongeval werd (deels) toegeschreven aan de piloot. 
Op basis van deze criteria werden 1.970 ongevallen uit de periode 1977
t/m 1992 geselecteerd. Voor de oorspronkelijke codering van deze
ongevallen werd gebruikgemaakt van 289 mogelijke aan de piloot gerela-
teerde factoren. Elk ongeval kon toegeschreven worden aan maximaal drie
piloot-gerelateerde factoren. In totaal werden aan de geselecteerde
ongevallen 4.279 piloot-gerelateerde factoren toegeschreven. 
De reorganisatie hield in dat van elk van de 289 oorzaken bepaald werd tot
welke fout ze - volgens drie verschillende theoretische raamwerken -
behoorden. Voor het informatieverwerkingsmodel, het model van
Rasmussen en het model van Reason betekent dit een reductie van 289
verschillende oorzaken naar respectievelijk 5, 6 en 4 foutentypen. 

Informatieverwerking Rasmussen Reason

Sensory
Pattern recognition
Attention
Decision/ response
selection
Response execution

2,84%
14,87%
7,28%

29,54%
45,48%

Information
Diagnostic
Goal setting
Strategy selection
Procedure
Action

6,10%
21,72%
11,55%
12,95%
39,48%
8,19%

Slip
Lapse
Mistake
Violation

14,28%
11,18%
57,13%
17,42%

Tabel 4.1. Percentages van in het ongevallenbestand aanwezige ‘error’-
factoren volgens drie verschillende modellen. 

Van de 289 verschillende factoren kon 87% geplaatst worden in het
informatieverwerkingsmodel, en circa 91% van de factoren kon worden
geplaatst in de modellen van Reason en Rasmussen. Van de 4.279
toegekende factoren was dit respectievelijk 80%, 84% en 88%. Gebruik
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van de ‘human error’-modellen levert dus wel enig informatieverlies op,
maar ruim driekwart van de informatie kon met de modellen beschreven
worden.
Het onderzoek had niet alleen tot doel na te gaan of de informatie uit een
ongevallenbestand zonder noemenswaardig informatieverlies beschreven
kon worden met behulp van ‘human error’-modellen. Er werden nog twee
andere doelen geformuleerd. Het tweede doel was om na te gaan of een
reorganisatie van het ongevallenbestand aan de hand van ‘human error’-
modellen ook kennis op zou leveren in termen van in de data aanwezige
trends. Het derde doel was te bepalen welk model het best hanteerbaar
was voor het herstructureren van een ongevallenbestand tot een
informatiebron voor HF-onderzoek.
Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag zijn Wiegmann & Shappell
(1997) tot de conclusie gekomen dat de modellen wel degelijk iets
toevoegden aan de informatie uit het ongevallenbestand. Alledrie de
modellen lieten een vergelijkbare verdeling van de ‘error’-factoren zien. De
meest voorkomende fouten hadden betrekking op procedurefouten c.q. het
uitvoeren van acties c.q. ‘mistakes’. Beoordelingsfouten kwamen op een
tweede plaats. Deze laatste groep fouten was echter wel vaker de
aanleiding van ernstigere ongevallen, terwijl het eerste type fouten
(procedurefouten) relatief vaker de aanleiding was van minder ernstige
ongevallen. Hoewel er kritiek mogelijk is op de conclusies van Wiegmann &
Shappell - ‘mistakes’ hebben immers betrekking op de planning of selectie
van acties en niet op de uitvoering ervan - is de laatstgenoemde conclusie
wel een interessante bevinding. Deze is bovendien in lijn met de resultaten
van het onderzoek van O’Hare et al. (1994), die een vergelijkbare studie
hebben uitgevoerd. Op grond van beider bevindingen zou volgens
Wiegmann & Shappell (1997) gesteld kunnen worden dat zware en lichte
ongevallen, in ieder geval voor een deel, het gevolg zijn van twee
kwalitatief verschillende problemen. Dat zou de veelgehoorde uitspraak dat
het verschil tussen lichte en zware ongevallen slechts een kwestie van
geluk is, kunnen weerleggen.

Ten aanzien van de bruikbaarheid van de drie modellen voor het coderen
van de piloot-gerelateerde oorzaken concluderen Wiegmann & Shappell
(1997) dat er een grote mate van overeenstemming was tussen de twee
codeurs die de factoren uit de database gehercodeerd hebben tot de in de
modellen gehanteerde foutentypen. Dit was met name het geval bij de
modellen van Reason en Rasmussen. Het eerdergenoemde geringe
informatieverlies ten gevolge van de reorganisatie van het ongevallen-
bestand leidt eveneens tot de conclusie dat de modellen goed bruikbaar
waren voor het beschrijven van de data.
In hun aanbevelingen voor de toekomst concluderen Wiegmann &
Shappell dat, hoewel het geringe informatieverlies academisch gezien een
succes is, er vanuit praktisch oogpunt nog verschillende menselijke
factoren ongeclassificeerd zijn gebleven; onder andere factoren die
betrekking hebben op de voorbereiding van de vlucht, de fysiologische en
mentale conditie van de piloot, en sociale factoren. Voor een volledig
begrip van de oorzaken van ongevallen mogen dergelijke factoren niet
ontbreken. Daarnaast zijn er nog de menselijke factoren die niet betrekking
hebben op de piloot (bijvoorbeeld toezicht en management) en die in deze
studie dus niet meegenomen zijn. Voor een volledige analyse van de
‘human factors’ die betrokken zijn bij het ontstaan van een ongeval is een
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model nodig waarin deze factoren wel vertegenwoordigd zijn. Een dergelijk
allesomvattend model was volgens Wiegmann & Shappell in 1997 nog niet
voorhanden. Met de theoretische modellen die in § 4.2 besproken zijn, is
daar verandering in gekomen.

4.5. Onderzoek naar het waarom van menselijke fouten

Een voorbeeld van een onderzoeksmethodiek voor de analyse van het
waarom van menselijke fouten is de Procedural Event Analysis Tool
(PEAT). Deze tool, die ontwikkeld is door Boeing, kan veiligheidspersoneel
helpen bij het onderzoeken en analyseren van ernstige incidenten waarbij
sprake was van afwijkingen van de vastgestelde procedures. Een
ongevalsanalyse van Boeing in het begin van de jaren negentig heeft
uitgewezen dat het voorkómen van dit type ongevallen de grootste
ongevallenreductie zal opleveren (bijna 50%). 

In het PEAT-proces wordt bij de analyse van ongevallen niet zozeer
gekeken naar de schuldvraag, maar naar de redenen voor de beslissing
van de crew om af te wijken van de bestaande procedures. Er is dus
sprake van een cognitieve aanpak. Volgens Graeber & Moodi (1998) zijn
procedurele fouten zelden toeval; de oorzaken daarvan kunnen worden
achterhaald en vervolgens geëlimineerd. Het uiteindelijke doel van PEAT is
dan ook om op grond van de analyseresultaten maatregelen te ontwikkelen
die soortgelijke overtredingen in de toekomst kunnen voorkomen.
Gezien de cognitieve aanpak van PEAT is de inbreng van de betrokken
crew-leden van cruciaal belang. Zij kunnen immers inzicht geven in wat er
gebeurd is en waarom het zo is gelopen als het gelopen is. Dit maakt dat
voorop moet staan dat de uitspraken van de crew geen gevolgen mogen
hebben in termen van disciplinaire acties. Tenzij er natuurlijk sprake is van
moedwillig roekeloos gedrag. 
PEAT omvat drie componenten: een dataverzamelingsmethode, een
databasesysteem en analysesoftware. De dataverzamelingsmethode helpt
de gegevensverzameling te structureren, door het proces van het ontstaan
van het incident stap voor stap door te nemen. Daarbij passeren ook de
verschillende factoren die het beslisproces van de crew beïnvloed kunnen
hebben - waaronder crewcoördinatie, stress, omgevingsfactoren en
situation awareness - de revue. Dit verkleint de kans dat belangrijke
informatie vergeten wordt. 
Het databasesysteem maakt het mogelijk om incidenten ook op
geaggregeerd niveau te analyseren (bijvoorbeeld een set van vergelijkbare
incidenten) en om data uit te wisselen met andere luchtvaartmaatschap-
pijen. De analysesoftware, ten slotte, draagt bij aan het gestructureerde
karakter van PEAT.

Het Nederlands Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft
zich ook gericht op onderzoek naar de redenen van het ‘niet opvolgen van
procedures’. Karwal, Verkaik & Jansen (2000) hanteren daarbij het begrip
Non-Adherence To Procedures (NATP). Ervan uitgaande dat NATP
verschillende oorzaken kan hebben, en derhalve op verschillende
manieren moet worden tegengegaan, hebben Karwal, Verkaik & Jansen
(2000) op verschillende wijzen geprobeerd NATP te classificeren: op basis
van een informatieverwerkingsmodel, op basis van een gedragsmodel en
op basis van gegevens van ongevallen en incidenten. Het gedragsmodel,
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dat uitgaat van het Behavioural Cause Model van Hudson et al. (1998),
geeft de meeste houvast bij de selectie van maatregelen, en is ook goed
als classificatiesysteem te gebruiken, gegeven de ongevallendata die
binnen de luchtvaart beschikbaar zijn. NATP-typen die op basis van dit
model zijn onderscheiden, worden omschreven als:
- ‘routine violations’ (ingesleten afwijking van een regel);
- ‘optimising violations’ (afwijking van de regel om de taak spannender te

maken of vanuit de overtuiging dat de regel overbodig is);
- ‘situational violations’ (schending van de regel als gevolg van

omstandigheden waarin de taak moet worden uitgevoerd (tijdsdruk,
hoge taakbelasting, te weinig personeel));

- ‘exceptional violations’ (schending van de regel als gevolg van zeer
ongebruikelijke of onbekende omstandigheden);

- ‘procedural errors’ (schending van de regel door goede bedoeling maar
verkeerde uitvoering);

- ‘communication errors’ (schending van de regel doordat informatie
verkeerd wordt doorgegeven of geïnterpreteerd); 

- ‘proficiency errors’ (schending van de regel door gebrek aan kennis
en/of vaardigheden); en 

- ‘operational decision errors’ (schending van de regel door een
weloverwogen beslissing die niet bedoeld is als een schending van de
regels, maar die wel leidt tot een onnodige vergroting van het risico).

Het onderscheid tussen de verschillende typen ‘errors’ is afkomstig van
Karwal, Verkaik & Jansen (2000). Hudson et al. (1998) hebben deze
‘errors’ onder de noemer van onbedoelde schendingen van de regels niet
verder onderscheiden.
Het onderscheid tussen ‘violations’ en ‘errors’ heeft, conform de theorieën
van Rasmussen en Reason, betrekking op het onderscheid tussen
opzettelijke en onbedoelde schendingen van de regels.

Preventiestrategieën waarmee de bovenstaande NATP-‘violation’-typen
kunnen worden voorkomen, zijn respectievelijk:
- overbodige regels afschaffen en/of het bewustzijn van gevaren

vergroten;
- de omstandigheden waarin de taak moet worden uitgevoerd

optimaliseren;
- voorkomen dat het schenden van de regels wordt beloond. Daarnaast is

het belonen van het opvolgen van de regels een betere remedie tegen
NATP dan het straffen van schendingen van de regels.

- het kennisniveau van de uitvoerder vergroten, opdat hij op basis van
deze kennis kan improviseren in onbekende omstandigheden.

‘Errors’ kunnen worden voorkomen door meer bekendheid te geven aan de
betreffende regels, deze regels nog eens onder de loep te nemen, of door
de uitvoerenden beter te trainen (Karwal, Verkaik & Jansen, 2000).
Afhankelijk van de NATP-typen die het meest voorkomen op een bepaald
veiligheidsterrein, kan worden ingezet op een of meer van de bijbehorende
preventiestrategieën.
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4.6. Situation awareness

‘Situation awareness’ is een belangrijk concept binnen de luchtvaart. Het
heeft betrekking op de waarneming van kritieke factoren in de omgeving
(o.a. andere vliegtuigen, het terrein, de staat van het vliegtuig, en
waarschuwingssignalen), begrip van wat deze factoren in combinatie met
elkaar betekenen voor het doel van de piloot, en begrip van wat er in de
nabije toekomst zal gebeuren (Endsley, 1988). Een onjuiste ‘situation
awareness’ kan leiden tot het nemen van foute beslissingen in de vliegtaak.
De ‘situation awareness’ kan door zowel interne als externe factoren
worden beïnvloed. Interne factoren zijn onder meer aandacht,
werkgeheugen en mate van routine. Externe factoren zijn onder meer
stress, hoge taakbelasting, complexiteit van het systeem en de mate van
automatisering van de vliegtaak (Endsley, 2000).
Een van de manieren om de ‘situation awareness’ te verbeteren is de
aanpassing van het cockpitdesign, bijvoorbeeld door toevoeging van
nieuwe technologieën zoals GPS en antibotssystemen (Endsley, 2000).

4.7. Bruikbaarheid voor verkeersveiligheidsonderzoek

De bovenstaande modellen en onderzoekstechnieken zijn ontwikkeld ten
behoeve van de luchtvaart. In deze paragraaf wordt nagegaan welke
elementen uit deze modellen en onderzoekstechnieken bruikbaar zijn
binnen het verkeersveiligheidsonderzoek.

Allereerst is het echter van belang een kanttekening te plaatsen bij het
beeld dat op basis van de voorgaande paragrafen kan zijn ontstaan: dat het
onderzoek naar de oorzaken van ongevallen in de luchtvaart nog nauwe-
lijks ontwikkeld is. Dit is niet het geval. Een aantal van de technieken die in
het hoofdstuk over de industriële veiligheid besproken zijn, werd mede
ontwikkeld voor de luchtmacht, zoals de analyse van foutenbomen en
MORT (zie § 3.2). Daarnaast is het zo dat er in de voorgaande paragrafen
- conform de doelstelling van dit project - uitsluitend is ingegaan op de
ontwikkelingen in het ‘human factors’-onderzoek. Het technisch onderzoek
is echter veel verder gevorderd (zie § 4.1). Bij het technische onderzoek
naar de oorzaken van ongevallen wordt onder meer gebruikgemaakt van
standaardlijsten voor de inventarisatie van technische mankementen en
daarnaast heeft men de beschikking over gegevens die worden verzameld
met behulp van de vluchtrecorder. 
Op deze aspecten is ook in de verkeersveiligheid nog winst te behalen. Dit
kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de gegevens die worden
verzameld door de technische recherche, maar ook door voertuigen
standaard uit te rusten met een datarecorder. In een aantal studies zijn de
mogelijkheden van het gebruik van de datarecorder in het verkeer reeds
getest. Een aantal van deze studies wordt nader besproken in Hoofdstuk 6
(zie § 6.3.5).

4.7.1. Modellen

De modellen die in dit hoofdstuk beschreven zijn, zouden kunnen worden
gebruikt voor een systematische identificatie van de factoren en
foutentypen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van
verkeersongevallen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat de
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factoren die in de modellen zijn opgenomen, aansluiten bij de praktijk van
de verkeersveiligheid.
Bij het luchtvaartonderzoek ligt de nadruk ten aanzien van human factors
sterk op de problematiek van de piloot verantwoordelijk stellen (de schuld
bij hem leggen) versus de organisatie verantwoordelijk stellen. Het is de
vraag in hoeverre deze situatie vertaald kan worden naar het verkeer. De
relatie tussen een verkeersdeelnemer en de overheid is niet geheel
vergelijkbaar met die tussen een piloot en de luchtvaartmaatschappij
waarbinnen hij werkzaam is. Uitzondering daarop vormt uiteraard de
beroepschauffeur die in dienst is van een vervoersorganisatie. Daar is - net
als binnen de luchtvaart - sprake van een werkgever die in zekere zin
beperkend kan werken op de veiligheid van zijn werknemers door krappe
planningen aan te houden en een werkklimaat te creëren waarin productie
voor veiligheid gaat. 
Maar met enig inlevingsvermogen is de geschetste verschuiving van de
verantwoordelijkheid van de piloot naar de organisatie ook te vertalen naar
de situatie waarin een ongevalsoorzaak niet bij de betrokken verkeersdeel-
nemer wordt gezocht, maar bij de onduidelijke weginrichting. De overheid is
in zo’n geval eigenlijk de instantie die verantwoordelijk is voor het ongeval,
aangezien zij verantwoordelijk is voor de inrichting van de infrastructuur.
Daarmee kan de overheid - of beter gezegd de wegbeheerder -
verantwoordelijk worden gesteld in het geval een ongeval wordt
toegeschreven aan een wegomgeving die niet voldoende rekening houdt
met de beperkingen van de verkeersdeelnemer. Een bekend voorbeeld is
de losliggende stoeptegel. Maar de wegbeheerder zou bijvoorbeeld ook
verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor ‘niet-duurzaam-veilige’
oplossingen bij de aanleg van nieuwe wegen, voor een gebrekkig
onderhoud aan wegen, en voor het uitblijven van de reconstructie van
wegsituaties waar reeds veel ongevallen hebben plaatsgevonden. 
Er is binnen de verkeersveiligheid dus wel degelijk een organisatie aan te
wijzen die een omgeving moet aanbieden waarbinnen verkeersdeelnemers
veilig kunnen functioneren. Niet alleen op het bovengenoemde terrein van
de infrastructuur, maar ook in de vorm van rijopleiding en regelgeving.
Daarmee zijn de HF-modellen uit de luchtvaart op hoofdlijnen ook te
gebruiken voor het identificeren van factoren die bijdragen aan het
ontstaan van ongevallen. Meer op detailniveau zullen de luchtvaart-
specifieke factoren nog wel vertaald moeten worden naar factoren die
binnen de verkeersveiligheid een rol spelen. Persoonsgerelateerde
factoren zoals regelgeving en opleiding komen voldoende aan bod en zijn
vrij eenvoudig te vertalen naar de situatie in het verkeer, maar de mate
waarin de infrastructuur is afgestemd op de verkeersdeelnemer is niet terug
te vinden in de HF-modellen uit de luchtvaart.

Overigens worden verkeersongevallen tot op heden zelden toegeschreven
aan kenmerken van de wegomgeving. Het ontstaan van ongevallen wordt
- in ieder geval in de verkeersongevallenregistratie van de politie -
hoofdzakelijk toegeschreven aan kenmerken van de betrokken verkeers-
deelnemers (92,5%). Deze toegewezen ongevalsoorzaken zijn niet per
definitie gelijk aan de feitelijke oorzaken van het ongeval. De ongevallen-
registratie van de politie is namelijk sterk gericht op het aanwijzen van een
schuldige in de juridische zin van het woord. De oorzaak wordt gezocht bij
de direct betrokkenen, en niet bij factoren die al langere tijd sluimerend
aanwezig zijn, zoals de weginrichting. Voor een ruimere blik op de
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oorzaken van ongevallen zijn de gegevens uit het ongevallenbestand van
de politieregistratie niet geschikt. Daar is op zijn minst een analyse van de
originele politierapporten voor nodig. Deze rapporten bevatten meer
achtergrondinformatie over de aanloop tot het ongeval, en vaak ook een
schets van de verkeerssituatie.

4.7.2. Ongevallengegevens verzamelen of databestanden reorganiseren

Het opzetten van een nieuwe ongevallendatabase is binnen het verkeers-
veiligheidsonderzoek niet eenvoudig te realiseren. We zijn voor de
registratie van ongevallengegevens immers in belangrijke mate afhankelijk
van de politie. Het zal erg moeilijk zijn om daar een nieuwe vragenlijst te
introduceren. De laatste herziening van de registratieset die de politie
hanteert om ongevallengegevens te verzamelen is net voltooid en heeft
bijna 10 jaar in beslag genomen. Wel lijkt de nieuwe registratieset
perspectieven te bieden voor kleine aanpassingen: een driejaarlijkse
aanpassing van het ongevallenformulier behoort tot de mogelijkheden
(Banach, 2000). Toch zullen aanpassingen aan het registratieformulier
slechts in geringe mate bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van
de ongevallengegevens voor onderzoek op HF-gebied. Bij de data-
verzameling door de politie zal het accent immers altijd blijven liggen op de
juridische schuldvraag (zie § 7.3).
Er zijn echter nog twee andere opties voor het verkrijgen van een
ongevallenbestand dat aansluit op de uitgangspunten van HF-onderzoek: 
1. een actie uitvoeren zoals Wiegmann & Shappell hebben uitgevoerd:

hercodering van het bestaande bestand aan de hand van factoren die
gebaseerd zijn op een HF-model.

2. voor elk type ongeval dat we willen voorkomen extra informatie
verzamelen, bijvoorbeeld met behulp van een team dat uitrukt in het
geval van een ongeval. Deze dataverzameling zou in samenwerking
met de (voormalige) Raad voor de Transportveiligheid kunnen
plaatsvinden.

4.7.3. Het waarom van menselijke gedragingen

De aandacht die er binnen het luchtvaartonderzoek is voor de redenen om
regels niet na te leven, is zonder meer interessant. Deze problematiek sluit
goed aan op de situatie binnen de verkeersveiligheid. Karwal, Verkaik &
Jansen (2000) opperen dat de reden dat piloten zich niet aan de
procedures houden kan zijn dat deze procedures niet zijn aangepast aan
het menselijke verwachtingspatroon en de menselijke vermogens. Dit kun
je gemakkelijk vertalen naar de situatie waarin weggebruikers zich niet aan
de snelheid houden als het wegbeeld niet duidelijk genoeg aangeeft wat de
- vanuit veiligheid gezien - gewenste snelheid is. Een soortgelijke
redenering gaat ook op voor de naleving van andere verkeersregels, zoals
voorrangsregels.
Karwal, Verkaik & Jansen (2000) gaan ervan uit dat mensen ook vaak op
de goede manier weten in te grijpen, en dat je daar van moet profiteren. Als
mensen niet doen wat je zou willen dat ze doen, dan hoeft dat niet altijd te
betekenen dat ze vanuit een tegendraadse attitude de regels moedwillig
overtreden. Gedrag dat afwijkt van het (door het wegontwerp) beoogde
gedrag kan ook betekenen dat het niet duidelijk is wat de bedoeling is, of
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dat navolging van de bestaande regels in de voorliggende situatie kan
leiden tot een gevaarlijke situatie.
Het feit dat mensen in de laatstgenoemde situatie afwijken van de
bestaande regels leidt in feite tot een grotere veiligheid. Dat is een
menselijk vermogen waarvan geprofiteerd kan worden. Dit neemt uiteraard
niet weg dat er wel regels moeten zijn; anders zou de onveiligheid vele
malen groter zijn. Maar de regels moeten wel zijn aangepast aan het
menselijke verwachtingspatroon en de menselijke vermogens. Indien
regels wel aan deze voorwaarden voldoen, maar desalniettemin niet
worden nageleefd, kan de oorzaak worden gezocht in andere factoren,
zoals bekendheid met het bestaan van de regel, educatie, of factoren die
de naleving van de procedure bemoeilijken (tijdsdruk; het niet naleven van
de regels wordt op enigerlei wijze beloond).

4.7.4. Situation awareness binnen de verkeerssituatie

Het concept ‘situation awareness’ is binnen de verkeersveiligheid nog
relatief nieuw. Binnen het onderzoek op het terrein van telematica wordt er
enige aandacht aan besteed, maar verder wordt het nog weinig besproken.
Dat neemt niet weg dat het een interessant concept is, dat meegenomen
kan worden in de lijst van factoren die bijdragen aan het ontstaan van een
ongeval.
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5. Scheepvaartonderzoek

5.1. Algemene werkwijze en stand van zaken

Volgens een rapport van de European Transport Safety Council (ETSC,
1997) overlijden per jaar wereldwijd 1200 mensen als gevolg van scheep-
vaartongevallen op zee en 140 mensen in de Europese (binnen)wateren.
Daarmee is de veiligheid van het maritieme transport zeer veilig en
vergelijkbaar met de veiligheid in de luchtvaart. Echter, wanneer het aantal
reizigerskilometers in ogenschouw wordt genomen, blijkt het overlijdens-
risico in de scheepvaart 25 keer zo hoog als in de luchtvaart. Bovendien
leidt maritiem transport als geen andere vorm van transport tot ernstige
milieuverontreiniging en grote materiële schade aan schepen en lading. Bij
ongeveer 80% van de scheepvaartongevallen spelen menselijke fouten
een belangrijke rol (ETSC, 1997).

Volgens Drager et al. (1981) is er binnen de scheepvaart in vergelijking tot
de luchtvaart een duidelijk gebrek aan ‘veiligheidsfilosofie’, terwijl dit in de
scheepvaart evenzeer nodig is.
De ETSC maakt in 1997 een soortgelijke waarneming door op te merken
dat er in de scheepvaart in mindere mate sprake is van een ‘safety culture’
dan in de luchtvaart; een cultuur waarin veiligheid een primair doel is, en
zorg voor veiligheid volledig is geïntegreerd in alle delen van de
organisatie. 

Bovenstaande wil niet zeggen dat er binnen de scheepvaart in het geheel
geen maatregelen worden genomen om de veiligheid te verbeteren. Een
groei van het aantal veiligheidseisen heeft in de tweede helft van de
twintigste eeuw gezorgd voor een belangrijke verbetering van de scheep-
vaartveiligheid. De wettelijke vereisten voor de laadlijn en de stabiliteit van
gecertificeerde (gekeurde) schepen dragen bijvoorbeeld in belangrijke
mate bij aan de veiligheid op zee (Caldwell & Yang, 1987). Daarnaast
bestaat er een internationale organisatie die erop is gericht de veiligheid op
zee te vergroten (IMO), en zijn er internationale verdragen op het gebied
van de scheepvaartveiligheid zoals het Safety of Life at Sea verdrag
(SOLAS).

Volgens de International Maritime Organization (IMO), een onderdeel van
de Verenigde Naties, is het duidelijk dat de meeste scheepvaartongevallen
worden veroorzaakt door het overtreden van regels en niet door gebrekkige
regelgeving. Analyses van de scheepvaartveiligheid richten zich er echter
vooral op dat bij het ontwerp van schepen systematisch rekening wordt
gehouden met mogelijke fouten en de gevolgen daarvan (zie bijvoorbeeld
Clark et al., 1986; Reinholds, 1987; Halebsky, 1989; Petersen & Securius,
1995). Voor deze analyses wordt uitsluitend gebruikgemaakt van methoden
die reeds besproken zijn in het hoofdstuk over de industriële veiligheid: de
analyse van foutenbomen, HAZOP en FMEA.

Onderzoek naar de human factors wordt op dit veiligheidsterrein nauwelijks
uitgevoerd (ETSC, 1997). Een uitzondering daarop vormt een tweetal
studies van de Werkgroep Veiligheid in Leiden (Hagenzieker & Wagenaar,
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1987; Wagenaar & Groeneweg, 1987) waarin de oorzaken van 100
scheepvaartongevallen op grond van een ‘human factors’-perspectief zijn
achterhaald. Deze studies zijn echter niet als representatief te beschouwen
voor de normale gang van zaken bij het achterhalen van de oorzaken van
scheepvaartongevallen. Deze gang van zaken wordt in de volgende
paragrafen besproken. Allereerst wordt ingegaan op de theoretische
modellen die binnen het ongevallenonderzoek in de scheepvaartsector
worden gehanteerd. Vervolgens komt in § 5.3 de ongevallenregistratie aan
bod, met de daaruit resulterende ongevallenbestanden. Zoals eerder
vermeld wordt in het maritieme veiligheidsonderzoek uitsluitend gebruik-
gemaakt van methoden die reeds besproken zijn in het hoofdstuk over de
industriële veiligheid. De onderzoeksmethoden die worden gebruikt om de
oorzaken van de maritieme ongevallen te achterhalen worden hier derhalve
niet meer in een aparte paragraaf besproken. In de afsluitende paragraaf
van dit hoofdstuk wordt ten slotte nagegaan in hoeverre de besproken
materie bruikbaar is voor verkeersveiligheidsonderzoek.

5.2. Theoretische modellen

De modellen over het ontstaan van ongevallen die in de beschikbare
literatuur over scheepvaartveiligheid worden genoemd, zijn reeds uit de
industrie of luchtvaart bekende modellen, soms aangepast aan de
specifieke gebeurtenissen en factoren die binnen de scheepvaart van
belang zijn.

Kristiansen (1993) gebruikt de ‘Multifacet classification of human
malfunction’ van Rasmussen (1982b) om het relatief complexe menselijk
falen samen met een storing in een technisch systeem in een foutenboom
te kunnen vatten. Deze classificatie van Rasmussen geeft een logisch
model met betrekking tot de relaties tussen externe factoren en verschil-
lende stadia van menselijk falen. Het model maakt onderscheid tussen
oorzaken van menselijk falen, onderliggende mechanismen van menselijk
falen, de rol van externe omstandigheden, mentale fouten, fouten in de
uitvoering van taken en de invloed van taakinhoud.
In een latere publicatie (Kristiansen, 1995) wordt een aangepaste methode
voorgesteld die gelijkenissen heeft met de analyse van foutenbomen maar
meer kwalitatief van aard is. In deze ‘Analysis of causal factors’ worden de
centrale factoren in elke fase van een ongeval ontleed in termen van
‘functional error’ (falen van een taak die noodzakelijk is voor veilig functio-
neren), ‘internal malfunction’ (falen bij informatieverwerking van operator),
‘basic cause’ (achterliggende oorzaken van ‘internal malfunction’), en
‘preventive measure’ (mogelijkheden voor maatregelen die de achter-
liggende oorzaken van onveiligheid wegnemen). Voor elk van de factoren
geeft Kristiansen een overzicht met classificatie van verschijningsvormen
bij scheepvaartongevallen.
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5.3. Human factors databestanden en registratiesystemen

5.3.1. De gang van zaken nadat een ongeval heeft plaatsgevonden

Onderzoek naar de oorzaken van een maritiem ongeval varieert sterk van
land tot land in termen van onderzoekstrategie, analyse en rapportage.
Maar over het algemeen is het ongevallenonderzoek veel minder uitgebreid
dan in de luchtvaartsector (ETSC, 2001b). Om de verschillen tussen het
ongevallenonderzoek in verschillende landen te tonen, geeft Kristiansen
(1995) twee voorbeelden van nationaal ongevallenonderzoek: het onder-
zoek in Noorwegen en in Groot-Brittannië. In Noorwegen vindt ongevallen-
onderzoek plaats op grond van de verslagen van het maritieme gerechtelijk
onderzoek. Nadeel van deze strategie is de nadruk op de (wettelijke)
aansprakelijkheid, het beperkt gebruik van kennis anders dan nautische
kennis, en een gebrek aan zorgvuldig onderzoek. In Groot-Brittannië wordt
het onderzoek daarentegen uitgevoerd door interdisciplinaire teams, zoals
de MAIB (Maritime Investigation Branch). De MAIB onderzoekt scheep-
vaartongevallen en -incidenten (bijna-ongevallen) in Britse wateren en
ongevallen met schepen onder Britse vlag elders. De rapporten van de
MAIB zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek en getuigeninterviews en
zijn zeer goed gedocumenteerd. De ernst van het ongeval of het incident
bepaalt de uitvoerigheid waarmee het ongeval wordt bestudeerd: 
- de ‘lnspector's Inquiry’, een uitgebreid en veelomvattend onderzoek bij

de meest ernstige ongevallen door meerdere inspecteurs;
- de ‘lnspector's Investigation’, waarbij getuigen worden gehoord en, waar

mogelijk, het schip wordt bezocht;
- de ‘Administrative Inquiry’, voor minder ernstige ongevallen of

incidenten. Hierbij vindt de informatie-uitwisseling plaats per post of
telefoon, en wordt het schip niet bezocht.

Schipper en eigenaar van een schip hebben binnen het werkgebied van de
MAIB ook een verantwoordelijkheid. Zij moeten bij ongevallen en
gevaarlijke gebeurtenissen een standaardformulier invullen met vragen
over slachtoffers, toedracht, vermoedelijke oorzaken, voorgestelde
maatregelen ter preventie en vermoedelijke verantwoordelijkheid voor het
ongeval. De MAIB moedigt ook het melden van minder ernstige incidenten
aan.

Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van datarecorders. Binnen de IMO
wordt eraan gewerkt ‘voyage data recorders’ (VDR’s, black box) algemeen
verplicht te stellen en te standaardiseren. Hieruit zijn na een ongeval of
bijna-ongeval diverse gegevens te achterhalen die meer inzicht kunnen
geven in de toedracht en de oorzaken van het (bijna-)ongeval. De
introductie van deze nieuwe strategie voor de verzameling van ongevallen-
gegevens verloopt echter uiterst traag. Volgens de ETSC (2001a) zijn
economische redenen hiervan de oorzaak. Dezelfde redenen liggen
volgens de ETSC ten grondslag aan het gebrek aan een veiligheidsfilosofie
binnen de scheepvaart (zie § 5.1).
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5.3.2. Beschikbare databases

De ETSC (1997) is van mening dat de beschikbare ongevalsinformatie
sterk ontoereikend is. Er is geen informatiebron die vertelt waar, wanneer,
hoe en waarom ongevallen hebben plaatsgevonden. De IMO is bezig een
internationale ongevalsdatabank op te zetten voor ernstigere ongevallen.
Hieraan toegevoegd pleit de ETSC ervoor om binnen de Europese Unie
een databank op te zetten waar ook minder ernstige ongevallen en
belangrijke incidenten zijn opgenomen. Aangezien incidenten vaker
voorkomen dan ongevallen, kan hieruit meer informatie worden gehaald
over de (gemeenschappelijke) onderliggende oorzaken van ongevallen en
incidenten. Informatie over incidenten kan ook inzicht geven in de factoren
die bepalend zijn voor het al dan niet kunnen afwenden van een ongeval
vanuit een bepaalde situatie of fase van het ongevalsproces.

Bestaande maritieme ongevallenbestanden worden voornamelijk door
nationale maritieme overheden bijgehouden. Deze bestanden zijn over het
algemeen niet geschikt voor onderzoek naar menselijke en
organisatorische fouten door het gebrek aan een achterliggend theoretisch
model (Kristiansen, 1995). De bestanden zijn vaak ook niet volledig; zij
bevatten niet alle ongevallen die in de wateren van het betreffende land
hebben plaatsgevonden. In die zin is de Lloyds Maritime Information
Service (LMIS) de beste bron voor maritieme ongevallengegevens: dit
bestand bevat ook ongevallen die in nationale ongevallenbestanden soms
ontbreken. Het LMIS-bestand bevat echter geen gegevens over ongevallen
die plaatsvinden bij transport op de binnenwateren, en in het bestand wordt
geen informatie opgenomen over mogelijke oorzakelijke factoren (ETSC,
2001a).

5.3.3. Alternatief registratiesysteem voorgesteld door Kristiansen 

Uitgaande van de beperkingen van de bestaande ongevallenregistratie en
de kennis van menselijke fouten bij scheepvaartongevallen stelt Kristiansen
(1993) een alternatief raamwerk voor de registratie van ongevallen voor,
bestaande uit de volgende elementen:
- een ‘fact sheet’;
- een samenvatting van de gebeurtenissen;
- een netwerk van gebeurtenissen;
- foutenboomanalyse van de gebeurtenissen;
- een voorlopige lijst van maatregelen.

Op de ‘fact sheet’ staat algemene informatie over plaats, tijd en
betrokkenen van het ongeval die niet aan evaluatie of interpretatie
onderhevig zijn. Vervolgens worden de concrete en waarneembare
gebeurtenissen (zoals technische fouten, fysieke belasting, menselijke
actie en communicatie) die plaatsvinden tijdens de verschillende fasen van
het ongeval, van de eerste aanleiding tot de afloop, kort beschreven. De
onderscheiden fasen hebben betrekking op latente problemen of zwakten,
de aanzet tot het ongeval, de escalatie, uitgevoerde handelingen om het
ongeval nog te kunnen afwenden, het uiteindelijke ongeval, en de schade
en bijkomstige ongevallen.
Om een totaalbeeld van de situatie te krijgen, worden daarna het
tijdsverloop en de interacties tussen de gebeurtenissen weergegeven in
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een netwerk van gebeurtenissen. In deze netwerkstructuur zijn de
gebeurtenissen chronologisch geordend en onderverdeeld in de
categorieën systeemfout, actie van de uitvoerende, direct gevolg en
externe gebeurtenis. Als eindresultaat wordt doorgaans een botsing,
vastlopen, of rammen van de kade aangemerkt. Hieraan zou kunnen
worden toegevoegd dat er aan boord van het schip ook ongevallen kunnen
plaatsvinden zoals die in de industrie plaatsvinden, bijvoorbeeld brand,
ongewenste blootstelling aan chemicaliën, beknelling of een onbedoelde
lozing van stoffen. 
Om te verklaren waarom bepaalde gebeurtenissen hebben plaats-
gevonden, wordt vervolgens een analyse van foutenbomen van het
ongeval uitgevoerd. Deze analyse is op basis van logische verbanden
geordend in plaats van op tijd.
Als afsluiting moet een ongevalsanalyse volgens Kristiansen altijd een set
van voorlopige maatregen bevatten. Deze ontstaan geleidelijk tijdens het
analyseproces als een soort bijproduct.

5.4. Bruikbaarheid voor verkeersveiligheidsonderzoek

De literatuur over veiligheidsonderzoek in de maritieme sector richt zich
vooral op de problematiek van gebrekkige ongevallenbestanden. Nieuwe
methoden voor de analyse van ongevallen zijn in de scheepvaart niet of
nauwelijks ontwikkeld. De meestgebruikte methode is de analyse van
foutenbomen of een variant daarvan. Het onderzoeksterrein van de
maritieme veiligheid levert derhalve weinig nieuwe inzichten voor verkeers-
veiligheidsonderzoek. Ervaringen op het terrein van de ongevallen-
registratie vormen de enige bron voor suggesties. Deze betreffen het door
de betrokken personen formuleren van mogelijke maatregelen die het
ongeval hadden kunnen voorkomen, het gebruik van datarecorders en een
afloopafhankelijke ongevallenregistratie.

Naar analogie van de werkwijze bij de MAIB zouden ook in het verkeer de
betrokken partijen kunnen worden gevraagd naar de vermoedelijke
oorzaken van een ongeval en maatregelen die een vergelijkbaar ongeval in
de toekomst zouden kunnen voorkomen.

Verder zijn in het onderzoek naar scheepvaartongevallen twee
ontwikkelingen te zien, die ook in het verkeer in ontwikkeling zijn: het
gebruik van datarecorders (black box), en een ongevallenregistratie die
afhankelijk is van de ernst van een ongeval (MAIB). Binnen de verkeers-
veiligheid worden momenteel ook de mogelijkheden van de black box
bekeken (Roszbach, Heidstra & Wouters, 1999), en zijn proeven verricht
met afloopafhankelijke ongevalsregistratie (AVV, 1996). Daadwerkelijke
introductie van deze verbeteringen in de ongevallenregistratie zijn echter
niet op korte termijn te verwachten.
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6. Verkeersveiligheidsonderzoek

6.1. Algemene werkwijze en stand van zaken

Ongevallen in het wegverkeer komen in vergelijking tot ongevallen op de
eerder besproken terreinen zeer vaak voor: alleen in Nederland al zo’n
1.250.000 verkeersongevallen per jaar, waarvan circa 1100 met dodelijke
afloop en meer dan 15.000 met een ziekenhuisopname tot gevolg. 
De registratie van en het onderzoek naar (het ontstaan van) ongevallen
wordt over het algemeen in eerste instantie uitgevoerd door de politie. De
Nederlandse gang van zaken kan als volgt worden omschreven. Nadat de
melding van een ongeval is binnengekomen bij een meldkamer of politie-
bureau, wordt de politie erop afgestuurd. Op de ongevalslocatie registreert
de politie zoveel mogelijk ongevalsgegevens (plaats en omstandigheden,
betrokken personen en voertuigen, aard van het ongeval en wijze waarop
het is ontstaan, en gegevens over schade en slachtoffers). Op het bureau
worden deze gegevens, met behulp van een geautomatiseerd systeem,
overgenomen op een zogenaamde politieregistratieset. De informatie uit
deze registratieset wordt opgestuurd naar het samenwerkingsverband van
verzekeraars en naar de beheerder van het landelijke verkeersongevallen-
registratiesysteem. Bij een ernstig verkeersongeval (dodelijke afloop, zwaar
lichamelijk letsel of strafbaar feit gepleegd) zal de politie ook altijd een
proces-verbaal opstellen (Management Assistance Group, 1995). In
vergelijking tot de politieregistratieset levert het proces-verbaal meer
informatie op over het ontstaan van het ongeval doordat in het proces-
verbaal ook getuigenverklaringen zijn opgenomen. Daarnaast bevat een
proces-verbaal uitgebreidere situatieschetsen en kunnen foto’s van de
betrokken voertuigen zijn opgenomen.

De registratie van een ongeval is sterk afhankelijk van de ernst van het
ongeval. Ongevallen waarbij uitsluitend sprake is van materiële schade
worden naar schatting slechts in 28% van de gevallen door de politie
geregistreerd (AVV, 2001). Deze ongevallen worden niet altijd gemeld,
maar ook als de politie ter plaatse constateert dat de betrokken partijen de
zaak onderling kunnen oplossen, worden er geen gegevens genoteerd, en
dus ook niet doorgegeven aan de landelijke registratie. De registratiegraad
van letselongevallen (het percentage geregistreerde ongevallen ten
opzichte van het totaal aantal ongevallen) neemt toe naarmate de
betrokken verkeersdeelnemers als gevolg van het ongeval ernstiger letsel
hebben opgelopen (spoedeisende hulp 16%, ziekenhuisopname 59%;
AVV, 2001) en is vrijwel volledig indien er sprake is van een dodelijk
ongeval (93%). De registratiegraad is niet alleen afhankelijk van de ernst
van het ongeval, maar ook van de partijen die bij het ongeval betrokken
zijn. Ongevallen waarbij gemotoriseerd verkeer betrokken is, worden over
het algemeen vaker geregistreerd dan ongevallen waarbij uitsluitend
langzaam verkeer betrokken is. Dit verklaart ook de hogere registratiegraad
van ongevallen met uitsluitend materiële schade ten opzichte van
ongevallen die spoedeisende hulp tot gevolg hebben; onder het laatst-
genoemde type zijn er meer ongevallen met uitsluitend langzaam verkeer.
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De in de landelijke registratie opgenomen informatie over de oorzaak van
het ongeval wordt afgeleid uit de op de registratieset vermelde omschrijving
van het ongeval. Codeurs van de landelijke registratie zetten deze
informatie om in een beperkt aantal oorzaak- (of toedracht-)codes
(maximaal 2 per betrokken verkeersdeelnemer). De eerstgenoemde
oorzaak is de meest ‘directe’ oorzaak. De omschrijving van de oorzaak-
codes is veelal juridisch getint, zoals te hard rijden, geen voorrang verlenen
of te weinig afstand bewaren. Daarmee geeft deze code meer informatie
over wie de verantwoordelijke partij was, dan dat deze een bijdrage levert
aan een begrip over het ontstaan van het ongeval. Voor een dergelijk
begrip, dat veelal uitstijgt boven de doelstellingen van de politieregistratie,
is nader onderzoek nodig. Op zijn minst met behulp van processen-verbaal,
maar bij voorkeur met gebruikmaking van andere vormen van
informatieverzameling.

Op internationaal niveau zijn uitsluitend ongevallenbestanden beschikbaar
met informatie over aantallen ongevallen en aantallen slachtoffers.
Detailinformatie op het niveau van bijvoorbeeld de toedracht van het
ongeval is hier in het geheel niet in opgenomen. De haalbaarheid van een
internationale database met ongevallengegevens op het niveau van
dieptestudies is diverse malen onderzocht (Thomas et al., 1996; ETSC,
2001a), maar heeft vooralsnog niet tot de realisatie van een dergelijk
bestand geleid. De belangrijkste oorzaak hiervan is een gebrek aan
overeenkomstige data, door verschillen in dataverzameling en gehanteerde
definities.

De registratie van verkeersongevallen is - in ieder geval in Nederland -
vooral een taak van de politie. Oorspronkelijk was de politie ook de
instantie die het ongevallenonderzoek uitvoerde. Later kwam daar
verandering in. Het ongevallenonderzoek was in eerste instantie vooral
gericht op de bestuurder en zijn rijgedrag. In de jaren vijftig deed een
nieuwe aanpak zijn intrede: aandacht voor de secundaire veiligheid.
Aangezien ongevallen niet altijd voorkomen konden worden, werd het
onderzoek verschoven naar het terrein van het voertuigontwerp en de
oorzaak van letsel. In de jaren zestig verschoof de aandacht naar het
ontstaan van ongevallen en de bewustwording van de relaties tussen
mens-voertuig-weg in het ongevallenbeeld (Grayson & Hakkert, 1987). 

Het verzamelen van extra informatie over het ontstaan van ongevallen
vond in de jaren zestig en zeventig met name plaats door middel van - al
dan niet multidisciplinaire - onderzoeksteams. In de loop der tijd is daar een
aantal methoden en technieken bijgekomen, zoals conflictobservatie,
video-observatie op locaties met veel ongevallen, en dataverzameling met
behulp van datarecorders in voertuigen. In § 6.3 worden de belangrijkste
kenmerken van deze technieken besproken. 

Behalve dataverzamelingstechnieken zijn er in de loop der jaren ook
diverse onderzoeksmethoden ontwikkeld die - met behulp van de
verzamelde informatie - een beter inzicht geven in de oorzaken van de
ongevallen. Deze methoden kunnen worden ingedeeld in methoden die:
1. ongevallen classificeren op basis van bepaalde kenmerken van het

verloop van het ongevalsproces; 
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2. de relatie tussen persoonskenmerken, overtredingen en ongevallen
trachten te achterhalen; en/of

3. rechtstreeks zijn overgenomen uit de industriële veiligheid.
In § 6.4 worden voorbeelden van elk van deze technieken nader
beschreven. Binnen § 6.4 volgen de subparagrafen de bovengenoemde
driedeling naar type methode. De keuze om methoden die afkomstig zijn uit
de industriële veiligheid als een aparte groep te beschouwen, is gebaseerd
op de mogelijkheid die dit biedt voor een bespreking van gebleken toepas-
baarheid van methoden uit andere veiligheidsterreinen. Dit is in lijn met de
paragrafen over de ‘bruikbaarheid voor verkeersveiligheid’ uit de
voorgaande hoofdstukken.

Een aantal van de bovengenoemde methoden berust op theorieën over het
ontstaan van ongevallen. Derhalve wordt in § 6.2 eerst een overzicht
gegeven van de theorieën over menselijke fouten die van invloed zijn
(geweest) op het onderzoek naar oorzaken van ongevallen in het verkeer.

6.2. Theorieën/modellen over het ontstaan van ongevallen

De in de voorgaande paragraaf gegeven beknopte beschrijving van de
ontwikkeling van het verkeersveiligheidsonderzoek naar oorzaken van
ongevallen, kan worden gekoppeld aan de theorieën die in de betreffende
perioden gangbaar waren. Daarbij moet wel worden vermeld dat de
toepassing van deze theorieën niet uitsluitend beperkt was tot die perioden.
Ook nu worden verschillende van de meer traditionele benaderingswijzen
nog toegepast. De onderstaande tekst is in grote mate ontleend aan
Asmussen & Kranenburg (1985).

In de beginjaren van het verkeersveiligheidsonderzoek werd ieder ongeval
als uniek beschouwd. Elk ongeval werd in deze optiek als een op zichzelf
staand probleem gezien, waarvoor het wegnemen van dé oorzaak de
oplossing was. Dat die oplossing nieuwe problemen kon introduceren,
kwam niet aan de orde. En dat een andere oplossing meer dan één
probleem zou kunnen bestrijden, bleef ook buiten beschouwing. Een
dergelijke benaderingswijze is ondoenlijk bij een groot aantal ongevallen.
Bovendien gaat deze benaderingswijze voorbij aan de interacties tussen
ongevalsfactoren, waardoor de oorzaak vaak niet gevonden wordt.

Een tweede benaderingswijze voor de oorzaak van ongevallen is de
‘brokkenmakers’-filosofie. Volgens deze filosofie is vrijwel uitsluitend het
gedrag van de verkeersdeelnemer de oorzaak van verkeersongevallen. De
schuldvraag staat hier dus centraal. Weliswaar kan het toevallig zijn dat
iemand bij een ongeval betrokken raakt, maar als iemand vaker bij een
ongeval betrokken is geweest, is het een brokkenmaker die uit het verkeer
geweerd moet worden of gedwongen moet worden door straf of
(her)opvoeding zich te verbeteren tot ‘heer in het verkeer’. Deze
benadering leidde tot een mensgerichte bestrijding van de verkeers-
onveiligheid, waarbij andere elementen min of meer verwaarloosd werden.
Een dergelijke zienswijze is vergelijkbaar met de traditionele benadering
(zie § 2.1).

De ineffectiviteit van de bovengenoemde benaderingswijzen leidde er in de
jaren vijftig toe dat de aandacht verschoof naar de secundaire veiligheid.
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Ongevallen leken een volledig kansverschijnsel waar niets tegen gedaan
kon worden. Alleen schade- en letselpreventie was mogelijk. Het
onderzoek verschoof daarmee naar het terrein van het voertuigontwerp en
de oorzaak van letsel.
Hoewel de aandacht voor de secundaire veiligheid een nuttige bijdrage
leverde aan de verbetering van de verkeersveiligheid, werd steeds
duidelijker dat een monocausale benadering een beperkte weergave van
de werkelijkheid was. Eind jaren zestig deed de multicausale benadering
haar intrede. Binnen deze benadering worden ongevallen gezien als
multicausale kansverschijnselen; verschillende factoren spelen een rol,
maar hun samenhang is een black box. Dit maakt het lastig om prioriteiten
te stellen in te nemen maatregelen. In eerste instantie werd er gekozen
voor het verbeteren van voornamelijk de menselijke factoren. Daarbij werd
ervan uitgegaan dat deze het gemakkelijkst te veranderen zijn. Inmiddels is
gebleken dat dit een al te optimistische gedachte was. Effecten bleven
achterwege, althans waren niet waarneembaar. Vervolgens ontstond er
een sterke gerichtheid op effectiviteit en op de ‘omgevings’-factoren: de
weg, het voertuig, de verkeersomgeving. De ‘omgeving’ aanpassen aan de
weggebruiker, aan zijn mogelijkheden en beperkingen is dan het devies.
Deze gedachtengang komt overeen met de ‘human factors’-benadering (zie
§ 2.2).
Het ontbreken van (kennis over) de samenhang tussen de verschillende
factoren die bijdragen aan het ontstaan en de afloop van ongevallen, beseft
men in de loop der tijd steeds sterker. Er wordt dan ook gezocht naar een
benaderingswijze waarin de met elkaar samenhangende factoren als
geheel kunnen worden beschouwd en waarin juist de relaties tussen die
factoren (kenmerken van mens, voertuig, weg en omgeving) primair zijn.
De systeembenadering, ontwikkeld vanuit de organisatiekunde, blijkt een
bruikbare methode van denken en werken. In eerste instantie wordt nog
gebruikgemaakt van de statische black box uit de multicausale black-
boxbenadering. In een later stadium (begin jaren tachtig van de vorige
eeuw) gaat men over tot de dynamische systeembenadering. Binnen deze
benadering wordt rekening gehouden met het dynamische karakter van het
vervoer en verkeer en van het ongevalsgebeuren, en wordt getracht om de
black box open te breken. Het vervoer- en verkeersproces, maar ook het
botsproces, worden beschouwd als een in de tijd voortschrijdend geheel
van opeenvolgende, steeds kritischer wordende combinaties van
omstandigheden en gebeurtenissen. Die leiden uiteindelijk tot letsel en
schade, waarbij in het ‘herstelproces’ ook weer kritische combinaties van
omstandigheden kunnen optreden. In principe kan dit proces in elke fase
een halt toegeroepen worden. Omdat het een dynamisch proces is, moet
vaak al in de omstandigheden voorafgaand aan het ongeval (de botsing)
worden ingegrepen. Daarbij is zelden sprake van dé oorzaak en één
omstandigheid, maar is er altijd sprake van een kritische combinatie van
omstandigheden. Alleen onderling samenhangende pakketten van
maatregelen in de sfeer van voertuig, weg en omgeving samen met
voorlichting en educatie kunnen het vervoer- en verkeersproces veiliger
maken. 
Een voorbeeld uit de dynamische systeembenadering is het fasemodel van
het vervoers- en verkeers(onveiligheids)proces van Asmussen (Asmussen
& Kranenburg, 1985). Dit fasemodel beschrijft het verkeersproces aan de
hand van het reisgedrag (doel, vervoerwijze, route), het verkeersgedrag dat
door de omgeving wordt uitgelokt (snelheid, koers, attentieniveau), het
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reactief verkeersgedrag (snelheidsverandering, koersverandering, attentie-
verhoging), eventueel noodmanoeuvregedrag (noodremmen, uitwijken,
schrikken), botsgedrag (botssnelheid, inrijhoek, aangrijpingspunt,
compatibiliteit) en het herstelproces (transport, eerste hulp en verdere
behandeling). In elke fase doen zich faalkansen voor, die al dan niet
weggeregeld (kunnen) worden. Deze faalkansen hebben consequenties
voor de volgende fasen in het verkeers(ongevals)proces. Daarnaast
kunnen in elke volgende fase opnieuw faalkansen ontstaan (bijvoorbeeld
een onzorgvuldige noodmanoeuvre waardoor een ongeval niet voorkomen
kan worden, of die voor derden tot een ongevalsproces kan leiden). Het
fasemodel van het vervoers- en verkeersproces is een conceptueel model
dat de verschillende aspecten van het verkeersproces aan elkaar koppelt.
Daarmee biedt het model onder meer mogelijkheden voor het in onderlinge
samenhang ‘plaatsen’ van theorieën en kennis. Maar het maakt ook
aangrijpingspunten zichtbaar voor de integrale bestrijding en beheersing
van de verkeersonveiligheid, en het biedt een systematiek om effecten van
maatregelen te analyseren, zowel van voorgenomen maatregelen, als van
genomen maatregelen, ten behoeve van de evaluatie (Asmussen &
Kranenburg, 1985).

Op het terrein van de menselijke fouten, wordt het onderzoek in de jaren
negentig van de vorige eeuw vooral bepaald door de cognitieve benadering
(zie § 2.3). Voor de beschrijving van menselijke fouten achten Carbonell et
al. (1997), in hun theoretisch overzicht van onderzoek naar menselijke
fouten in het verkeer, het belangrijkste onderscheid dat tussen ‘errors’ en
‘violations’. Deze twee typen fouten kunnen worden onderscheiden op
basis van de onderliggende psychologische mechanismen: ‘errors’ worden
veroorzaakt door een fout in de informatieverwerking, terwijl ‘violations’ het
resultaat zijn van sociale en motivationele factoren. Uitgaande van deze
verschillende achterliggende mechanismen, zijn er ook verschillende
tactieken nodig om de foutentypen te voorkomen. ‘Violations’ krijgen in
onderzoek de meeste aandacht; ‘errors’ zijn niet opzettelijk, en leiden
minder vaak tot ongevallen.
Een belangrijk theoretisch raamwerk voor de verklaring van menselijke
fouten is, ook in het verkeersveiligheidsonderzoek, het Generic Error
Modelling System (GEMS) van Reason (1987). Dit model gaat verder in de
analyse van het menselijk gedrag dan eerdere classificatiesystemen die
uitsluitend gebaseerd waren op de fasen van de informatieverwerking
(zoals van ‘error of perception’ tot ‘error in the intensity of the action’ in het
door Lourens (1989) aangehaalde model van Nicolet). Het SRK-model van
Rasmussen, waarop het GEMS is gebaseerd, integreert namelijk ook het
principe van de hiërarchische taakuitvoering (automatisch versus
gecontroleerd). Het theoretische SRK-raamwerk van Rasmussen biedt
echter ook ruimte voor een systeemaanpak. In deze systeembenadering
worden actieve en latente fouten onderscheiden. Hierbij hebben actieve
fouten betrekking op fouten die worden veroorzaakt door de direct
betrokkenen (de verkeersdeelnemers), terwijl latente fouten worden
veroorzaakt door het management of de organisatie. Latente fouten kunnen
lang in het systeem aanwezig zijn voordat ze tot problemen leiden (Reason,
1990; zie ook de beschrijving van het theoretische model van Maurino et al.
[1995] in Bijlage 3). Kruysse (1992) geeft voorbeelden van de wijze waarop
latente fouten in het verkeerssysteem (in onder andere voertuigontwerp,
infrastructuur en regelgeving) van invloed kunnen zijn op het ontstaan van
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menselijke fouten. Hij concludeert dat de meest effectieve strategie voor
het voorkomen van verkeersongevallen gericht is op het corrigeren van
latente fouten. Daarmee wordt de aandacht (de schuldvraag) verlegd van
de slachtoffers van ongunstige omstandigheden naar degene die deze
omstandigheden gecreëerd heeft; van de verkeersdeelnemer naar de
wegbeheerder (of de autofabrikant). Ook in het verkeersveiligheids-
onderzoek heeft de sociotechnische benadering dus reeds haar intrede
gedaan.

6.3. Vormen van dataverzameling

Grayson & Hakkert (1987) hebben een overzicht samengesteld van de
technieken die sinds de jaren vijftig zijn gebruikt voor het onderzoeken van
ongevallen. In hun inleiding stellen zij dat de politieregistratie weliswaar de
basis kan vormen voor statistische informatie, maar dat deze bron door
haar beperkingen, onnauwkeurigheid en incompleetheid slechts beperkt
bruikbaar is voor de analyse van ongevallen. In de loop der tijd zijn er
derhalve verschillende andere technieken van dataverzameling ontwikkeld.
Een daarvan is het gebruik van multidisciplinaire teams voor dieptestudies
en onderzoek ter plaatse (§ 6.3.1). Een andere belangrijke ontwikkeling is
het gebruik van observaties van conflictgedrag dat tot bijna-ongevallen of
ongevallen zou kunnen leiden (§ 6.3.2).
Sinds het midden van de jaren tachtig hebben, met de komst van de
automatisering, geheel andere technieken hun intrede gedaan: de
koppeling van registratiesystemen (§ 6.3.3) en het gebruik van
datarecorders (§ 6.3.4).

6.3.1. Multidisciplinaire onderzoeksteams

Multidisciplinair onderzoek, of diepteonderzoek, wordt door de OECD
(1988, p. 75) gedefinieerd als "een gedetailleerd onderzoek ter plaatse, met
een reconstructie van alle fasen en gebeurtenissen van een ongeval. Er is
aandacht voor de perioden voor het ongeval, gedurende het ongeval, en na
het ongeval, en zowel de menselijke, voertuigtechnische als omgevings-
gerelateerde aspecten van het ongeval. Een multidisciplinair ongevallen-
onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van verschillende
disciplines, zoals bijvoorbeeld ingenieurs, medici, gedragswetenschappers
en juristen." Een multidisciplinair onderzoeksteam zorgt niet alleen voor
een uitgebreide verzameling van allerhande gegevens over alle fasen van
het ongeval, maar doet op basis van deze informatie, en hun kennis en
ervaring, ook uitspraken over de oorzaken van het ongeval. Daarmee is
deze techniek in feite niet alleen een methode voor dataverzameling, maar
tegelijkertijd ook een manier van onderzoek naar de oorzaken van een
ongeval, zoals die aan bod komen in § 6.4. 

Voorbeelden van multidisciplinaire onderzoeksteams zijn er in diverse
landen en in verschillende uitvoeringsvormen (onder andere de VS,
Finland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië; voor een
overzicht zie Grayson & Hakkert, 1987; OECD, 1988; Van Kampen &
Harris, 1998). Tot het begin van de jaren zeventig werden multidisciplinaire
onderzoeksteams met name ingezet voor het onderzoeken van een grote
steekproef van ongevallen. Na een zekere overgangsperiode, is de nadruk
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sindsdien meer komen te liggen op gespecialiseerde studies gericht op een
specifiek probleemgebied dat van belang is voor de verkeersveiligheid. 

Een veelgeciteerde Amerikaanse studie uit de overgangsperiode, is een
studie van Treat et al. (1977; 1980). Dit betreft een zogenoemde ‘tri-level
study’, een ongevallenstudie die op drie niveaus plaatsvindt. Het eerste
niveau wordt gevormd door reeds bestaande databestanden zoals de
reguliere politieregistratie, de voertuigregistratie, en de registratie van
rijbewijzen, maar ook bestanden met de resultaten van weginventarisaties
en lokaal uitgevoerde studies. Een deel van de ongevallen waarvan op dit
eerste niveau gegevens verzameld zijn, is ook op een dieper, tweede
niveau onderzocht door middel van technisch onderzoek ter plaatse. Ten
slotte is een deel van deze ter plaatse onderzochte ongevallen ook
onderzocht door een multidisciplinair onderzoeksteam (dieptestudie). In
deze dieptestudies zijn gegevens verzameld over het ongeval, de
betrokken personen en voertuigen, de ongevalslocatie en de kenmerken
van de omgeving. Voor verzameling van gegevens over de menselijke kant
van het ontstaan van het ongeval, zijn diepte-interviews gehouden en is
een aantal tests uitgevoerd. Het doel van de diepte-interviews was het
achterhalen van details over het verloop van het ongeval, en oorzaken voor
het ontstaan van het ongeval. Verder werd tijdens de interviews informatie
verzameld over:
- rij-ervaring; 
- historie van ongevallen en overtredingen;
- bekendheid met het voertuig en de omgeving;
- herkomst, bestemming en doel van de verplaatsing;
- gebruik van beveiligingsmiddelen;
- rijgewoonten; 
- blootstelling aan alcohol of andere verdovende middelen; en 
- fysieke en fysiologische toestand ten tijde van het ongeval.
De tests die onderdeel uitmaakten van de interviews, hadden betrekking op
het gezichtsvermogen (gezichtsscherpte, gezichtsveld, en grenswaarde
voor het waarnemen van dynamische beweging), verkeerskennis,
persoonlijke en sociale aanpassing, impulsiviteit, historie van alcohol-
gebruik, en andere metingen van de persoonlijkheid. 
Tezamen met de informatie die verzameld is op basis van voertuiginspectie
en een gedetailleerde evaluatie van de ongevalslocatie, vormt de
informatie uit de diepte-interviews en de afgenomen tests, de basis voor
het bepalen van de factoren die bij hebben gedragen aan het ontstaan van
het ongeval. In de studie van Treat et al. (1980) bestond het multi-
disciplinaire team uit een ‘human factors’-specialist, een voertuigtechnisch
ingenieur, en een specialist op het gebied van ongevallenreconstructie of
een verkeerskundig ingenieur. Dit team bepaalde op basis van de
bovengenoemde informatie of bepaalde factoren hebben bijgedragen aan
het ontstaan van het ongeval, of dat ze de ernst van het ongeval hebben
vergroot, en hoe zeker men is van de invloed van deze factoren. De te
evalueren factoren zijn vooraf gedefinieerd (in de vorm van een boom met
bijgevoegde verklarende woordenlijst), en hebben betrekking op
menselijke, voertuigtechnische en omgevingsfactoren. De menselijke
factoren zijn onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën: 
1. herkenningsfouten (door o.a. onoplettendheid, afgeleid zijn, of niet

kijken of niet zien);
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2. beslissingsfouten (door o.a. foute aanname, te hard rijden, te korte
volgafstand, verkeerde manoeuvre, of geen verlichting voeren);

3. uitvoeringsfouten (door overcompensatie, paniekreactie of inadequate
voertuigcontrole);

4. kritische non-prestatie als gevolg van een black-out of slaap; en 
5. non-ongeval: een bewuste actie zoals in het geval van zelfmoord, maar

bijvoorbeeld ook remmen om een bumperklever te ‘waarschuwen’.
De gehanteerde categorie-indeling voor de menselijke factoren wijst op de
invloed van het concept van de mens als informatieverwerker. 

In een dieptestudie van Carsten et al. (1989) is de aandacht uitsluitend
gericht op de menselijke factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan
van een ongeval. De wijze van dataverzameling is vergelijkbaar met de
door Treat et al. (1977) gehanteerde methoden (bestaande databestanden,
diepte-interviews en bezoek ter plaatse), maar vond niet direct na het
ongeval plaats. Betrokkenen werden pas benaderd nadat de politie het
ongeval administratief had afgehandeld, en ook het onderzoek ter plaatse
werd pas later uitgevoerd (wel in vergelijkbare omstandigheden: tijdstip,
weersomstandigheden). De diepte-interviews werden thuis of - indien de
betrokkene ver uit de buurt woonde - via een vragenlijst afgenomen. 
Op basis van de verzamelde informatie bepaalde het onderzoeksteam voor
elke betrokken verkeersdeelnemer de oorzakelijke factoren. Een
oorzakelijke factor was gedefinieerd als een "fout van de weggebruiker of
het verkeerssysteem zonder welke het ongeval niet had plaatsgevonden."
Het coderen vond plaats aan de hand van een hiërarchisch schema van
oorzakelijke factoren, waarvan de vier niveaus als volgt gedefinieerd zijn:
1. de directe fout die aan het ongeval voorafging (actie);
2. een fout die de kans op het ontstaan van een ongeval vergrootte

(slechts drie mogelijke factoren: omgevingsprobleem, te korte
volgafstand, te hard rijden gegeven de omstandigheden);

3. het gedrag van de verkeersdeelnemer of het gebrek aan vaardigheid
dat tot deze fouten geleid heeft;

4. de verklaring voor deze fout (gedrags-, omgevings- en voertuig-
factoren).

Elk niveau wordt gekenmerkt door unieke oorzakelijke factoren (zie
Bijlage 5.1). Deze factoren zijn geselecteerd op basis van literatuurstudie
(waaronder de hierboven besproken studie van Treat et al., 1977) en
analyse van ongevallenbestanden. Daarnaast is een verklarende woorden-
lijst toegevoegd, die een consistent gebruik van de termen waarborgt.
Zowel de structuur van het schema, de factoren die hierin zijn opgenomen,
als de verklarende woordenlijst zijn het resultaat van uitgebreide discussie
en toetsing in de praktijk. 
De oorzakelijke factoren die aan de betrokkene van een verkeersongeval
worden toegekend, vormen tezamen een keten van factoren. Niet elk
niveau hoeft in deze keten vertegenwoordigd te zijn, en het is ook mogelijk
meer dan een factor uit een van de niveaus op te nemen. Een voorbeeld
van een keten van oorzakelijke factoren ziet er als volgt uit (nummers
verwijzen naar de corresponderende factoren uit het schema in
Bijlage 5.1): 
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‘het niet in acht nemen van de voorrangsregel’ (124)
veroorzaakt door: ‘niet te kijken’ (301)

veroorzaakt door: ‘alcoholgebruik’ en ‘vermoeidheid’ (404 en 406)

Verder wordt bij de toekenning van oorzakelijke factoren nog onderscheid
gemaakt in de zekerheid dat deze factor heeft bijgedragen aan het
ontstaan van het ongeval. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'definite'
(zekere) en 'probable' (waarschijnlijke) oorzakelijke factoren. Studies die
gebruik hebben gemaakt van het schema van oorzakelijke factoren dat
Carsten et al. (1989) hebben opgesteld, komen aan bod in § 6.3.4.

Een recenter voorbeeld van het gebruik van een multidisciplinair
onderzoeksteam komt uit Denemarken (Larsen, 1998; 2001; Larsen &
Kines, 2002). In 1996 heeft het Deens Ministerie van Transport voor de
duur van twee jaar een Verkeersongevallenanalyseteam opgezet. De
opdracht was met behulp van dieptestudies specifieke ongevalstypen te
onderzoeken, en op basis van de onderzoeksresultaten effectieve maat-
regelen aan te wijzen. Het analyseteam bestond uit een verkeerskundig
ingenieur, een voertuigtechnisch ingenieur, een hoofdinspecteur van
politie, een medicus en twee psychologen. Daarnaast kon het team voor de
analyse van bloedmonsters gebruikmaken van de diensten van een
forensisch instituut.
In de periode van twee jaar zijn twee ongevalstypen onderzocht: frontale
botsingen en ongevallen bij links afslaan. De keuze voor deze ongevals-
typen was gebaseerd op respectievelijk de ernstige afloop van de
ongevallen, en de grote frequentie waarmee dit type ongevallen voorkomt.
Indien er een ongeval van het bewuste ongevalstype had plaatsgevonden,
werd het analyseteam op de hoogte gesteld. Het team ging echter niet
direct naar de plaats van het ongeval. De teamcoördinator ging wel zo snel
mogelijk (over het algemeen binnen 24 uur) naar de ongevalslocatie, en
verzamelde daar informatie over rem- en slipsporen en de exacte locatie
van de botsing, en maakte foto’s en video-opnames van de
ongevalslocatie. 
Daarnaast werd informatie ter beschikking gesteld door de politie
(ongevalsdossier en eventuele informatie over verkeersovertredingen en/of
een strafblad van de betrokken verkeersdeelnemers), ziekenhuizen
(medische gegevens) en het forensisch laboratorium (bloedmonster van
overleden botspartners en van personen die onder verdenking stonden van
rijden onder invloed).
Na deze informatie te hebben doorgenomen, bezocht het analyseteam de
ongevalslocatie (binnen twee weken na het ongeval). Ter plaatse werden
de door de botspartners uitgevoerde manoeuvres nagebootst en
beoordeeld (onder andere de maximale snelheid waarmee een bocht
genomen kan worden). In sommige gevallen werd er bovendien een
voertuiginspectie uitgevoerd. Informatie uit de voertuiginspectie (schade
aan het voertuig) werd gebruikt voor schattingen van de snelheid voor en
tijdens de botsing, reconstructie van het verloop van het ongeval, maar ook
voor schattingen van de effectiviteit van de actieve en passieve
veiligheidsmiddelen.
Een derde manier waarop het analyseteam informatie verzamelde, was
met behulp van semi-gestructureerde, vertrouwelijke interviews. Tijdens
deze interviews werd informatie verzameld over de achtergrond van de
betrokken verkeersdeelnemers (rij-ervaring, gewoontes, lokale
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bekendheid), hun activiteiten voorafgaand aan het ongeval (nachtrust,
alcoholgebruik, drugs en medicijnen, ritduur) en de verkeerssituatie direct
voorafgaand aan en na afloop van het ongeval (zichtbaarheid en zicht-
condities, snelheid, uitwijkmanoeuvres, schets van de ongevalslocatie).
De meeste aandacht in het interview ging echter uit naar het informatie-
verwerkingsproces in de aanloop tot het ongeval: welke informatie was
beschikbaar, welke informatie werd waargenomen, hoe werd deze
informatie geïnterpreteerd, welke beslissingen werden genomen, en hoe
werd vervolgens gehandeld. 
Op basis van de verzamelde informatie werden door ieder lid van het
analyseteam factoren aangewezen die hebben bijgedragen aan het
ontstaan van het ongeval, factoren die hebben bijgedragen aan de ernst
van het letsel, en suggesties voor preventieve maatregelen. Ieder lid van
het analyseteam voerde deze analyse uit vanuit zijn/haar eigen discipline,
maar wel met gebruikmaking van het informatieverwerkingsmodel. De
ongevalsfactoren die werden toegewezen, werden niet beperkt tot factoren
die rechtstreeks tot het ongeval hadden geleid (zoals te hard rijden). Ook
achterliggende factoren zoals onervarenheid, slaperigheid of bewust
risicovol gedrag werden als ongevalsfactor gezien.

Voorbeelden van dieptestudies met een sterk theoretisch gerichte invals-
hoek zijn ontwikkeld in Finland (Salusjärvi, 1989) en Nederland (Oude
Egberink, 1987). Bij de in Nederland ontwikkelde methodiek voor
Diepgaand Onderzoek Verkeersongevallen (DOVO), maakt het
onderzoeksteam voor de ordening en analyse van het verzamelde
gegevensmateriaal gebruik van de functie-gebeurtenissensequentie van
Snyder & Knoblauch (1971) en het GEMS van Reason (1987). Het
sequentiemodel van Snyder & Knoblauch geeft aan waar het - in de keten
van gebeurtenissen tot aan het ontstaan van het ongeval - fout kan zijn
gegaan. De keten bestaat uit de verschillende stadia van de menselijke
informatieverwerking. Zo lang een van de betrokken partijen de gehele
keten met goed gevolg doorloopt, wordt een ongeval voorkomen (de
potentiële botspartner kan een fout van de tegenpartij compenseren).
Kenmerken van de omgeving, het voertuig en de betrokken personen
kunnen de informatieverwerking beïnvloeden en zijn daarmee van invloed
op de goede afloop. Het GEMS geeft inzicht in het niveau waarop
handelingen worden uitgevoerd. Dit niveau (knowledge-based, rule-based
of skill-based) bepaalt welk type fouten kan optreden (zie § 2.3). 
De gegevensverzameling vond binnen het DOVO-project hoofdzakelijk
plaats door middel van het invullen van vragenlijsten en controlelijsten.
Daarnaast werden er gedurende de gehele onderzoeksperiode (anderhalf
jaar) video-opnamen gemaakt van de onderzoekslocatie. Deze video-
observatie had tot doel informatie te verzamelen over de verkeerssituatie
ten tijde van het ongeval, en over de objectieve toedracht. Daarnaast
boden de video-opnamen de mogelijkheid om informatie te verzamelen
over de - al dan niet gestoorde - verkeersafwikkeling ter plaatse, onder
meer in de vorm van conflictobservatie.
Bijzonder is dat bij deze dieptestudie niet alleen gekozen is voor een
specifiek type ongevallen (ongevallen bij het oversteken van een weg met
gescheiden rijbanen), maar zelfs voor de ongevallen van dat type die op
een bepaalde locatie plaatsvinden. Deze aanpak maakt het mogelijk om
uitgebreid hypothesevormend onderzoek te verrichten alvorens met het
diepgaand onderzoek van - nog plaats te vinden - ongevallen te beginnen.
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Dit hypothesevormend onderzoek bestond onder meer uit een analyse van
het beoogd en feitelijk gebruik van het wegontwerp, een analyse van de
processen-verbaal van ongevallen die in het verleden op de betreffende
locatie hebben plaatsgevonden, en een analyse van het kijk- en
snelheidsgedrag op de betreffende locatie. De bevindingen uit deze
analyses zijn gebruikt voor het opstellen van de vragenlijsten en
controlelijsten die gebruikt zijn voor de gegevensverzameling in de
hypothesetoetsende fase (het eigenlijke diepgaande onderzoek). 
Het onderzoeksteam van het DOVO-project bestond uit twee groepen: een
analyseteam en een uitrukteam. Het uitrukteam was verantwoordelijk voor
de gegevensverzameling op de ongevalslocatie en bestond uit een
coördinator, een voertuigtechnicus, een verkeerskundige, een arts en een
gedragswetenschapper. Het analyseteam bestond uit het uitrukteam,
uitgebreid met een aantal van hun collega’s.
Hoewel het DOVO-project veelbelovend leek, en ontwikkeld werd in
opdracht van de Raad voor de Verkeersveiligheid (nu de Kamer
Wegverkeer binnen de Raad voor de Transportveiligheid), is het gebruik
van deze systematiek beperkt gebleven tot slechts een studie (Oude
Egberink, 1987).

In Finland, waar onderzoeksteams al sinds 1968 worden ingezet, is eind
jaren tachtig eveneens een methodiek ontwikkeld die gebaseerd is op
psychologische modellen. De ontwikkeling van deze methodiek was een
reactie op de kritiek dat de tot dan toe gehanteerde Finse methode weinig
wetenschappelijk (en subjectief) was. De nieuwe, door Salusjärvi (1989)
beschreven methode besteedt onder meer aandacht aan de informatie-
stroom die de verkeersdeelnemers wordt aangeboden. Onderzocht wordt
welke informatie nodig was geweest om het ongeval te kunnen voorkomen.
Het niet beschikken over deze informatie kan worden toegeschreven aan
drie factoren: een mechanisch filter (het zicht wordt belemmerd), een
perceptueel filter (de verkeersdeelnemer werd op de een of andere manier
afgeleid), en een cognitief filter (de informatie wordt wel ontvangen maar
niet begrepen). Of deze filters de informatietoevoer hebben belemmerd,
wordt nagegaan door middel van interviews en onderzoek ter plaatse. Het
is onduidelijk in hoeverre deze vernieuwde methodiek ooit in gebruik is
genomen. Een recente studie waarin ongevallen zijn bestudeerd die
afkomstig zijn uit de databestanden van de Finse dieptestudies (Räsänen &
Summala, 1998) verwijst voor de methode van dataverzameling nog naar
een publicatie die de oude methodiek beschrijft (Hantula, 1987).

6.3.2. Gedragsobservatie

Een geheel andere vorm van dataverzameling voor onderzoek naar de
oorzaken van ongevallen is gegevensverzameling door middel van
gedragsobservatie. De term gedragsobservatie wordt hier gebruikt als
verzamelnaam voor allerlei vormen van observatie. Observatietechnieken
die alle tot doel hebben informatie te verzamelen over gedragingen die
voorafgaan aan (bijna-)ongevallen. Vaak gaat het daarbij om de observatie
van conflicten, aangezien deze vaker voorkomen dan ongevallen. Daarbij
wordt aangenomen dat in situaties waarin zich veelvuldig verkeers-
conflicten voordoen, ook veel ongevallen zullen gebeuren. Op deze wijze
kan gedragsobservatie worden gebruikt om verkeersonveilige situaties te
identificeren. Maar observatie van conflicten kan ook inzicht geven in de
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gedragsaspecten die - gegeven de omstandigheden - de ernst van een
conflict bepalen: wanneer loopt een conflict uit op een ongeval en wanneer
is een ongeval vermijdbaar? Daarmee wordt de observatie van conflicten
ook bruikbaar voor een analyse van de onveiligheid: welk gedrag leidt tot
ongevallen? 

6.3.2.1. Geautomatiseerde video-observatie

Gedragsobservatie kan plaatsvinden door middel van rechtstreekse
observatie door observatoren, of door middel van video-observatie. Video-
observatie maakt het mogelijk om op een goedkope manier gegevens over
veel conflicten te verzamelen. Er zijn diverse mogelijkheden om ervoor te
zorgen dat alleen gedragsgegevens uit de periode rondom een conflict
worden opgeslagen. Ueyama et al. (1996) hebben een systeem ontwikkeld
dat gebruikmaakt van het geluidsniveau: Traffic Accident Auto-Memory
System (TAAMS). Een hooggeplaatste camera voorzien van een microfoon
en een achterliggend systeem dat onderscheid kan maken in de
frequenties en het aantal decibels van het verkeersgeluid, slaat video-
beelden op wanneer het verkeersgeluid gekenmerkt wordt als dat van een
(bijna-)ongeval. Geluiden van remmende voertuigen en een botsing stijgen
immers uit boven het normale geluidsniveau van passerend verkeer. Er
worden 40 beeldfragmenten opgeslagen; 20 voorafgaand aan het ongeval,
en 20 direct na het ongeval. Deze beelden worden vervolgens gebruikt
voor de analyse van het (bijna-)ongeval. Ueyama et al. (1996) hebben
dergelijke beelden gebruikt voor het analyseren van de beslissingen van
verkeersdeelnemers bij het oversteken van een kruispunt; steken ze wel of
niet over, gegeven de kenmerken van de andere aanwezige verkeers-
deelnemers (zoals snelheid en afstand). Een nadeel van het gebruik van de
opgeslagen beeldfragmenten is dat deze slechts tweedimensionaal zijn. Dit
maakt het onmogelijk om te bepalen of verkeersdeelnemers elkaar (op tijd)
hebben kunnen zien. In een latere studie beschrijft Ueyama (1997) hoe dit
probleem verholpen kan worden door gebruik te maken van een computer-
programma dat de tweedimensionale beelden omzet in driedimensionale
beelden die overeenkomen met het gezichtsveld van de betrokken
verkeersdeelnemers.
In een studie van Pasanen (1992) is eveneens gebruikgemaakt van video-
observatie. In deze studie zijn uitsluitend ongevallen geobserveerd.
Pasanen (1992) heeft gebruikgemaakt van een hooggeplaatste video-
camera (bovenop een gebouw) die continu loopt en na drie uur
automatisch terugspoelt, waarna de opname weer wordt voortgezet. Op
deze manier is er altijd drie uur beeldopname beschikbaar. Zodra een
ongeval bij de politie wordt gemeld, wordt de band verwijderd en wordt er
een nieuwe band in gestopt. Deze methode heeft als nadeel dat men sterk
afhankelijk is van de melding en de politieregistratie van ongevallen. De
locaties waar de camera’s stonden opgesteld, waren overigens black spots.

6.3.2.2. Observatie in het voertuig

Een geheel andere wijze van observatie wordt toegepast bij de ‘Wiener
Fahrprobe’ van Chaloupka & Risser (1993): twee observatoren rijden met
een automobilist mee en registreren zijn/haar gedrag. Daarbij wordt vooral
gelet op de communicatie (onder andere voertuigbewegingen, seinen en
lichaamstaal) en interactie die plaatsvindt tussen de geobserveerde



84 SWOV-rapport R-2003-19

automobilist en zijn/haar medeweggebruikers. Een van de observatoren
maakt gebruik van een gestandaardiseerd codeerformulier (met onder
andere vragen over positie op de weg, snelheidskeuze en afstand tot de
voorligger), terwijl de andere observator als opdracht heeft twee type
gedragingen te noteren: alle soorten gedragingen die een overtreding
betekenen of tot misverstanden kunnen leiden, en het interactiegedrag dat
plaatsvindt tussen de geobserveerde persoon en zijn/haar medeweg-
gebruikers. In tegenstelling tot de voorgaande observatietechnieken
worden bij deze methode geen conflicten geobserveerd, maar gedragingen
die tot conflicten zouden kunnen leiden. Een dergelijke techniek wordt
onder meer nuttig geacht voor het testen van de invloed die de introductie
van nieuwe Intelligente Transportsystemen (ITS-toepassingen) heeft op het
gedrag van verkeersdeelnemers en hun onderlinge interactie. In een
dergelijke situatie heeft men immers geen beschikking over
ongevallengegevens. 

6.3.2.3. Verkeersconflicttechnieken

Een observatietechniek die vooral in de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw in het middelpunt van de belangstelling stond, is de verkeers-
conflicttechniek (‘Traffic Conflict Technique’). Deze techniek kenmerkt zich
door observatoren die gedurende een bepaalde tijd alle conflicten die op
een locatie plaatsvinden registreren en beoordelen. In verschillende landen
hebben onderzoeksgroepen varianten van de verkeersconflicttechniek
ontwikkeld. Deze technieken verschillen onder andere in hoe een conflict
gedefinieerd is, de manier waarop conflicten worden geobserveerd (op
subjectieve of objectieve wijze en op basis van welke gedragingen) en de
gradaties die worden onderscheiden in de ernst van conflicten (Grayson,
1984; Kraay, Van der Horst & Oppe, 1986). Het internationale
samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen die zich met deze
verkeersconflicttechniek bezighouden (International Committee on Traffic
Conflict Techniques ICTCT), heeft het verkeersconflict als volgt
gedefinieerd:

"A traffic conflict is an observable situation in which two or more road users approach
each other in space and time to such an extent that there is a risk to collision."
(Amundsen & Hyden, 1977).

Het ICTCT heeft de verschillende observatietechnieken ook aan een
ijkingsprocedure onderworpen in de zogenoemde Malmö-calibratiestudie
(Grayson, 1984). Een in Nederland ontwikkelde variant van de conflict-
observatietechniek is DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for
Operation and Research). Dit is een gestandaardiseerde observatie-
techniek met objectieve en gedefinieerde observatie-eenheden die wordt
uitgevoerd door getrainde observatoren (Kraay, Van der Horst & Oppe,
1986). Gedurende een bepaalde tijd observeren getrainde observatoren
een locatie (bijvoorbeeld een kruispunt) of gebied, en registreren en
beoordelen de conflicten die op deze locatie plaatsvinden. Bij deze conflict-
observatietechniek wordt een conflict gedefinieerd als een kritische
verkeerssituatie waarbij twee (of meer) weggebruikers elkaar zodanig
naderen dat een botsing dreigt en er een reële kans is op lichamelijk letsel
of materiële schade als hun koers en snelheid onveranderd blijven. Er is
sprake van een kritische verkeerssituatie als de beschikbare ruimte om te
manoeuvreren (elkaar te ontwijken) kleiner is dan de bij een normaal
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reageren benodigde ruimte. De ernst van een conflict wordt vastgesteld
aan de hand van zowel de kans op botsen als de omvang van de
(lichamelijke en/of materiële) gevolgen indien een botsing zou hebben
plaatsgevonden.
De kans op botsen wordt bepaald door middel van de ‘time to collision’
(TTC) en/of de ‘post encroachment time’ (PET). De TTC is gedefinieerd als
de tijd die nog resteert tot twee naderende weggebruikers op botskoers,
zullen botsen als koers en snelheid ongewijzigd blijven. De laagste waarde
voor TTC die tijdens het naderingsproces wordt bereikt, wordt aangeduid
met TTCmin. TTCmin beschrijft de uiteindelijke afloop en is een goede
indicator voor de maximale kans op botsen die bij een ontmoeting kan
optreden. Hoe lager deze TTCmin hoe groter de kans op botsen. 
De TTC kan de kans op botsen alleen goed voorspellen in het geval dat
twee frontaal naderende weggebruikers op botskoers liggen. In het geval
dat weggebruikers elkaar op een andere wijze dan frontaal naderen,
bijvoorbeeld onder een hoek van negentig graden, kan de kans op botsen
worden bepaald door middel van de PET. De PET is gedefinieerd als de tijd
tussen het moment dat de eerste weggebruiker de baan van de tweede
verlaat (t1) en het moment waarop deze laatste de baan van de eerste
bereikt (t2). Hoe lager de PET (=t2-t1) hoe groter de kans op botsen.
De omvang van de gevolgen van een eventuele botsing hangt af van de
potentiële botsenergie en de kwetsbaarheid van de betrokken weg-
gebruikers. Factoren die deze aspecten beïnvloeden zijn de onderlinge
snelheidsverschillen, de beschikbare en de benodigde manoeuvreerruimte,
de naderingshoek, en de typen weggebruikers, waarbij vooral de massa en
de manoeuvreerbaarheid van de voertuigen bepalend zijn. Voor een
schatting van de ernst van de gevolgen wordt derhalve aangegeven welke
typen weggebruikers betrokken waren, wordt een schatting gegeven van
de snelheden, en wordt de aard van de vermijdingsactie genoteerd (onder
andere remmen, versnellen, uitwijken). Bij het aangeven van de typen
betrokken weggebruikers is het verder nog van belang ook aan te geven
wie op wie afrijdt. Een fietser die op een medeweggebruiker afrijdt heeft,
gegeven een bepaalde snelheid en afstand, immers meer mogelijkheden
voor een ontwijkende manoeuvre dan een vrachtwagen.

In de praktijk kan DOCTOR worden uitgevoerd ten behoeve van een voor-
en nastudie voor de evaluatie van een maatregel of voor het toetsen van
vermoedens van onveiligheid (bijvoorbeeld klachten van omwonenden),
waarbij ook een analyse van de aard van de onveiligheid kan worden
uitgevoerd. In beide gevallen heeft de conflictobservatie als voordeel dat er
in korte tijd veel observaties kunnen plaatsvinden, waardoor men snel over
voldoende materiaal beschikt om betrouwbare uitspraken te doen; sneller
dan wanneer men op ongevallen zou moeten wachten. In die zin is de
conflictobservatie vergelijkbaar met de registratie van incidenten.
Afhankelijk van de verwachte omvang van het onveiligheidsprobleem wordt
bepaald hoe lang en in welke periode de conflictobservatie zal plaats-
vinden, dus hoe lang er moet worden geobserveerd om een (voor analyse)
minimaal aantal conflicten te kunnen waarnemen. Tijdens de observatie
wordt voor elk waargenomen conflict een observatieformulier ingevuld.
Allereerst geeft de observator een totaal oordeel van de ernst van het
conflict, door deze te scoren op een schaal van 1 tot 5 (licht tot zeer
ernstig). Vervolgens wordt nader ingegaan op de conflicternst door de kans
op botsen en de omvang van de gevolgen te registreren. Hiervoor wordt de
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TTCmin- en/of de PET-waarde genoteerd, en worden de typen betrokken
weggebruikers, hun snelheden en de aard van eventuele vermijdingsacties
genoteerd. Daarnaast worden verkeerstellingen uitgevoerd en wordt
informatie over het weer en de toestand van het wegdek (nat, droog)
genoteerd. 
Het gebruik van een observatieformulier is niet de enige wijze waarop
wordt getracht de conflictobservatie zo systematisch mogelijk uit te voeren:
de observaties worden uitgevoerd door getrainde observatoren. Tijdens de
training wordt de observatoren geleerd kritische situaties en botskoersen te
detecteren en snelheden te schatten. Voor deze training wordt gebruik-
gemaakt van video-opnames en observaties in het veld. In de praktijk wordt
de conflictobservatie uitgevoerd door observatoren en komt er geen video-
observatie aan te pas. 

Kruysse heeft de DOCTOR-methode bekritiseerd (1987a). Hij stelt onder
meer dat de TTC en de PET, die in DOCTOR worden gebruikt om de kans
op een conflict te bepalen, weliswaar grootheden zijn die met daarvoor
ontwikkelde apparatuur en software nauwkeurig te bepalen zijn, maar dat
voorbijgegaan wordt aan de visuele en cognitieve informatieverwerking van
mensen wanneer verondersteld wordt dat ook observatoren met zekere
nauwkeurigheid de TTC en PET kunnen schatten. Dit kan gevolgen
hebben voor de betrouwbaarheid van de observatiemethode. 
Kruysse (1987a), en impliciet ook Noordzij (1991), is bovendien van
mening dat de DOCTOR-methode een subjectieve beoordelingsmethode
is, terwijl Kraay et al. (1986) spreken over een objectieve methode. Een
belangrijke oorzaak voor de vermeende subjectiviteit van de observatie-
methode is dat de letselernst geschat moet worden op basis van
verschillende factoren, zonder richtlijnen voor een weging van de factoren.
Omdat de letselernst zwaar meeweegt in het bepalen van de conflicternst,
is ook de beoordeling van de conflicternst als subjectief te bestempelen. 
Daarnaast wordt de relatie tussen TTC en PET enerzijds en de kans op
ongevallen anderzijds als twijfelachtig bestempeld. Kruysse (1987a) haalt
verschillende studies aan waarin deze relatie onderzocht is (Glennon et
al.,1977; Williams, 1981; Cooper, 1984; Engel, 1985). Een van de
bevindingen van deze studies is dat de relatie tussen conflicten en
ongevallen varieert met het type manoeuvre. Zo blijkt de relatie tussen kop-
staartconflicten en kop-staartongevallen zwak te zijn, terwijl de relatie
tussen ‘auto-en-voetganger’-conflicten en ongevallen redelijk sterk is
(Zimolong & Erke, 1977; Zimolong, 1980; Erke, 1984; alle geciteerd in
Kruysse, 1987a). Engel (1985) concludeert dat de correlatie tussen het
aantal ongevallen en het aantal verkeersconflicten groter wordt wanneer de
overeenkomst tussen de ongevallenkenmerken en de conflictkenmerken
groter worden. Deze kenmerken betreffen factoren van het type verkeers-
locatie, weersomstandigheden, tijdstip van de dag, type manoeuvre,
betrokkenen en ernst. Een maat voor de conflicternst die dergelijke
factoren meeweegt, zal beter in staat zijn het aantal ongevallen op een
locatie te voorspellen.

Kruysse (1987b) stelt in een vervolgstudie een alternatieve observatie-
methode voor, waarin de taak van de waarnemers eenvoudiger wordt
gehouden. Het verkeer op een kruispunt wordt ingedeeld in stromen per
kruispuntarm. De waarnemer moet steeds een weggebruiker uit een
verkeersstroom volgen om te zien of een andere weggebruiker gelijktijdig
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binnen het kruisingsvlak verschijnt. Voor iedere ontmoeting beoordeelt de
waarnemer naar eigen inzicht hoe gevaarlijk deze is (op een vijfpunts-
schaal). Wanneer de ontmoeting een bepaalde mate van gevaarlijkheid
heeft, dan is de ontmoeting een conflict. Twee waarnemers volgen dezelfde
weggebruikers en geven ieder een onafhankelijk oordeel. Naast de
gevaarlijkheidsscore geven de waarnemers in een diagram de situatie
weer, het soort vermijdingsactie (remmen of ontwijken) en de wijze waarop
deze actie werd uitgevoerd.
Deze alternatieve methode lijkt, in vergelijking met de DOCTOR-methode,
vooral een verbetering van de betrouwbaarheid op te leveren. De dimensie
gevaarlijkheid, die door de observatoren beoordeeld wordt, blijkt samen te
hangen met de waarde 'conflicternst' zoals die door de DOCTOR-methode
wordt vastgesteld. Daarmee wordt de methode valide geacht in relatie tot
de DOCTOR-methode; de beide methoden lijken hetzelfde te meten.

De DOCTOR-methode is na de ontwikkeling van de techniek relatief weinig
toegepast. Oorzaken hiervoor zijn, afgezien van de kritiek van Kruysse, de
arbeidsintensiviteit en de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van
deze observatiemethode. Uitvoering van de methode wordt nog wel
aangeboden door adviesbureau Via. Ook een artikel van Ploeger (1991)
wijst op toepassing van de DOCTOR-methodiek.

Noordzij (1991) heeft een studie voorgesteld waarin de relatie tussen
ongevallen, conflicten en verkeersgedrag kan worden onderzocht, maar op
basis waarvan ook verschillende observatiemethoden kunnen worden
vergeleken. De voorgestelde studie zou uit vier onderdelen moeten
bestaan:
1. doorlopende video-opnamen waarmee botsingen worden vastgelegd,

maar ook gedragingen en gebeurtenissen zonder botsingen;
2. een extra meetprogramma gedurende een steekproef van één of meer

perioden waarin gedrag en gebeurtenissen op verschillende manieren
gemeten en waargenomen worden;

3. reconstructie van ongevallen die door de politie geregistreerd zijn; en 
4. onderlinge vergelijking van de resultaten van de diverse onderdelen.
Onder de methoden die in het extra meetprogramma gebruikt zouden
moeten worden, bevinden zich ook de DOCTOR-methode en de
alternatieve methode van Kruysse. De resultaten van deze methoden
kunnen derhalve onderling worden vergeleken. Daarnaast kunnen de
resultaten van de beide methoden ook worden vergeleken met
videobeelden van de beoordeelde conflicten. Deze laatste vergelijking
geeft onder meer inzicht in de mate waarin bepaalde informatie ontbreekt in
de verslagen die gebaseerd zijn op de verschillende methoden.
Het voorstel van Noordzij (1991) is tot op heden nog niet ten uitvoer
gebracht. Het - voor die tijd - ambitieuze karakter heeft daarbij een
belangrijke rol gespeeld. De onderzoeksopzet blijft echter relevant als
methodiek om verschillende methoden te vergelijken op hun waarde voor
onderzoek naar de relatie tussen gedrag, conflicten en ongevallen.
Inmiddels maken nieuwe technieken voor video-opname, zoals beschreven
in § 6.3.2.1, het mogelijk om een vergelijkbaar project voor aanzienlijk
minder kosten uit te voeren.
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6.3.3. Uitbreiding van ongevalsbestanden door koppeling van bestanden en betere registratie

Een andere vorm van verrijking van de ongevalsdata is het koppelen van
bestanden van de politieregistratie met bestanden die meer informatie
bevatten over een of meer aspecten van het ongeval. Een veel
voorkomende koppeling is die met ziekenhuisbestanden. Op basis van
naam en adres, of indien deze om privacyredenen niet beschikbaar zijn op
basis van onder meer tijdstip van het ongeval en locatie, worden ongevals-
gegevens en letselinformatie aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling kan
inzicht geven in de relatie tussen letsel en ongevalstypen, maar wordt ook
gebruikt om de werkelijke omvang van het aantal verkeersgewonden te
achterhalen (zie bijvoorbeeld Polak, 1997; Cooper & Henson, 1996).
Daarmee geeft deze koppeling ook inzicht in de mate van onderregistratie
van de verkeersongevallenregistratie van de politie. 
Afhankelijk van het type bestanden dat aan het ongevallenbestand
gekoppeld kan worden, levert de koppeling van databestanden ook meer
inzicht in de oorzaak van ongevallen en de menselijke factoren die daarbij
een rol hebben gespeeld. In de studie van Treat et al. (1980; zie § 6.3.1) is
de politieregistratie bijvoorbeeld gekoppeld aan de voertuigregistratie,
rijbewijsregistratie, aan weginventarisaties en aan bestanden resulterend
uit lokaal uitgevoerde studies. In het Amerikaanse CODES project (Crash
Outcome Data Evaluation System) zijn koppelingen tot stand gebracht
tussen ongevalsbestanden, medische bestanden en gegevens over
verzekeringsclaims. Deze koppeling maakt het mogelijk na te gaan welke
besparingen het wegnemen van een bepaalde ongevalsoorzaak, of het
bevorderen van bijvoorbeeld gordelgebruik kunnen opleveren (Johnson &
Walker, 1996). Zucconi et al. (1988) hebben ongevalsbestanden gekoppeld
met bestanden van de lijkschouwer en overlijdensaktes om alcohol- en
drugsgerelateerde ongevallen beter te kunnen traceren (zie ook Crilly,
1998).

Broughton et al. (1998) hebben een pilot opgezet om de politieregistratie
zelf uit te breiden met informatie over de oorzaken van het ontstaan van
een ongeval. In het verleden werd deze informatie in Groot-Brittannië
standaard via het registratieformulier verzameld, maar de betreffende
vragen werden in 1959, vanwege het subjectieve karakter, van het
formulier verwijderd. Diverse politiekorpsen zijn deze informatie toch blijven
verzamelen, ieder echter op een verschillende manier. Gezien de behoefte
die er, kennelijk ook bij de politie, is aan deze informatie, is besloten een
standaard te ontwikkelen voor het verzamelen van informatie over het
ontstaan van een ongeval. Een belangrijk en wellicht doorslaggevend
voordeel van het gebruik van een standaardregistratie van dergelijke
informatie is dat de waarde van deze informatie zal toenemen. Opname
van deze gegevens in het ongevallenbestand leidt tot een continue in
plaats van eenmalige verzameling van gegevens, waardoor voor alle in het
ongevallenbestand opgenomen ongevallen extra informatie beschikbaar
komt. Deze informatie wordt vanwege de standaardregistratie bovendien
vergelijkbaar.
In het codeerformulier dat Broughton et al. (1998) hebben ontwikkeld (zie
Bijlage 5.2), wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen factoren die
kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van een ongeval:
‘Precipitating Factors’ (15 stuks; belangrijkste aanzet tot het ongeval: wat
ging er fout?) en ‘Contributory Factors’ (54 stuks; andere factoren die
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hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval: waarom ging het
fout?). Deze tweedeling van factoren komt overeen met de in Broughton &
Markey (1996) gehanteerde indeling van oorzakelijke factoren, zijnde een
versimpeling van de hiërarchische structuur uit de studie van Carsten et al.
(1989; zie § 6.3.1).
Behalve het onderscheid dat wordt gemaakt tussen ‘Precipitating factors’
en ‘Contributory factors’, wordt er voor de laatstgenoemde factoren nog
onderscheid gemaakt naar de mate van belangrijkheid van de factor; de
factoren worden ingevuld in volgorde van belangrijkheid. Daarnaast wordt
voor elk van de ‘Contributory factors’ aangegeven in hoeverre het zeker,
waarschijnlijk of (slechts) mogelijk is dat deze factor heeft bijgedragen aan
het ontstaan van het ongeval. Deze gradatie heeft vooral betrekking op het
bewijsmateriaal dat er voor de aanwezigheid van de oorzaak aangevoerd
kan worden. Om te voorkomen dat er een te groot aantal factoren wordt
genoemd, biedt het formulier ruimte voor maximaal vier ‘Contributory
factors’ per ‘Precipitating factor’. Op deze manier wordt de codeur
gedwongen alleen de belangrijkste - meest relevante - factoren te
vermelden.
In een studie van Lynam et al. (2001) is de coderingsmethode van
Broughton et al. (1998) aangewend voor de analyse van politierapporten
van dodelijke motorongevallen. De ‘Precipitating factor’ en ‘Contributory
factors’ van elk ongeval zijn afgeleid uit de informatie die is opgenomen in
de uitgebreide politiedossiers waarover het Transport Research Laboratory
beschikt (zie Minton, 2000; vergelijkbaar met het materiaal dat verkregen
kan worden bij de Stichting Proces Verbaal). Op basis van deze factoren
(de combinatie van de ‘Precipitating factor’ en de belangrijkste ‘Contributory
factor’) zijn clusters van ongevallen samengesteld. Deze clusters zijn
vervolgens beschreven aan de hand van ongevalskenmerken zoals
tegenpartij, binnen of buiten de bebouwde kom en type motor - kenmerken
die standaard in het ongevallenbestand zijn opgenomen. Om meer inzicht
te krijgen in de kenmerken van de clusters, zijn de ongevallenclusters
nader beschreven aan de hand van ongecodeerde informatie uit de
politiedossiers. Hiervoor werd informatie gezocht over de motorcapaciteit,
het doel van de trip, rijgedrag voorafgaand aan het ongeval, informatie over
rijbewijs en veroordelingen, en verleden en ervaring als motorrijder. Van de
bestuurders is informatie verzameld over onder meer vermoeidheid,
onervarenheid, afleiding, beperkingen, overtredingen en leeftijd. Tot slot
werd een korte beschrijving opgesteld van de gebeurtenissen die vooraf-
gingen aan het ongeval en werd een situatieschets getekend. 
Informatie over de kenmerken en oorzaken van de meest voorkomende
clusters van ongevallen kan aanknopingspunten bieden voor maatregelen
ter bevordering van de verkeersveiligheid. Het clusteren van ongevallen op
basis van informatie uit politiedossiers is dan ook een veel voorkomende
analysetechniek (zie bijvoorbeeld Noordzij et al., 1994; Retting et al., 1995).
De methoden die voor het clusteren van ongevallen worden gebruikt zijn
divers; er zijn meer en minder verfijnde manieren om dossiers in stapeltjes
in te delen). In § 6.4.1 wordt een aantal van deze methoden behandeld.
Vaak wordt voor het clusteren gebruikgemaakt van de informatie uit
politiedossiers/processen-verbaal, aangezien deze aanzienlijk meer
informatie bevatten dan de ongevallenbestanden van de politieregistratie.
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6.3.4. Registratie van ongevallengegevens met behulp van een datarecorder

Net als in de luchtvaart (zie § 4.7), kan ook binnen de verkeersveiligheid
worden geprofiteerd van datarecorders die in voertuigen zijn ingebouwd.
Lehmann (1996) beschrijft de werking van een ongevalsdatarecorder, en
de mogelijkheden die een dergelijke datarecorder biedt voor verkeersveilig-
heidsonderzoek. De ongevalsrecorder bestaat uit sensoren die de
zijwaartse en voorwaartse beweging van het voertuig detecteren, evenals
voertuigrotatie en de rijsnelheid. Daarnaast registreert het systeem ook
inhaalmanoeuvres, slippartijen, afslaande bewegingen en aanrijdingen.
Verder detecteert de ongevalsrecorder wanneer en hoe lang de ontsteking,
lampen, richtingaanwijzers en remmen geactiveerd zijn geweest. Indien er
een ongeval plaatsvindt, worden deze data vastgelegd voor de periode van
30 seconden voorafgaand aan het ongeval tot en met 15 seconden na het
ongeval. Het ongeval zelf wordt automatisch door de ongevalsrecorder
gedetecteerd. Vanuit het oogpunt van de ongevallenanalyse is het
belangrijkste voordeel van ongevalsdatarecorders de objectiviteit van de
gegevensregistratie. Verder biedt de ongevalsrecorder de mogelijkheid om
het rijgedrag voorafgaand aan een ongeval te bestuderen. De data geven
echter geen inzicht in de motieven van de voertuigbestuurder voor het
maken van afwijkende voertuigbewegingen.

Ueyama et al. (1998) hebben het gebruik van de ongevalsdatarecorder die
Lehmann (1996) beschrijft, gecombineerd met het gebruik van een
recorder die het alledaagse rijgedrag registreert. De gegevens die deze
tweede recorder registreert, geven onder meer inzicht in de afgelegde
afstand, het aantal keren dat de bestuurder de maximale snelheid
overtreedt, het aantal abrupte rembewegingen, en de frequentie van snel
optrekken. Vergelijking van de frequenties van een individuele bestuurder
met het profiel van de gemiddelde bestuurder geeft inzicht in de afwijkingen
in het rijgedrag van de individuele bestuurder. De koppeling van gegevens
van de ongevalsdatarecorder met gegevens van de recorder van het
alledaagse rijgedrag maakt het mogelijk om verband te leggen tussen
rijgedrag en het voorkomen van ongevallen. Daarnaast wordt de
mogelijkheid geboden normaal rijgedrag te vergelijken met het rijgedrag
voorafgaand aan een ongeval.

Roszbach, Heidstra & Wouters (1999) concluderen in hun studie naar de
toepassingsmogelijkheden van datarecorders in privé-personenvoertuigen
dat op dit moment de legitimiteit voor een verplichte invoering van data-
recorders ontbreekt. Zonder grootschalige invoering van datarecorders is
het gebruik voor doeleinden van ongevallenregistratie niet goed mogelijk.
Het introduceren van datarecorders in bedrijfsvoertuigen als onderdeel van
het bedrijfsverkeersveiligheidsbeleid is eenvoudiger te realiseren, en
wellicht een goede eerste stap. Een dergelijk initiatief sluit bovendien aan
bij het overheidsstreven om het bedrijfsleven - waaronder de transport-
sector - te stimuleren een verkeersveiligheidsbeleid te implementeren (zie
Lindeijer [1996] voor voorwaarden voor het welslagen van een dergelijke
actie).
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6.4. Analysemethoden voor onderzoek naar de oorzaken van ongevallen

De analysemethoden die binnen het verkeersveiligheidsonderzoek worden
gebruikt om inzicht te krijgen in de oorzaken van ongevallen, zijn in de
voorgaande paragrafen al een aantal maal aan bod gekomen wanneer
sprake was van een onderzoeksmethode die dataverzameling en analyse
combineert, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de multidisciplinaire
onderzoeksteams.
In de nu volgende paragrafen worden uitsluitend analysemethoden
behandeld. Deze kunnen worden onderscheiden naar methoden die:
1. ongevallen classificeren op basis van bepaalde kenmerken van het

verloop van het ongevalsproces (§ 6.4.1); 
2. de relatie tussen persoonskenmerken, overtredingen en ongevallen

trachten te achterhalen (§ 6.4.2) en/of
3 rechtstreeks zijn overgenomen uit de industriële veiligheid (§ 6.4.3).
De keuze om methoden die afkomstig zijn uit de industriële veiligheid als
een aparte groep te beschouwen, is gebaseerd op de mogelijkheid die dit
biedt voor een bespreking van gebleken toepasbaarheid van methoden uit
andere veiligheidsterreinen. Dit is in lijn met de paragrafen over de
‘bruikbaarheid voor verkeersveiligheid’ uit de voorgaande hoofdstukken. 

6.4.1. Classificatiemethoden

Diverse technieken zijn ontwikkeld om gelijksoortige ongevallen of
ongevallenscenario’s bij elkaar onder te brengen, om op deze wijze meer
inzicht te krijgen in de karakteristieken van het ontstaan van een ongeval. 
Voorbeelden van deze technieken zijn de scenariostudies van INRETS
(Fleury & Brenac, 2001) en de verschillende classificatietechnieken die
ontwikkeld zijn door Clarke, Forsyth & Wright (1995) en Clarke, Ward &
Jones (1998). Beide classificatietechnieken worden gekenmerkt door hun
bijzondere aandacht voor het chronologische verloop van het ongevals-
proces. Dit komt tot uiting in het gebruik van de techniek van sequentie-
analyse. Deze analysetechniek houdt de chronologische structuur van de
data intact, en maakt het mogelijk het effect van de volgorde waarin
gebeurtenissen plaatsvinden, te onderzoeken (Clarke, Forsyth & Wright,
1991). 

6.4.1.1. Ongevallenscenario’s

In het voorafgaande is veelvuldig gesproken over factoren die hebben
bijgedragen aan het ontstaan van een ongeval. Binnen de onderzoeks-
traditie van het Franse onderzoeksinstituut INRETS wordt niet over factoren
gesproken, maar over scenario’s. In vergelijking tot (oorzakelijke) factoren
zijn scenario’s breder, in de zin dat ze nog een stapje teruggaan; de factor
zegt wat er fout gaat, terwijl het scenario zegt welke samenloop van
omstandigheden tot de fout leidt. Bij scenario's wordt er meer naar het
proces gekeken, terwijl bij factoren meer wordt gekeken naar een conditie
van het systeem die al dan niet voldoet aan de norm. Een ongevallen-
scenario (of prototypisch scenario) wordt door Fleury & Brenac (2001)
omschreven als een prototype van een ongevalsproces, gebaseerd op een
groep ongevallen met overeenkomsten in hun kenmerken en causale
relaties over de verschillende ongevalsstadia. Daarbij verwijst de term
‘proces’ niet alleen naar de opeenvolging van gebeurtenissen, maar ook
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naar specifieke defecten (bijvoorbeeld een motorrijder niet hebben
opgemerkt) en bepaalde causale relaties (geparkeerde voertuigen
waarachter zich jonge voetgangers blijken te bevinden). Dergelijke
scenario’s bieden een bredere basis voor maatregelen ter voorkoming van
ongevallen dan losse factoren.

De term ‘prototype’ verwijst ook naar de cognitief-psychologische achter-
grond van de methode; het ‘prototypische scenario’ is een abstracte
constructie met de belangrijkste kenmerken van een groep vergelijkbare
ongevallen, zonder het specifieke proces van een van de ongevallen te
beschrijven. Voor het opstellen van de prototypes worden de individuele
ongevallen met elkaar vergeleken en worden vergelijkbare ongevallen
gegroepeerd. Daarbij wordt niet gebruikgemaakt van gecodeerde
informatie, dit zou alleen tot informatieverlies leiden. Wel wordt de
ongevalsinformatie eerst per ongeval gestructureerd aan de hand van de
verschillende fasen van het ongevalsverloop. De gehanteerde fasen zijn
vergelijkbaar met die uit het fasemodel van Asmussen (zie § 6.2). Fleury &
Brenac (2001) beschrijven de volgende vijf fasen:
1. de algemene condities: de situatie voorafgaand aan het rijproces

(bijvoorbeeld een jonge, onervaren bestuurder);
2. de rijsituatie: deze beschrijft de condities en de rij-activiteit op de route

en het deel van de route dat naar de ongevalslocatie leidt (bijvoorbeeld
vermoeide bestuurder, ter plaatse bekend, weg binnen de bebouwde
kom);

3. de ongevalssituatie of discontinuïteit in het proces: plotseling voorval dat
gekenmerkt wordt door een gebeurtenis (zoals een manoeuvre op een
kruising) of een incompatibiliteit (zoals hoge snelheid bij het naderen
van een moeilijke bocht) die een overgang naar een kritieke situatie
markeert;

4. de noodsituatie: situatie waarin alleen extreme manoeuvres, in sommige
gevallen, de botsing nog kunnen voorkomen; en

5. de botssituatie (of impactsituatie): de botsing en haar consequenties.

De prototypen worden vervolgens opgebouwd aan de hand van de
kenmerken die in de betreffende groep van vergelijkbare ongevallen het
meest voorkomen. De kenmerken die voor de beschrijving van de
ongevallen worden gebruikt, zijn gebaseerd op cognitief-psychologische
modellen (zie § 2.3; Van Elslande et al., 1997). De weergave van de
prototypische scenario’s kan verschillende vormen aannemen (puur
tekstueel, gebaseerd op diagrammen of combinaties daarvan), en kan
verder worden aangevuld met verschillende elementen zoals de
belangrijkste causale factoren en mogelijkheden voor preventieve
maatregelen.

De ongevallengegevens die zijn gebruikt voor het genereren van
prototypen, zijn afkomstig uit de gedetailleerde ongevallenanalyses van de
multidisciplinaire onderzoeksteams uit het ‘in-depth’ onderzoeksprogramma
van INRETS. Deze teams, bestaande uit een psycholoog en technici,
komen direct na het ongeval ter plaatse en verzamelen onder meer
gegevens over het voertuig, wegkenmerken, omgevingskenmerken, en
interviewen de betrokken verkeersdeelnemers en getuigen (zie Ferrandez,
Fleury & Malaterre, 1986). In recentere studies (o.a. Megherbi, 1997) zijn
scenario’s opgesteld op basis van gegevens uit politierapporten.
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Inmiddels zijn prototypen gegenereerd voor diverse typen ongevallen, zoals
vrachtwagenongevallen, ongevallen met wegwerkers, ongevallen met
oudere voetgangers, en ongevallen buiten de bebouwde kom. Ze worden
opgesteld op basis van een zo representatief mogelijke steekproef van
deze ongevallen. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de prototypes die
zijn opgesteld op basis van een representatieve steekproef van ongevallen
(ongevallen die plaatsvonden in een Franse regio) toereikend zijn voor het
beschrijven van ongevallen uit een representatieve steekproef van
ongevallen van dat type in heel Frankrijk.
In de toekomst wordt getracht het opstellen van prototypen en het matchen
van ongevallen met een prototype computergestuurd te laten uitvoeren.

6.4.1.2. Beschrijving van ongevallen door middel van tekstanalyse en boomstructuren

Een Britse onderzoeksgroep onder leiding van Clarke heeft een andere
techniek ontwikkeld voor het identificeren van prototypen van ongevals-
sequenties. De ontwikkeling van de techniek heeft verschillende fasen
doorlopen. De twee belangrijkste studies van de onderzoeksgroep worden
hier behandeld. In beide studies heeft men gebruikgemaakt van originele
politierapporten (politieregistratieformulieren en beschikbare processen-
verbaal). Clarke, Ward & Jones (1994) karakteriseren deze vorm van
dataverzameling als een ‘multiple case study’, en plaatsen hem tussen de
kostbare dieptestudies zoals uitgevoerd door multidisciplinaire onderzoeks-
teams (§ 6.3.1) en de veelgebruikte maar weinig informatieve statistische
analyse van ongevallenbestanden. Deze Britse techniek heeft als voordeel
dat er op basis van de ongevallenbestanden een gerichte selectie van
ongevallen kan plaatsvinden, waarna detailgegevens uit de originele
politierapporten kunnen worden verkregen. Overigens zijn, indien nodig
geacht (bijvoorbeeld in het geval van onvolledige of inconsistente data),
ook betrokkenen benaderd en ongevalslocaties bezocht.

In de eerste studie (Clarke, Forsyth & Wright, 1995) is voor een selectie
van ongevallen het verloop van het ongevalsproces gecodeerd, waarna
met behulp van diverse technieken naar vaste patronen in het ontstaan van
ongevallen is gezocht. De selectie van ongevallen waarop deze analyse
werd toegepast bestond uit ongevallen bij rechts afslaan (de studie werd
uitgevoerd in Groot-Brittannië; dit ongevalstype komt derhalve overeen met
links afslaan in landen waar rechts wordt gereden). De ongevals-
beschrijvingen uit de politierapporten zijn samengevat door middel van een
speciaal daarvoor ontwikkelde codeertaal TRAAL (Traffic Related Action
Analysis Language), waarin elke actie wordt gecodeerd als een werkwoord
dat nader omschreven kan worden door middel van bijwoorden (bijv. ‘fails
to notice vehicle/right/ moving’). Elke ongevalsbeschrijving is op deze wijze
omgezet in een serie van acties. Een voorbeeld van zo’n TRAAL-codering
van een ongevalssequentie ziet er als volgt uit (vertaalde codering):

NADERT KRUISING
GEEFT RICHTING AAN/RECHTS
MINDERT VAART
STOPT
GEZICHTSVELD GEBLOKKEERD DOOR
VOERTUIG/RECHTS/STILSTAAND
MERKT VOERTUIG NIET OP/RECHTS/BEWEGEND
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BEGINT AF TE SLAAN NAAR RECHTS
BOTST/FRONTAAL/AAN LINKERKANT
STOPT

Om codeerproblemen bij het integreren van gelijktijdige acties van
betrokken verkeersdeelnemers te voorkomen, zijn alleen de acties van
degene die rechtsaf slaat (en relevante gebeurtenissen in relatie tot deze
acties) gecodeerd. Daarnaast zijn de statische kenmerken van het ongeval,
zoals weersomstandigheden, wegdekcondities, tijdstip en wegtype op de
gebruikelijke wijze gecodeerd. 
Aangezien het doel van de studie was om te achterhalen waarin ongevals-
sequenties zich onderscheiden van veilige manoeuvres, is - in aanvulling
op de werkelijke ongevalssequenties - aan 100 automobilisten gevraagd
zich een voorstelling te maken van een ongeval bij rechts afslaan, en alle
details van een dergelijk ongeval te beschrijven. Hetzelfde werd hen
gevraagd voor een veilige rechts afslaande manoeuvre. Deze aanvullende
set van gegevens maakt het mogelijk om met een zelfde analyse hypothe-
tische ongevallen met echte ongevallen te vergelijken, en hypothetische
ongevallen met hypothetische veilige manoeuvres.
Het gecodeerde verloop van de beschrijvingen (werkelijke en hypothe-
tische ongevallen en hypothetische veilige manoeuvres) is vervolgens op
verschillende manieren geanalyseerd: met behulp van een ‘rulefinder’, met
behulp van beslisbomen, met behulp van sequentieanalyse, en met behulp
van conventionele analysetechnieken zoals multiple regressie, cluster-
analyse en discriminantanalyse. De eerste drie technieken worden
hieronder beschreven.

De ‘rulefinder’ 
De ‘rulefinder’ is een computerprogramma (BEAGLE genaamd) dat
regelmatigheden en patronen in data opspoort aan de hand van genetische
algoritmen. Het programma maakt gebruik van het evolutionaire principe
‘wat goed is blijft behouden, wat slecht is niet’. Voor het ‘rulefinder’-
programma zijn de TRAAL-codes voor elk ongeval omgezet in een serie
van binaire codes (wel of geen aanwezigheid van het betreffende kenmerk
of de betreffende actie). Deze series van binaire codes zijn vervolgens
onderworpen aan een serie willekeurige regels die onderscheid zouden
kunnen aanbrengen tussen de vooraf gedefinieerde groepen ongevallen
(bijvoorbeeld dodelijke ongevallen en ongevallen met ziekenhuisopname
als gevolg). Regels die slecht discrimineren tussen de twee gedefinieerde
groepen worden door het programma ‘weggegooid’ en goed
discriminerende regels worden verder uitgewerkt in de hoop dat ze zo nog
beter zullen discrimineren. Het ‘rulefinder’ programma zet dit proces voort
totdat een vooraf opgegeven aantal iteraties (pogingen) is bereikt. Het
programma presenteert de regels als logische uitdrukkingen (combinaties
van TRAAL-coderingen, numerieke waarden, en BOOLEAN-uitdrukkingen
[LESS-THAN, AND, OR]), zoals (SPEEDLIM>=40) & WAITS. De regels die
het programma presenteert als de best discriminerende regels worden
vervolgens paarsgewijs getest op hun gezamenlijke geschiktheid voor het
onderscheiden van dezelfde groepen ongevallen in een andere dataset
(een deel van de data is als trainingsset gebruikt; zie ook § 6.4.3.5 voor
een beschrijving van de werking van neurale netwerken). Op deze wijze
hebben Clarke, Forsyth & Wright (1995; 1998a) voor elk van de volgende
tweedelingen van ongevallen een best discriminerende set van regels
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gevonden: letselongevallen versus UMS-ongevallen, echte versus
hypothetische ongevallen, een grotere weg opdraaien versus een grotere
weg afdraaien, en leeftijdseffecten (jongeren vs. rest en ouderen vs. rest).
De gevonden regels waren in de testfase niet in alle gevallen even
succesvol in het onderscheiden van de opgegeven groepen ongevallen. In
andere gevallen was het aantal ongevallen te klein om uitspraken te
kunnen doen over de testprestaties. Zo kan de volgende regel, die werd
gepresenteerd voor de tweedeling van ongevallen met ouderen (60 jaar en
ouder) en jongere verkeersdeelnemers, alleen als beschrijvend worden
beschouwd: oudere verkeersdeelnemers zijn vaker betrokken bij
ongevallen bij rechts afslaan op wegen waar een hoge snelheidslimiet geldt
en de afslaande verkeersdeelnemer op ruimte tussen achtereenvolgende
voertuigen wacht om tussen te kunnen voegen [(SPEEDLIM>=40) &
WAITS]. 
Het ‘rulefinder’-programma is ook gebruikt als test voor de intercodeurs-
betrouwbaarheid van de TRAAL-coderingen. Het programma had moeite
verschillen tussen codeurs te ontdekken. De verschillen die gevonden
werden bleken overeen te komen met TRAAL-coderingen die in eerste
instantie weinig consistent waren toegekend. Na correctie van deze
coderingen kon het programma geen onderscheid meer maken tussen de
coderingen van de verschillende codeurs.
Clarke, Forsyth & Wright (1998a) waren niet geheel tevreden met de
prestaties van het ‘rulefinder’-programma. Men had gehoopt met dit
programma regelmatigheden te ontdekken die niet op andere wijze ontdekt
zouden kunnen worden. Over het algemeen heeft het programma echter
meer vragen dan antwoorden opgeleverd. Zwakheden van het programma
zijn dat het iets afwijkende resultaten kan geven wanneer het meermalen
dezelfde procedure op dezelfde data uitvoert (niet deterministisch), en dat
het de neiging heeft resultaten te presenteren die moeilijk te interpreteren
zijn (Clarke, Forsyth & Wright, 1998b).

Beslisbomen
Naar aanleiding van de tegenvallende prestaties van het ‘rulefinder’-
programma hebben Clarke, Forsyth & Wright (1995, 1998b) dezelfde data
in een vervolgstudie aan een ander programma aangeboden. Dit
programma (BID3) is in tegenstelling tot het ‘rulefinder’-programma wel
deterministisch en geeft als resultaat beslisbomen die gemakkelijker te
interpreteren zijn. 
De beslisboom ontstaat doordat het algoritme steeds probeert zo
homogeen mogelijke groepen samen te stellen, met als einddoel zo goed
mogelijk onderscheid aan te brengen tussen vooraf gedefinieerde groepen
ongevallen (bijvoorbeeld dodelijke ongevallen en ongevallen met zieken-
huisopname als gevolg). Aan de top van de boom start het programma met
de totale dataset. Indien blijkt dat de set niet homogeen is, worden
homogene groepen samengesteld op basis van hun gelijke waarde op een
variabele zoals bijvoorbeeld het wegtype. De keuze voor het kenmerk
waarop de groepen worden ingedeeld, is afhankelijk van de mate waarin dit
kenmerk orde kan scheppen in de chaos (zo homogeen mogelijke groepen
kan vormen). Aangezien gebruik wordt gemaakt van binaire data, ontstaan
bij elke groeperingsstap maximaal twee groepen; twee takken aan de
boom. Bij elk van die takken worden opnieuw zo homogeen mogelijke
groepen samengesteld, wat weer nieuwe takken oplevert. Dit proces gaat
net zo lang door totdat het programma is uitgekomen bij zo homogeen
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Afbeelding 6.1. Ongevallen bij rechts afslaan (in Groot-Brittannië) een
hoofdweg op: letselongevallen versus UMS-ongevallen. 
Naar: Clarke, Forsyth & Wright, 1998b.

mogelijke groepen van het type dat vooraf gedefinieerd is (in het
genoemde voorbeeld dodelijke ongevallen en ongevallen met ziekenhuis-
opname tot gevolg). Op basis van de beslisboom is het dan mogelijk na te
gaan wat het belangrijkste verschil is in het ontstaan van deze ongevals-
typen; welk kenmerk bepaalt of er sprake is van een ongevalstype van het
ene of het andere soort (bijvoorbeeld een dodelijk ongeval of een ongeval
met ziekenhuisopname tot gevolg). Bij een vergelijking tussen veilige en
onveilige manoeuvres vormt dit ‘kritieke moment’ het verschil tussen wel en
geen ongeval, en daarmee het belangrijkste aanknopingspunt voor maat-
regelen ter voorkoming van ongevallen. In Afbeelding 6.1 is een voorbeeld
van een beslisboom opgenomen. Deze beslisboom maakt onderscheid
tussen letselongevallen en UMS-ongevallen.

De boom is opgebouwd aan de hand van 90 ongevallen. Het kenmerk dat
het best in staat is onderscheid te maken tussen deze ongevallen deelt de
groep in tweeën; een groep van 12 ongevallen waarin de botspartner een
tweewieler of voetganger is, en een groep van 78 ongevallen waarin dit niet
het geval is. Beide groepen worden vervolgens weer verder opgesplitst, net
zo lang totdat de ernst van het ongeval het kenmerk is dat het best in staat
is om de groep in twee subgroepen op te delen. Voor de linker tak van de
boom is dit punt al snel bereikt. Van de twaalf ongevallen waarbij een
tweewieler of voetganger betrokken is, zijn er tien een letselongeval en
twee een ongeval met uitsluitend materiële schade (UMS). De 78
ongevallen uit de rechtertak zijn verder te groeperen op basis van het
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seizoen waarin het ongeval plaatsvond (winter of niet), of de medeweg-
gebruiker wordt opgemerkt, en of het ongeval plaatsvond op een complex
kruispunt.

Het gebruik van algoritmen om structuur aan te brengen in een chaos van
data heeft als gevaar dat het programma te ver doordrijft. De beslisbomen
(of discriminerende regels) die in zo’n geval ontstaan, worden dan te
specifiek voor de dataset op basis waarvan de bomen (of regels) zijn
opgesteld, zijn slecht generaliseerbaar, en vaak ook te complex. In de
studie waarin gebruik werd gemaakt van een ‘rulefinder’-programma is
hierop geanticipeerd door regels op te stellen op basis van een deel van de
data (de trainingsset) en door vervolgens met behulp van de resterende
data het discriminerend vermogen van deze regels te testen. Bij het
genereren van de beslisbomen is een andere techniek toegepast. Voor het
opstellen van de beslisbomen is de gehele dataset gebruikt, waarna de
takken (en blaadjes) die slechts betrekking hebben op een zeer klein deel
van de data (of niet significant bijdragen aan verschillen tussen groepen) er
zijn afgesneden. De boom wordt op deze manier als het ware gesnoeid. Dit
snoeiproces voorkomt dat de boom nodeloos ingewikkeld wordt.
Conform de verwachtingen waren de beslisbomen beter interpreteerbaar
dan de discriminerende regels die het ‘rulefinder’-programma genereerde.
De resultaten hebben aanknopingspunten geleverd voor nader onderzoek
naar de oorzaken van ongevallen. 

Sequentieanalyse
In de bovenstaande methoden is nog geen gebruik gemaakt van de
informatie over het verloop van het ongeval. Informatie die bij het coderen
van de politiedossiers bewust intact was gehouden. Het uiteindelijke doel
van Clarke, Forsyth & Wright (1995) was immers na te gaan hoe het
verloop van een ongeval of gebeurtenis van invloed is op de uitkomst. Bij
de derde techniek die Clarke, Forsyth & Wright (1995) hebben aangewend,
de sequentieanalyse, is wel gebruikgemaakt van de beschikbare informatie
over het verloop van de ongevallen. Bij deze analysetechniek is gebruik-
gemaakt van twee verschillende computerprogramma’s: een programma
dat het prototype selecteert van een bepaalde groep ongevallen, en een
programma dat de unieke kenmerken van ongevallen van deze groep
ongevallen identificeert. In het eerste geval gaat het om de grootste
algemene deler van de ongevallen van een bepaald type (bijvoorbeeld
letselongevallen), in het tweede geval gaat het om de kenmerken die alleen
dit type ongevallen heeft in tegenstelling tot een andere type ongevallen
(bijvoorbeeld UMS-ongevallen). Voor het identificeren van prototypen wordt
een computerprogramma (TYPICAL) gebruikt dat voor elk ongeval uit een
groep (bijvoorbeeld letselongevallen) de overeenkomst tussen de
kenmerken van dat ongeval en de kenmerken van de andere ongevallen
uit de betreffende groep berekent. Het ongeval (de ongevalssequentie) dat
de meeste overeenkomst vertoont met de rest van de groep is het
prototype van de groep van ongevallen. 
Voor het identificeren van de unieke kenmerken van een bepaald type
ongeval, wordt (met behulp van het computerprogramma CONTRAST)
voor elke ongevalssequentie de gemiddelde vergelijkbaarheid berekend
van die sequentie met de andere ongevalssequenties van het betreffende
type ongeval (bijvoorbeeld ongevallen met een mannelijke afslaande
bestuurder), en van die sequentie met de ongevalssequenties van het
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‘tegenovergestelde’ type ongevallen (ongevallen met een afslaande
vrouwelijke bestuurder). Die ongevalssequentie waarvoor het verschil
tussen de twee gemiddelden het grootst is - en die dus het meest lijkt op
zijn soortgenoten en tegelijkertijd het meest afwijkt van de ‘tegenpartij’ -
geeft het best de unieke kenmerken van het betreffende ongevalstype
weer. 
Clarke, Forsyth & Wright (1995; 1999) hebben deze analyses voor zes
tweedelingen uitgevoerd: geslacht, leeftijd, wegtype, afslaan naar of vanaf
een hoofdweg, echte versus hypothetische ongevallen, en ernst van het
ongeval. De resultaten van de analyses vielen echter tegen, in de zin dat er
weinig verschillen werden gevonden tussen de prototypen van de
‘tegengestelde’ groepen ongevallen. Clarke, Forsyth & Wright (1995) zijn
van mening dat deze tegenvallende resultaten twee oorzaken hebben: 
1. Het detailniveau van de informatie op processen-verbaal is te grof om

bepaalde kortdurende gebeurtenissen op betrouwbare wijze te ordenen;
2. Ongevallen bij het rechts afslaan lijken eenvoudigweg geen complexe

structuur van opeenvolgende gebeurtenissen te vertegenwoordigen. 

Daarnaast is de hoofdconclusie van de studie waarin deze drie verschil-
lende technieken - ‘rulefinding’, beslisbomen, en sequentieanalyse - zijn
toegepast, dat de TRAAL-codering van de ongevallenbeschrijvingen die
aan de basis stond van elk van de analyses, verre van ideaal was. Deze
TRAAL-codering heeft, evenals de daaropvolgende binaire codering ten
behoeve van de computeranalyses, de nodige beperkingen opgeleverd.
Beide stappen hebben tot informatieverlies geleid. Deze constateringen
gaven aanleiding tot een vervolgstudie, waarin meer ruimte is gelaten voor
interpretatie door de mens. 

Procesclassificatiebomen
In de tweede studie van de Britse onderzoeksgroep (Clarke, Ward & Jones,
1998), zijn de ongevalsbeschrijvingen geïnterpreteerd door de mens, en
zijn kwantitatieve methoden gebruikt om de betrouwbaarheid en validiteit
van de interpretaties te bewaken. Het geheel aan technieken dat in deze
nieuwe studie wordt gebruikt, wordt wel de familie van de gestructureerde
beoordelingsmethoden genoemd. De data waren, net als in de eerste
studie, afkomstig uit processen-verbaal van ongevallen. Het type
ongevallen dat werd bestudeerd, was echter een andere: inhaalongevallen.
Voor elk ongeval waarvoor een uitgebreid proces-verbaal beschikbaar was,
zijn de gegevens overgenomen in een FileMakerPro-database. De
gegevens die in deze database werden opgenomen, kunnen worden
onderverdeeld in de volgende soorten informatie:
- een verhalende beschrijving van het verloop van het ongeval;
- een schets van de ongevalslocatie (in gestandaardiseerde vorm);
- de mogelijke verklarende factoren (geselecteerd aan de hand van een

standaard checklist van factoren);
- objectieve feiten met betrekking tot het ongeval, zoals de leeftijd van de

betrokken bestuurders, het tijdstip, wegtype, snelheidslimiet en
dergelijke; en

- overige informatie zoals opmerkingen uit getuigenverklaringen en voor-
zichtige conclusies omtrent de vermoedelijke hoofdverantwoordelijke
voor het ontstaan van het ongeval.

In de verhalende beschrijving van het ongeval is uitgegaan van het
perspectief van ‘bestuurder één’ (de belangrijkste betrokkene), hoewel ook
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aandacht is besteed aan de acties en intenties van de andere betrokken
bestuurder(s). De beschrijving geeft een gedetailleerde samenvatting van
de beschikbare feiten, inclusief informatie afkomstig van betrouwbaar
geachte getuigenverklaringen.
De mogelijke verklarende factoren voor een ongeval worden beschouwd
als de minimale set van mogelijke verklaringen voor het ontstaan van het
betreffende ongeval. Deze verklarende factoren zijn geselecteerd uit een
van tevoren opgestelde lijst van mogelijke oorzaken, waarin zowel
kenmerken van de omgeving, het voertuig als de betrokken personen zijn
opgenomen, evenals specifieke acties van de bestuurders (zie Bijlage 5.3)
Afgezien van de minimale set van mogelijke verklaringen, zijn onder het
kopje overige informatie ook die verklarende factoren opgenomen die wel
aanwezig waren, maar waarschijnlijk niet hebben bijgedragen aan het
ontstaan van het ongeval.
Op basis van de informatie in de database hebben Clarke, Ward & Jones
typen inhaalongevallen geïdentificeerd. Vervolgens is nagegaan welke
oorzakelijke factoren een rol spelen bij de verschillende typen inhaal-
ongevallen. Voor deze typen inhaalongevallen is bovendien bepaald of
bepaalde leeftijdsgroepen oververtegenwoordigd zijn in hun betrokkenheid
bij of verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de betreffende typen
inhaalongevallen.

Daarnaast is voor de gehele set van inhaalongevallen onderzocht in welke
mate algemene patronen te identificeren waren. Hiertoe is een proces-
classificatieboom opgesteld (zie Afbeelding 6.2). In deze boom, waarin de
totale groep van ongevallen aan de top staat, wordt het ongevalsproces
opgedeeld in verschillende niveaus. Op elk van deze niveaus kan er iets
fout gaan, met in de onderliggende niveaus de redenen waarom het fout
kan gaan. Als handvat voor het opstellen van de boom is gebruikgemaakt
van handleidingen voor het op de juiste (veilige) wijze uitvoeren van
manoeuvres (Coyne, 1994; Webb, 1992). Hierin komen onder meer de
verschillende controles, inschattingen en acties aan bod die de bestuurder
goed moet uitvoeren om een ongeval te voorkomen. De verschillende
niveaus van de procesclassificatieboom hebben betrekking op: 
- de verantwoordelijke partij (de inhaler of de ingehaalde);
- de ondoordachte actie (bijvoorbeeld ‘verkeerde beslissing om in te

halen’, ‘slechte uitvoering van de actie’);
- waarom de ondoordachte actie gevaar oplevert (bijvoorbeeld ‘komt in

conflict met koers van een tegenligger’, ‘heeft onvoldoende snelheid’);
- relevante informatie over de positie van de botspartner van de

inhalende bestuurder (bijvoorbeeld al dan niet ‘in het zichtveld van de
inhalende bestuurder op het moment van de beslissing om in te halen’);

- de oorzaak van de verkeerde beslissing (bijvoorbeeld ‘alcohol’, ‘roeke-
loosheid’, ‘verkeerde inschatting van de snelheid of afstand van de
tegenligger’, ‘het zicht op de tegenligger wordt belemmerd’); en

- de wegsituatie (bijvoorbeeld ‘heuvel’, ‘rijdt achter vrachtwagen’, ‘het
ingehaalde voertuig slaat af’).
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Afbeelding 6.2. Procesclassificatieboom voor inhaalongevallen waarbij
tegemoetkomend afslaand verkeer de inhalende partij de doorgang
belemmert (Uit: Clarke, Ward & Jones, 1998: p. 22)

Aan de hand van de procesclassificatieboom is nagegaan welk profiel (pad
door de boom) karakteristiek is voor bepaalde groepen bestuurders
(mannen/vrouwen, onervaren bestuurders) en voor de eerder
geïdentificeerde typen inhaalongevallen. Daarnaast zijn aan de hand van
de classificatieboom gedragsregels opgesteld die automobilisten kunnen
behoeden voor betrokkenheid bij een inhaalongeval. Clarke, Ward & Jones
(1998) zijn naar aanleiding van de resultaten van deze tweede studie zeer
positief over de mogelijkheden die de gehanteerde techniek biedt.
Ongevalsmechanismen kunnen worden geïdentificeerd en vervolgens
worden geassocieerd met specifieke bestuurdersgroepen, manoeuvres en
locaties. Daarnaast kunnen mogelijke maatregelen worden geëvalueerd en
gepresenteerd op een manier die relevant is voor educatie en de
rijopleiding.

Een belangrijke conclusie die uit de studies van de Britse onderzoeksgroep
(Clarke, Forsyth & Wright, 1995; Clarke, Ward & Jones, 1998) getrokken
kan worden, is dat er niet te sterk op de analysekwaliteiten van computer-
gestuurde analyses moet worden vertrouwd. Zij zijn weliswaar in staat
objectieve regelmatigheden in de data te ontdekken, maar deze regel-
matigheden kunnen kant noch wal raken. Indien machines moeten kiezen
tussen twee regelmatigheden die op basis van de gestelde criteria even
goed lijken te zijn, maar waarbij de ene nergens op slaat (op even dagen
meer ongevallen dan op oneven dagen) en de andere aansluit bij de
verwachtingen (ongevallen bij onoverzichtelijke bochten versus over-
zichtelijke bochten), zal willekeur een grotere rol spelen dan wanneer een
menselijke onderzoeker een keuze zou moeten maken. Menselijke kennis
en interpretatie is derhalve noodzakelijk, al is er wel controle nodig op
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subjectieve interpretaties. Een dergelijke controle kan plaatsvinden door
het gebruik van twee codeurs, een toets van de intercodeursbetrouw-
baarheid, duidelijke codeerprocedures, en overleg bij lastige gevallen of
twijfel (Clarke, Ward & Jones, 1995).

6.4.2. De relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en ongevalsbetrokkenheid

Een geheel andere benadering van onderzoek naar de oorzaken van
ongevallen, is het onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheids-
kenmerken en ongevalsbetrokkenheid. Uitgangspunt bij deze benaderings-
wijze is dat personen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken vaker bij
ongevallen betrokken zijn dan personen zonder deze kenmerken. Daarmee
lijkt deze benaderingswijze sterk overeen te komen met de traditionele
benadering (§ 2.1) waarin de persoon verantwoordelijk wordt gehouden
voor het ontstaan van ongevallen. 
In vergelijking tot de eerder besproken onderzoeksmethoden is er bij het
onderzoek naar ongevalsgerelateerde persoonlijkheidskenmerken ook
sprake van een andersoortige analyse. Bij de meeste besproken methoden
werd op basis van ongevalsgegevens gezocht naar de oorzaken van het
ongeval. Bij de in deze paragraaf besproken methoden is er echter eerder
sprake van een voorspelling van ongevalsbetrokken personen.

Voorbeelden van studies waarin de relatie tussen persoonlijkheids-
kenmerken en ongevalsbetrokkenheid zijn onderzocht, zijn de studies van
Parker et al. (o.a. 1995) op basis van de Driver Behaviour Questionnaire
(DBQ; ontwikkeld door Reason et al., 1990), en de studies van Montag
(1991; 1987) waarin het persoonlijkheidskenmerk ‘locus of control’ in
verband is gebracht met ongevalsbetrokkenheid. Daarnaast zijn in een
tweetal overzichtsstudies individuele verschillen (op het vlak van psycho-
motoriek, persoonlijkheid, perceptuele stijl (o.a. veldafhankelijkheid),
cognitieve vaardigheden, attitude, en biografische en sociale factoren) in
verband gebracht met ongevalsbetrokkenheid (Lester, 1991; Noordzij,
1990). 

In het onderzoek van Parker et al. (1995) is onderzocht in hoeverre
ongevalsbetrokkenheid kan worden voorspeld op basis van de scores op
de Driver Behavior Questionnaire (DBQ). De DBQ bevat vragen over de
frequentie waarmee men bepaalde fouten maakt tijdens het rijden (zoals
door rood rijden, bij het inhalen de snelheid van de tegenligger verkeerd
inschatten, en in de derde versnelling wegrijden). Aan de scores op de
DBQ blijken drie factoren ten grondslag te liggen, die overeenkomen met
verschillende foutentypen: ‘violations’, ‘errors’ en ‘lapses’. In de studie van
Parker et al. (1995) is onderzocht of personen met een hoge score op de
‘violation’-factor vaker bij ongevallen betrokken zijn dan personen met een
hoge score op de ‘error’- of ‘lapse’-factoren. Dit blijkt het geval; niet alleen
kilometrage, leeftijd en geslacht dragen bij aan de variantie in de ongevals-
betrokkenheid van de geteste automobilisten, maar ook de ‘violation’-
factor. De twee andere factoren (‘errors’ en ‘lapses’) zijn niet gerelateerd
aan ongevalsbetrokkenheid. Op grond van deze resultaten wijzen de
auteurs erop dat maatregelen gericht op de beïnvloeding van de houding
van automobilisten meer effect zullen hebben op een verbetering van de
verkeersveiligheid dan maatregelen gericht op het verbeteren van de
rijvaardigheid. De bevindingen van Parker et al. (1995) zijn in verschillende
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landen (o.a. Zweden, Australië) bevestigd, na vergelijkbare studies met
(een vertaalde versie van) de DBQ (Rimmö & Aberg, 1999; Blockey &
Hartley, 1995).

Montag (1991) heeft onderzoek verricht naar de relatie tussen ongevals-
betrokkenheid en het persoonlijkheidskenmerk ‘locus of control’. De twee
typen van ‘locus of control’, ‘internality’ en ‘externality’, zijn gerelateerd aan
psychologische kenmerken die van invloed kunnen zijn op de rijvaardig-
heid. Intern georiënteerde personen zijn onder andere meer oplettend,
hebben efficiëntere informatieverwerkingsstrategieën, zoeken actiever naar
nieuwe informatie, hebben meer taakgerelateerde gedachten, en nemen
weloverwogen beslissingen. Voor haar onderzoek naar de relatie tussen
ongevalsbetrokkenheid en ‘locus of control’ heeft Montag (1991) Rotter’s
I-E-persoonlijkheidsvragenlijst vertaald in een vragenlijst voor aan het
rijgedrag gerelateerde ‘internality-externality’, de DI-E. De DI-E bestaat uit
twee 15-itemschalen; een voor DI en een voor DE. Een persoon met een
hoge DI wordt gekenmerkt door de mening dat ongevallen hoofdzakelijk
worden veroorzaakt door onoplettendheid, gebrek aan rijvaardigheid,
gebrek aan voorzichtigheid, verschillende fouten in de besturen van een
voertuig, gebrek aan vooruitkijken, en dergelijke. Dit betekent dat hij/zij
ervan uitgaat dat ongevallen voorkomen kunnen worden door zelf de
noodzakelijke maatregelen te nemen. Een persoon met een hoge DE
daarentegen, is van mening dat ongevallen voornamelijk het gevolg zijn
van mechanische fouten aan voertuigen, slechte wegen, weersomstandig-
heden, onvoorziene gebeurtenissen, gedrag van voetgangers en andere
bestuurders. Dit betekent dat hij/zij ervan uitgaat dat hij/zij geen invloed
heeft op het al dan niet ontstaan van ongevallen.
De mate waarin de test onderscheid kan maken tussen ongevalsbetrokken
automobilisten en automobilisten zonder ongevalsgeschiedenis, is getoetst
door de test af te nemen bij een steekproef van automobilisten die
betrokken zijn geweest bij een dodelijk ongeval, en bij automobilisten die
nooit bij een dergelijk ongeval betrokken zijn geweest (Montag & Comrey,
1987). Verwacht werd dat ongevalsbetrokken automobilisten hoger zouden
scoren op de DE-schaal. Uit de analyse van de vragenlijstgegevens bleek
dat de samenhang tussen de DE-schaal en de ongevalsbetrokkenheid van
automobilisten inderdaad positief was, en de samenhang tussen de DI-
schaal en ongevalsbetrokkenheid negatief, al was de mate van samenhang
gering (respectievelijk 0,26 en -0,32).
Bij de resultaten van deze studie zijn twee kanttekeningen te plaatsen:
1. De items uit de twee schalen (voor I en E) hebben uitsluitend betrekking

op ongevallen en niet op andere verkeerssituaties.
2. Mensen die betrokken zijn geweest bij een dodelijk ongeval kunnen als

gevolg daarvan heel anders tegen de dingen aankijken. 
De auteurs zijn het kennelijk met deze laatste opmerking eens, want zelf
constateren ze hetzelfde:

"It can be argued, of course, that individuals involved in a fatal accident would alter
their responses on the DI and DE scales to make themselves appear less responsible
for the accident. Only a prospective study will provide a definite answer to this
question, and such a study is now in progress."

In een latere studie heeft Montag (1991) de scores op de DI-E en de scores
op de originele Rotter's I-E vergeleken met de scores op een persoonlijk-
heidstest (de CPS). Correlaties tussen de DI-E en de CPS bleken overeen
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te komen met correlaties tussen de Rotter's I-E en de CPS. Dit wijst erop
dat de DI-E hetzelfde meet als Rotter’s I-E.

Het is de vraag op welke wijze kennis over persoonlijkheidskenmerken of
het onderscheid tussen ‘violations’ en ‘errors’ een bijdrage kan leveren aan
het achterhalen van de oorzaken van een ongeval. Het onderzoek van
Parker et al. (1995) en Montag & Comrey (1987) is vooral proactief van
aard; zij gaan na welke menselijke factoren een bedreiging vormen voor de
veiligheid van het verkeerssysteem. Door de resultaten van de boven-
genoemde studies te gebruiken in een studie à la Wiegmann & Shappell
(1997; zie § 4.4) is ook reactief verkeersveiligheidsonderzoek op dit
onderwerp mogelijk. Op basis van de gegevens uit processen-verbaal kan
bijvoorbeeld worden nagegaan of het gedrag voorafgaand aan het ongeval
geïnterpreteerd kan worden als ‘error’ of ‘violation’, waarna kan worden
onderzocht of er een systematiek te vinden is in het type ongevallen
waarbij sprake is van een ‘violation’ dan wel van een ‘error’. Een en ander
biedt aanknopingspunten voor hoe je welk type ongevallen kunt
voorkomen: bijvoorbeeld door middel van gedragsverandering (in het geval
van sensatiezucht) of door aanpassingen aan de infrastructuur (in het geval
van misverstanden over het beoogde gedrag).

6.4.3. Technieken die rechtstreeks zijn overgenomen uit de industriële veiligheid

Verschillende van de technieken die in de voorgaande hoofdstukken
genoemd zijn als methoden die ontwikkeld zijn binnen de luchtvaart,
scheepvaart of (in hoofdzaak) industriële veiligheid, zijn de afgelopen tien
jaar ook toegepast binnen de verkeersveiligheid. Voorbeelden van deze
analysetechnieken zijn faalkansanalyse, HAZOP, ‘change analysis’
(veranderingsanalyse) en TRIPOD. Technieken die eveneens afkomstig
zijn uit andere onderzoeksterreinen, maar die niet eerder in het rapport aan
bod zijn gekomen, zijn technieken die gebaseerd zijn op het principe van
neurale netwerken. Elk van de genoemde technieken wordt hier kort
besproken, waarbij specifiek wordt ingegaan op de gebleken toepasbaar-
heid van de methoden binnen het verkeersveiligheidsonderzoek. 

6.4.3.1. Faalkansanalyse

Binnen de verkeersveiligheid lijkt - op basis van een uitgebreide, maar niet
uitputtende zoektocht in de literatuur - de faalkansanalyse voor twee
doeleinden te worden gebruikt. Enerzijds voor het classificeren van
ongevalstypen en anderzijds voor de evaluatie van de veiligheid van
systemen of technische elementen. 

De eerstgenoemde toepassingsvorm - classificatie van ongevalstypen -
leidt tot vergelijkbare foutenbomen als welke met betrekking tot de Clarke-
studies zijn genoemd (zie § 6.4.1.2). Voorbeelden van deze toepassings-
vorm zijn te vinden in Joshua & Garber (1992) en Kuzminsky et al. (1995).
Beide studies gaan uitsluitend in op eenzijdige ongevallen. Aangezien de
studies zeer vergelijkbaar zijn, wordt slechts een van beide studies hier
besproken. Joshua & Garber (1992) hebben een foutenboom opgesteld
voor eenzijdige ongevallen met vrachtwagens. Daarbij komen zowel
voertuig-, persoons- als omgevingsfactoren aan bod. Op basis van de
gegevens van 2760 ongevallen zijn de mogelijke oorzaken van dergelijke
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ongevallen geïdentificeerd. Allereerst zijn de ongevallen, die de top van de
boom vertegenwoordigen, toegewezen aan de - door de politie
opgegeven - hoofdoorzaak (mens, voertuig of weg), wat drie hoofdtakken
oplevert. Vervolgens is op basis van de ongevallengegevens nagegaan
welke andere oorzaken hebben bijgedragen aan het ontstaan van de
hoofdoorzaak. Deze onderliggende oorzaken worden in subtakken onder-
gebracht. Zo kan een menselijke fout bijvoorbeeld worden veroorzaakt door
tijdelijke fysieke beperkingen als gevolg van alcoholgebruik. Een dergelijke
menselijke fout zal echter alleen tot een ongeval leiden indien het gedrag
niet te verenigen is met de omgeving en/of het voertuig, en er eveneens
sprake is van een botskoers en deze botskoers niet ongedaan wordt
gemaakt door een (geslaagde) uitwijkmanoeuvre. Deze voorwaarden zijn in
de boom opgenomen door ‘en’ of ‘of’-verbindingen tussen naast elkaar
gelegen subtakken en de daarboven gelegen tak van de foutenboom (zie
Afbeelding 6.3 voor de weergave van de tak met menselijke fouten). Nadat
de foutenboom is opgesteld, is voor elk van de subtakken met ‘of’-
verbindingen aangegeven wat de kans op voorkomen is. Deze kansen
worden berekend op basis van het voorkomen van de betreffende
oorzaken in het bestand van 2760 eenzijdige vrachtwagenongevallen. De
kans op het ontstaan van een ongeval als gevolg van een van de oorzaken
kan worden berekend door de kansen van de relevante takken uit de boom
te vermenigvuldigen. In het geval van de bovengenoemde menselijke fout
(alcoholgebruik in combinatie met gedrag dat niet te verenigen is met de
omgeving en een botskoers die niet gecorrigeerd wordt), is de kans op een
ongeval 0,939 x 0,836 x 0,718 x 0,22= 0,124. Naast deze kwantitatieve
analyse, hebben Joshua & Garber (1992) ook een kwalitatieve analyse
uitgevoerd met als doel te bepalen welke maatregelen genomen kunnen
worden om fouten - en daarmee ongevallen - te voorkomen. Daartoe
hebben zij als het ware een tegengestelde foutenboom opgesteld, waarin
een tijdelijke beperking zoals alcoholgebruik niet tot fouten leidt, en het
gedrag is aangepast aan de omgeving, waardoor een adequate prestatie
geleverd wordt, en waarin bovendien geen sprake is van een botskoers.
Om te komen tot dergelijk gedrag, zijn verschillende maatregelen mogelijk,
zoals training, defensief rijgedrag, een wegomgeving die rekening houdt
met de beperkingen van verkeersdeelnemers, en geïntensiveerd
politietoezicht.
De studie van Joshua & Garber (1992) laat zien dat het goed mogelijk is
om de faalkansanalyse toe te passen binnen het verkeersveiligheids-
onderzoek. De mate waarin men erin slaagt een bruikbare/betrouwbare
faalkansanalyse op te stellen, is echter afhankelijk van een tweetal
factoren: het overzicht dat de onderzoeker heeft van het gehele
onderzoeksterrein, en de beschikbaarheid van gegevens over de mate van
voorkomen van de in kaart gebrachte fouten.
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Afbeelding 6.3. Foutenboom voor bestuurdergerelateerde fouten (naar Johsua & Garber, 1992).

Een voorbeeld van de tweede toepassingsvorm is het gebruik van faal-
kansanalyse voor de evaluatie van de veiligheidsaspecten van telematica-
toepassingen (Hitchcock, 1991; Chan, 2000). Deze toepassing staat
wellicht het dichtst bij de oorspronkelijke functie van faalkansanalyse in
industrieel onderzoek, maar gaat nauwelijks in op menselijke fouten. De
bovengenoemde studies hebben respectievelijk betrekking op een
faalkansanalyse van een geautomatiseerde snelweg en op geavanceerde
voertuigcontrolesystemen. Beide studies wijzen op het gebrek aan
betrouwbaarheidsdata voor het schatten van de kans op falen van de
verschillende onderdelen van het systeem. Een probleem dat vooral speelt
bij de ontwikkeling van dergelijke systemen, een moment waarop de
faalkansanalyse juist zal worden ingezet. Een kwalitatieve vorm van
faalkansanalyse kan in zo’n geval wel zicht geven op het algeheel
functioneren van het ontwerp.
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6.4.3.2. Hazard and Operability Study

De HAZOP-techniek heeft tot doel om alle voorzienbare ongewenste
gebeurtenissen of afwijkingen tijdens een proces of tijdens werkzaam-
heden op te sporen. Want juist afwijkingen kunnen de veiligheid nadelig
beïnvloeden. Daarom wordt er een systematische analyse uitgevoerd van
alle condities die afwijkingen kunnen veroorzaken en van alle conse-
quenties die hieruit kunnen voortvloeien (zie ook § 3.3.3). 
Een voorbeeld van de toepassing van de HAZOP-techniek binnen de
verkeersveiligheid, is een studie van Swuste & Heijer (1999). In deze studie
is de (on)veiligheid van wegwerkers onder de loep genomen. Conform de
filosofie van HAZOP hebben in deze studie groepsgewijze, gestructureerde
en begeleide brainstormsessies plaatsgevonden. Het gestructureerde
karakter van de techniek wordt bepaald door het gebruik van zogenoemde
‘gidswoorden’ (zoals meer, minder, beter, slechter, deels, niet en tegen-
gesteld), die gekoppeld worden aan ‘procesparameters’ (zoals snelheid,
rijrichting, wegbreedte, en aangebrachte routegeleiding). Per combinatie
van gidswoord en procesparameter wordt binnen de brainstormgroep
gediscussieerd over de mogelijke processtoringen, die uit de betreffende
combinatie kunnen volgen; wat deze combinatie in de praktijk voorstelt.
Voorbeelden van combinaties zijn ‘snelheid, meer’, wat duidt op te hard
rijden en ‘routegeleiding, geen’, wat voorkomt bij kortdurend onderhoud
zoals maaien. Deze beoordeelde combinaties kunnen grofweg tot twee
‘verstoringen van het proces’ leiden: er komt een voertuig in het werkvak
terecht (bijvoorbeeld door een te hoge snelheid), of een wegwerker komt in
het verkeersvak terecht (bijvoorbeeld bij het plaatsen van de afbakening).
Afgezien van deze twee hoofdscenario’s is er echter een groot aantal
scenario’s en deelscenario’s geïdentificeerd, waaruit een zeer uitgebreide
beschrijving van de gevaren en risico's van werkzaamheden van
wegwerkers is gedestilleerd. Deze deelscenario’s zijn tevens gerangschikt
naar frequentie van voorkomen (na expertschattingen en praktijkmetingen),
waardoor een rangordening van scenario's is ontstaan. Deze rangordening
kan worden gebruikt voor de prioritering van maatregelen.
Afgezien van de gebleken bruikbaarheid van de HAZOP-techniek voor
toepassing binnen het verkeersveiligheidsonderzoek, vermelden de
auteurs dat de begeleiding van HAZOP-sessies wel enige scholing vergt. 

6.4.3.3. Change analysis 

De techniek van ‘change analysis’ (veranderingsanalyse), zoals die in
§ 3.2.1 beschreven is, houdt in hoofdzaak in dat de situatie ten tijde van het
ongeval vergeleken wordt met een vergelijkbare situatie waarin geen
ongevallen hebben plaatsgevonden: bijvoorbeeld de situatie voorafgaand
aan het ongeval. In een normale gang van zaken zullen geen ongevallen
voorkomen. Ongevallen zijn het resultaat van veranderingen in de normale
gang van zaken. In de Variation Tree Analysis (VTA), worden deze
veranderingen ‘variation factors’ genoemd (Kanda & Ishida, 2000). De
techniek van VTA combineert de veranderingsanalyse met informatie over
de chronologie van het ongevalsproces. De theoretische achtergrond is
afkomstig uit de cognitieve wetenschap. Doel van de door het Institut
National de Recherche et de Sécurité (INRS) ontwikkelde techniek was niet
zozeer om de oorzaken van ongevallen te achterhalen, maar om factoren
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te identificeren die gevoelig zijn voor toekomstige verbetering (Leplat &
Rasmussen, 1987; Leplat, 1987). 

In de VTA wordt per ongeval op basis van gedetailleerde gegevens van het
ongevalsproces nagegaan welke ‘variation factors’ (afwijkingen van de
normale gang van zaken) zich hebben voorgedaan, en wat de relaties
tussen deze factoren zijn. Deze factoren en hun relaties worden weer-
gegeven in een variatiediagram. Nadat een aantal ongevallen op deze
manier is geanalyseerd, kunnen de diagrammen worden gegroepeerd. Dit
leidt tot een aantal patronen die de manieren beschrijven waarom het fout
kan gaan. Deze patronen kunnen als uitgangspunt worden genomen bij het
formuleren van maatregelen ter voorkoming van het betreffende type
ongevallen.

Kanda & Ishida (2000) hebben met behulp van VTA ongevallen op kruis-
punten zonder VRI onderzocht; botsingen tussen twee auto’s met een
kruisende koers. De data zijn afkomstig uit een gegevensbestand dat is
opgebouwd uit ter plaatse uitgevoerde dieptestudies, en bevat informatie
over omgeving, voertuigen en betrokken automobilisten. De analyse van de
ongevallen (opstellen van de variatiediagrammen en groepering van
soortgelijke diagrammen) werd door twee onafhankelijke codeurs
uitgevoerd. In beide fasen, opstellen en groeperen, zijn de resultaten van
de beide codeurs vergeleken; verschillen tussen de variatiediagrammen
van de beide codeurs zijn gecorrigeerd. De variatiediagrammen bevatten
informatie over beide voertuigen/bestuurders (afzonderlijk weergegeven),
de verkeersomgeving (weginrichting, rijstrookbreedtes, snelheidslimiet,
kruispunttype) en de omstandigheden (tijd, weersgesteldheid). Het
ongevalsproces wordt beschreven aan de hand van de acties van de
voertuigen, de gedragingen van de bestuurder, en herkenning, beoordeling
en mentale en fysieke condities van de bestuurder. Omgevingsfactoren die
de automobilist beïnvloeden (bijvoorbeeld verkeersborden of zicht-
belemmerende gebouwen/bebossing), worden op de betreffende plaats
naast het ongevalsproces weergegeven. Factoren die afwijken van de
normale situatie (bijvoorbeeld niet afremmen bij het naderen van het
kruispunt), worden geaccentueerd. Deze ‘variation factors’ (en hun
onderlinge opeenvolging) vormen de basis voor de groepering van
soortgelijke diagrammen. Kanda & Ishida (2000) hebben aan de hand van
de ‘variation factors’ van de automobilisten die voorrang hadden moeten
verlenen, tien patronen kunnen onderscheiden. In hun conclusies geven zij
aan dat deze patronen afhankelijk zijn van de vraag die de onderzoeker
stelt, en ook van de omvang van de set van geanalyseerde ongevallen.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de door hen gevonden
patronen representatief zijn voor ongevallen op kruispunten zonder VRI. Op
maatregelen die de gevonden patronen zouden kunnen doorbreken, en
daarmee het ontstaan van het ongeval zouden kunnen voorkomen, wordt
door Kanda & Ishida (2000) niet ingegaan.

6.4.3.4. TRIPOD

De TRIPOD-filosofie houdt in dat (1) latente fouten de meest fundamentele
oorzaken van ongevallen vertegenwoordigen; en (2) een veiligheids-
strategie zich op deze oorzaken zou moeten richten. De TRIPOD-methode
is ontwikkeld voor het analyseren van de veiligheid op de industriële
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werkvloer (zie ook § 3.2.4). De Lange (1993) heeft onderzocht in hoeverre
deze methode ook bruikbaar is voor de analyse van verkeersongevallen.
Daartoe heeft zij de beschrijvingen van 50 verkeersongevallen bestudeerd
(zowel de politieregistratieformulieren als de processen-verbaal).
De resultaten van deze analyse laten zien dat oorzaken van verkeers-
ongevallen vooral gelegen zijn in 1) fouten in het wegontwerp; 2) slechte
verkeersveiligheidsmaatregelen; en 3) de aanwezigheid van fouten-
inducerende omstandigheden, zoals fouten als gevolg van een weg-
inrichting die onvoldoende rekening houdt met de functiebeperkingen van
oudere verkeersdeelnemers.

De analyse met behulp van TRIPOD bracht de nodige problemen met zich
mee. Deze problemen hadden vooral betrekking op het gebrek aan
uitgebreide ongevallendata. Voor een goede analyse van de veiligheid van
het verkeerssysteem zijn aanvullende gegevens nodig; met name
gegevens over de verkeersomgeving (zoals verkeersintensiteit, zichtbaar-
heid van medeweggebruikers en de aanwezigheid van parkeerruimte) en
het beleid ten aanzien van de betreffende verkeerssituatie (bijvoorbeeld
parkeerbeleid en acties naar aanleiding van klachten van omwonenden). 
Verder blijkt het in sommige gevallen lastig te zijn om geïdentificeerde
fouten aan een bepaald foutentype (‘general failure type’; zie § 3.2.4) toe te
kennen. In de studie van De Lange (1993) kon dit deels worden toe-
geschreven aan de geringe expertise van degene die de fouten
classificeerde. Het werken met een analyseteam met deskundigen uit
diverse disciplines (o.a. verkeerskunde, psychologie) kan in dit opzicht
uitkomst bieden. Daarnaast lijken de classificatieproblemen ook voort te
komen uit een gebrek aan onderzoeksresultaten op bepaalde verkeers-
gebieden. De achterliggende oorzaak van een bepaalde verkeersgedraging
is bijvoorbeeld niet bekend omdat er (nog) geen onderzoek naar is verricht
of omdat deze niet of nauwelijks op een betrouwbare wijze te onderzoeken
is. De TRIPOD-methode kan als zodanig wel inzicht geven in dergelijke
kennisleemten en richting geven aan toekomstig onderzoek.

6.4.3.5. Neurale netwerken

De methodiek van het werken met neurale netwerken is gebaseerd op de
werking van dergelijke netwerken in het menselijk lichaam. Deze metho-
diek maakt gebruik van computermodellen met algoritmen die volgens de
wetten van een neuraal netwerk uitkomsten genereren. Een neuraal
netwerk kan worden gezien als een omvangrijke parallelle onderlinge
verbinding van neuronen (knooppunten) die als een collectief systeem
functioneert. Het netwerk bestaat uit een verzameling knooppunten die
onderling verbonden zijn en meestal georganiseerd zijn in een aantal
lagen. Elk knooppunt in een laag ontvangt en verwerkt gewogen informatie
van knooppunten uit de voorgaande laag en geeft op zijn beurt informatie
door aan knooppunten uit de volgende laag. Elke verbinding tussen
knooppunten uit verschillende lagen krijgt een gewicht toegekend, dat
gebaseerd is op een numerieke schatting van de sterkte van de verbinding.
De gewogen som van de informatietoevoer naar een knooppunt wordt aan
de hand van een formule omgezet in output. De meeste neurale netwerken
minimaal drie lagen: een inputlaag, die gebruikt wordt om informatie aan
het netwerk aan te bieden; een outputlaag, die gebruikt wordt om een
passend antwoord te genereren aan de hand van de ontvangen informatie;
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en een of meer tussengelegen lagen, die als een verzameling van
detectoren fungeert voor het opsporen van de eigenschappen van de input
(Sayed, Abdelwahab & De Leur, 1997).

Eenvoudig samengevat, is een neuraal netwerk dus een netwerk van
knooppunten dat informatie ontvangt, op basis daarvan bepaalde
berekeningen uitvoert en - aan het eind van het netwerk - een eindresultaat
naar buiten brengt.
Een interessante eigenschap van neurale netwerken is dat ze kunnen
leren. Dit leerproces wordt in de meeste gevallen tot stand gebracht
doordat het netwerk feedback krijgt over de juistheid van de gegenereerde
eindresultaten. Het netwerk wordt eerst getraind (met een deel van een
beschikbare dataset), waarna zijn capaciteiten getest worden (aan de hand
van het resterende deel van de dataset). Dit laatste kenmerk van neurale
netwerken, de leercapaciteit, is tevens de reden van hun populariteit. 

Ook in het verkeersonderzoek worden neurale netwerken al op
verschillende terreinen toegepast. Dougherty (1995) geeft voorbeelden van
toepassingen bij het voorspellen van routekeuzegedrag, ‘lane keeping’, het
opstellen van een matrix met begin- en eindpunten van ritten, het
detecteren van de noodzaak tot wegdekonderhoud, het voorspellen van
congestie, en het optimaliseren van vrachtvervoer.
Een voorbeeld van het gebruik van neurale netwerken voor onderzoek naar
ongevallen is een studie van Mussone, Ferrari & Oneta (1999). Zij hebben
met behulp van neurale netwerken getracht te achterhalen welke
variabelen het best in staat zijn om het aantal ongevallen op kruispunten te
voorspellen. Daarbij is ook aandacht besteed aan de mogelijke oorzaken
van ongevallen (wegomstandigheden, weersomstandigheden, zichtbaar-
heid, voertuigkenmerken en kenmerken van de betrokken bestuurders). De
inputneuronen komen overeen met de variabelen die worden aangeboden:
ongevals- en kruispuntkenmerken. De output die wordt gegenereerd is een
relatieve index van de gevaarlijkheid van het kruispunt (aantal ongevallen
op dat kruispunt gedeeld door het aantal ongevallen op het gevaarlijkste
kruispunt, met de meeste ongevallen). In de tussenlagen van het neurale
netwerk wordt achterhaald wat de gevaarlijkste relaties tussen variabelen
zijn; welke combinaties van variabelen de grootste waarde op de
gevaarlijkheidsindex opleveren.

Sayed, Abdelwahab & De Leur (1997) hebben neurale netwerken aan-
gewend om te bepalen in welke mate de drie categorieën van oorzakelijke
factoren mens, weg en voertuig hebben bijgedragen aan het ontstaan van
een ongeval. De achtergrond van deze studie was het op infrastructurele
wijze oplossen van black spots. Hiervoor was het van belang alleen die
ongevalslocaties aan te wijzen waar het probleem het gevolg is van
weggerelateerde oorzaakcategorieën. Bij de normale procedure van black-
spotidentificatie is er het gevaar dat de black spot het gevolg is van andere
oorzaken dan diegene die aan de infrastructuur gerelateerd zijn. Door bij
het aanpakken van black spots alleen te kijken naar het aandeel van weg-
gerelateerde oorzaakcategorieën is een betere selectie van black spots
mogelijk. Dit leidt tot een effectievere benutting van het geld voor
infrastructurele aanpassingen.
Als input voor het neurale netwerk dienden 21 variabelen die de ongevallen
beschrijven. Dit waren algemene variabelen (onder andere snelheidslimiet,
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wegdek, weersomstandigheden, verlichting, type wegomgeving, ongevals-
type, ongevalsernst), maar ook variabelen met betrekking tot de drie
belangrijkste factoren mens, voertuig en weg, die - per betrokken voertuig -
aan het ongeval hebben bijgedragen. Dit laatste type variabelen was aan
de bestuurder gerelateerd, zoals alcohol of onvoorzichtig rijgedrag, aan het
voertuig, zoals mechanische gebreken, of aan de wegomgeving, zoals
wegopbrekingen of wegdekkwaliteit. De output bestond uit drie
knooppunten: een voor elk van de drie oorzaakgerelateerde factoren mens,
voertuig en weg. De combinatie van de waarden op deze knooppunten
geeft inzicht in het relatieve belang van de verschillende oorzaakfactoren.
In de tussenliggende netwerklaag blijken vijf knooppunten het beste
eindresultaat te geven. Het netwerk is getraind aan de hand van tweederde
van de beschikbare data en is vervolgens getest aan de hand van de rest
(eenderde) van de beschikbare dataset. Voor het trainen en testen van het
netwerk werd gebruikgemaakt van expertoordelen omtrent de bijdragen
van de oorzaakcategorieën aan het ontstaan van de betreffende
ongevallen. De output van het neurale netwerk kwam sterk overeen met de
expertoordelen, wat erop wijst dat het model goed werkt. 

Neurale netwerken die goede testresultaten laten zien, kunnen - voor een
vergelijkbare dataset - het werk van expertbeoordelaars overnemen.
Daarbij hebben zij als voordeel dat zij goed kunnen omgaan met
incomplete en/of onzuivere gegevens. Verder zijn neurale netwerken in
staat om te gaan met ongestructureerde data en kunnen ze eenvoudig
worden aangepast aan nieuwe datasets door ze te trainen met een subset
van de nieuwe data. Deze eigenschappen van neurale netwerken maken
dat zij bijzonder geschikt zijn voor de analyse van ongevallendata. Volgens
Sayed, Abelwahab & De Leur (1997) zal de continue vooruitgang in
computersoftware- en -hardwaretechnologieën ertoe leiden dat het gebruik
van neurale netwerken binnen het verkeers(veiligheids)onderzoek een
steeds grotere rol zal gaan spelen.
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7. Slotbeschouwing

In de voorgaande hoofdstukken zijn onderzoeksmethoden besproken die
gebruikt worden voor ongevallenonderzoek op de terreinen van industriële
veiligheid, luchtvaartveiligheid en maritieme veiligheid, en is ook gekeken
naar de min of meer vernieuwende ideeën op het terrein van de verkeers-
veiligheid. Doel van deze bespreking was methoden en benaderingswijzen
te identificeren die een beter inzicht geven in de (gedragsmatige) oorzaken
van verkeersongevallen.

In dit afsluitende hoofdstuk wordt de informatie uit de voorgaande hoofd-
stukken samengevat en worden conclusies getrokken over de bruikbaar-
heid van de besproken onderzoeksmethoden voor verkeersveiligheids-
onderzoek. Daartoe is dit hoofdstuk in een aantal secties onderverdeeld.
Allereerst wordt ingegaan op de ontwikkeling van de onderzoekstradities
binnen de verschillende terreinen van het veiligheidsonderzoek (§ 7.1).
Vervolgens worden - ditmaal per onderzoekstraditie en niet per veiligheids-
terrein - de onderzoeksmethoden besproken die binnen de verschillende
onderzoekstradities zijn ontwikkeld (§ 7.2). Aansluitend wordt ingegaan op
de verschillende typen data die voor het gebruik van de besproken
onderzoeksmethoden nodig zijn (§ 7.3). Het resultaat van elke ongevallen-
studie is een set van factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van
een (type) ongeval. Technieken om de relatie tussen deze factoren aan te
geven worden als laatste samengevat (§ 7.4). Het hoofdstuk wordt
afgesloten met conclusies over bruikbare onderzoeksmethoden voor een
beter inzicht in de gedragsmatige oorzaken van verkeersongevallen (§ 7.5). 

7.1. Onderzoekstradities binnen de verschillende verkeersveiligheidsterreinen

De besproken veiligheidsterreinen verschillen sterk in de ontwikkeling die
zij tot nu toe hebben doorgemaakt. Binnen de maritieme veiligheid zijn tot
op heden weinig nieuwe initiatieven voor veiligheidsonderzoek ontwikkeld.
Veiligheidsonderzoek in termen van onderzoek naar het ontstaan van
ongevallen is in de maritieme wereld dan ook pas later een issue geworden
dan op de andere besproken onderzoeksterreinen. Voor de analyse van
ongevallen en incidenten wordt voornamelijk gebruikgemaakt van
methoden die ontwikkeld zijn binnen de industriële veiligheid en luchtvaart-
veiligheid. Binnen deze twee laatstgenoemde veiligheidsterreinen heeft wel
een duidelijke ontwikkeling plaatsgevonden in de manier waarop
ongevallen worden bestudeerd en de manier waarop hierbij naar de rol van
de mens wordt gekeken. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat de
mens geschikt moest zijn voor de taak (‘fitting the person to the job’), en
ongevalsoorzaken werden derhalve gezocht in de onwil of het onvermogen
van mensen om zich veilig te gedragen. Binnen deze ‘traditionele’
onderzoekstraditie werden oplossingsrichtingen gezocht in de sfeer van
selectie en gedragsbeïnvloeding. Hoewel deze zienswijze binnen bepaalde
onderzoeksterreinen nog altijd levend is, heeft er in de loop van de vorige
eeuw een verschuiving plaatsgevonden van ‘fitting the person to the job’
naar ‘fitting the job to the person’. In het begin werd daarbij alleen gekeken
naar de ergonomische aspecten van de taak (‘wat gaat er fout?’), later
kwamen daar ook de cognitieve aspecten bij (‘waarom gaat het fout?’).
Binnen deze tradities richten ongevalsanalyses zich op het identificeren
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van elementen in de taak die niet aansluiten op de mogelijkheden van de
mens, en oplossingen worden gezocht in aanpassingen van de taak. Nog
weer iets later, en aanvullend op deze zienswijze, wordt ook expliciet de rol
van het management en de organisatie als element erkend. Vanuit deze
sociotechnische benaderingswijze wordt teruggegaan naar de funda-
menten van het probleem; is er een omgeving geschapen (in termen van
opleiding, regelgeving, infrastructuur) waarin men veilig kan functioneren?

Binnen de verkeersveiligheid is men relatief lang aan het eerste denkbeeld
blijven hangen: ‘fitting the person to the job’. Ongevalsoorzaken werden
voor het overgrote deel gezocht bij de verkeersdeelnemer die niet geschikt
of bereid was om de verkeerstaak veilig uit te voeren. Verkeersveiligheids-
maatregelen richtten zich dan ook vooral op training, selectie en gedrags-
beïnvloeding door middel van campagnes. Daar waar dat onvoldoende
resultaat opleverde werd gebruikgemaakt van straffen om de gewenste
gedragsverandering teweeg te brengen. Pas in de jaren negentig van de
vorige eeuw is er met de ontwikkeling van Duurzaam Veilig en aan-
verwante filosofieën een duidelijke verschuiving te zien naar het beter
afstemmen van de verkeerstaak op de mogelijkheden en beperkingen van
de verkeersdeelnemer. De rol van de organisatie als partij die de
voorwaarden moet scheppen om ongevallen te voorkomen, komt binnen
het verkeersveiligheidsonderzoek nog nauwelijks aan bod.

Uitgaande van het doel van het onderzoek, kan de ontwikkeling van het
onderzoek naar oorzaken van ongevallen ook worden beschreven in
termen van de schuldige aanwijzen versus het leren van fouten om het
systeem veiliger te maken. Voor het eerste doel is men geneigd de
oorzaken van het ongeval dicht bij de ongevalssituatie te zoeken, zowel in
tijd als in plaats. Dit komt overeen met de in de jaren zestig en zeventig
gebruikelijke handelwijze om de uitvoerende (stuurman, machinebediende,
piloot, verkeersdeelnemer) de schuld te geven van het ontstaan van het
ongeval. Voor het tweede doel gaat het er niet om wie de schuldige is,
maar hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan. Bij de zoektocht naar de
oorzaken van een ongeval gaat men dan ook verder terug in het verleden,
en kijkt men hoger in de keten van managementcontrole. Bij elke stap
wordt nagegaan of diegenen die verantwoordelijk zijn voor hardware,
personeel, regels en procedures, communicatie en organisatorische
structuren, de juiste beslissingen hebben genomen bij het selecteren,
voorbereiden, instrueren, leiden, controleren en verbeteren ervan (Hale,
1997). 

In de volgende paragraaf worden de onderzoeksmethoden besproken die
in de verschillende onderzoekstradities zijn ontwikkeld. Uitgangspunt
daarbij is niet meer het veiligheidsterrein waarbinnen de methodiek is
ontwikkeld, maar de benadering van menselijke fouten die de methodiek
hanteert, en de verkeersveiligheidsvragen die met behulp van de
methodiek kunnen worden beantwoord.

7.2. Vergelijking van onderzoeksvragen en beschikbare onderzoeksmethoden

De onderzoeksvragen die op het gebied van gedrag binnen de
verkeersveiligheid worden gesteld, kunnen worden onderverdeeld naar de
benaderingswijzen die in Hoofdstuk 2 aan bod zijn gekomen, en in de
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vorige paragraaf al even zijn genoemd: traditioneel, human factors / ergo-
nomisch, cognitief en sociotechnisch. In Tabel 7.1 zijn deze benaderings-
wijzen vergezeld van het type vraagstelling dat bij de benadering past en
de onderzoeksmethoden die vanuit deze benaderingswijzen ontwikkeld zijn
om een dergelijke vraag te beantwoorden. De vraagstellingen die in deze
tabel zijn opgenomen zijn vrij algemeen. In de onderstaande paragrafen
worden de onderzoeksvragen nader gespecificeerd conform de vragen die
binnen het verkeersveiligheidsveld worden gesteld. Bij elk van de
methoden die in Tabel 7.1 worden genoemd, is een verwijzing opgenomen
naar de paragraaf waarin de betreffende methode uitgebreid wordt
beschreven, en wordt aangegeven voor welk type onderzoek de methode
geschikt is: voor proactief onderzoek waarbij het systeem als uitgangspunt
wordt genomen om bedreigingen van de veiligheid te bestuderen, of voor
reactief onderzoek waarbij ongevallen het uitgangspunt vormen voor het
zoeken naar mogelijke oorzaken van de onveiligheid.

7.2.1. De traditionele veiligheidsbenadering

De onderzoeksvragen uit het verkeersveiligheidsonderzoek die aansluiten
bij de traditionele veiligheidsbenadering hebben betrekking op:
- gefundeerde selectiecriteria voor deelname aan het verkeer;
- aanknopingspunten voor gerichte verkeerseducatie; en 
- de effectiviteit van verschillende vormen van politietoezicht of van

vormen van de meer controversiële variant: belonen van gewenst
gedrag.

Voor een analyse van de oorzaken van ongevallen is deze benadering
eigenlijk minder geschikt; er wordt min of meer al van uitgegaan dat de
uitvoerende - in dit geval de verkeersdeelnemer - de schuldige partij is.
Het ongevalsproces wordt daarbij nauwelijks nader bestudeerd. Er is geen
onderliggende reden voor het ontstaan van het ongeval dan dat de persoon
niet gemotiveerd is om zich veilig te gedragen of niet weet hoe hij/zij zich
veilig moet gedragen.
De enige in de voorgaande hoofdstukken besproken methode die onder de
traditionele veiligheidsbenadering geschaard kan worden, is de Driver
Behaviour Questionnaire (DBQ). Al is zelfs dat te betwisten, aangezien de
DBQ door de gebruikte terminologie (‘lapses’, ‘errors’ en ‘violations’) ook te
scharen is onder de cognitieve benadering. 
De DBQ is een vragenlijst met vragen over de frequentie waarmee men
tijdens het rijden bepaalde fouten maakt (zoals door rood rijden, bij het
inhalen de snelheid van de tegenligger verkeerd inschatten, en in de derde
versnelling wegrijden). Aan de scores op de DBQ blijken drie factoren ten
grondslag te liggen, die overeenkomen met verschillende foutentypen:
‘violations’, ‘errors’ en ‘lapses’. Personen met een hoge score op de
‘violation’-factor blijken vaker bij ongevallen betrokken te zijn dan personen
met een hoge score op de ‘error’- of ‘lapse’-factoren (Parker et al., 1995).
Op grond van deze resultaten wijzen de auteurs erop dat maatregelen
gericht op de beïnvloeding van de houding (attitude) van automobilisten
meer effect zullen hebben op een verbetering van de verkeersveiligheid
dan maatregelen gericht op het verbeteren van de rijvaardigheid.
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Behalve een sterke neiging tot ‘violations’ zijn ook andere persoonlijkheids-
kenmerken in verband gebracht met ongevalsbetrokkenheid (zie Montag,
1991; Lester, 1991; Noordzij, 1990). Dit onderzoek is - net als het
onderzoek van Parker et al. (1995) - vooral proactief van aard. Door de
resultaten van de bovengenoemde studies te gebruiken in een studie à la
Wiegmann & Shappell (1997; zie § 4.4) is ook reactief verkeersveiligheids-
onderzoek op dit onderwerp mogelijk. Op basis van de gegevens uit
processen-verbaal kan bijvoorbeeld worden nagegaan of het gedrag
voorafgaand aan het ongeval geïnterpreteerd kan worden als ‘error’ of
‘violation’, waarna kan worden onderzocht of er een systematiek te vinden
is in het type ongevallen waarbij sprake is van een ‘violation’ dan wel van
een ‘error’. De benaderingswijze verschuift daarmee wel volledig van de
traditionele naar de cognitieve benaderingswijze.

7.2.2. De Human Factors en ergonomische benadering

De verkeersveiligheidsvragen die aansluiten bij de Human Factors en
Ergonomische benadering (HFE) hebben betrekking op de afstemming
tussen mens, voertuig en infrastructuur. Specifieke onderzoeksvragen die
vanuit deze benaderingswijze gesteld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
- Wanneer leidt het samenspel van rijtaak, voertuig en wegomgeving tot

een grote kans op ongevallen?
- Welke aspecten van de wegomgeving vergroten de kans op

ongevallen?
- Hoe moeten ITS-toepassingen eruit zien (functioneren) om de kans op

ongevallen te kunnen verlagen of in ieder geval niet te verhogen (in het
geval van niet-veiligheidsgerichte toepassingen)?

Onderzoeksmethoden die kunnen worden gebruikt voor de beantwoording
van deze vragen, zijn de hiërarchische taakanalyse (HTA), HAZOP,
THERP en HEART. De hiërarchische taakanalyse is vooral geschikt om te
inventariseren hoe een taak eruit ziet; uit welke onderdelen (subtaken) de
taak bestaat. Het hiërarchische karakter van deze analysemethode bestaat
er vooral uit dat wordt nagegaan of de geïdentificeerde subtaken in een
vaste volgorde moeten worden uitgevoerd. In feite is de hiërarchische taak-
analyse niet meer dan een beschrijving van de taak op basis van de kennis
die men van de taak heeft. Vervolgens zal met behulp van een andere
methode moeten worden nagegaan welke fouten er in de verschillende
geïdentificeerde taken kunnen optreden, eventueel aangevuld met een
indicatie van de kans van optreden. Voor deze vervolgstappen kan - binnen
de HFE-benadering - gebruik worden gemaakt van THERP of HEART (of
van vergelijkbare methoden die verder niet in dit rapport besproken zijn).
Het uitvoeren van een hiërarchische taakanalyse is binnen het verkeers-
veiligheidsonderzoek niet nieuw; zie bijvoorbeeld Wierda et al. (1989) en
McKnight et al. (1980). Het uitvoeren van een THERP- of HEART-analyse
is - voor zover bij de auteur bekend - binnen het verkeersveiligheidsterrein
wel nieuw; met name het inschatten van de kans op fouten.

De THERP-methodiek start met een taakanalyse, waarna voor elk van de
geïdentificeerde subtaken wordt nagegaan welke fouten er kunnen
optreden. Deze fouten worden weergegeven in een gebeurtenissenboom.
Vervolgens worden de mogelijke fouten gekwantificeerd met behulp van de
tabellen die in het THERP-handboek (Swain & Guttmann, 1983) zijn op-
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genomen. Deze tabellen bevatten de foutenkansen van veelvoorkomende
handelingen in controlekamers en fabrieken. Deze foutenkansen zijn
nominale kansen die nog moeten worden aangepast aan de omstandig-
heden waarin de actie wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld stress of
aanwezige verlichting (‘performance shaping factors’). Bij de berekening
van de totale kans op fouten die bij de betreffende taak kunnen optreden
wordt bij de THERP-methodiek ook rekening gehouden met afhankelijk-
heden tussen fouten; als het ene fout gaat zal het andere ook fout gaan.

Daar waar het THERP-handboek ingaat op foutenkansen van specifieke
acties die deel uitmaken van veelvoorkomende handelingen (zoals het
openen van een schuif), worden bij de HEART-methodiek foutenkansen
toegekend op grond van de aard van de taak (in de zin van de moeilijk-
heidsgraad en de mate van routine en controle). Hiervoor zijn negen
taakomschrijvingen opgesteld, elk met een verschillende toegekende
foutenkans: de nominale foutenkans. Deze foutenkans kan, net als bij de
THERP-methodiek, nog op verschillende manieren nader worden
gepreciseerd door na te gaan welke factoren de taakprestatie kunnen
beïnvloeden. Bij HEART heten deze factoren ‘error-producing conditions’
(EPC’s) en het zijn condities waarvan is aangetoond (in de ‘human factors’-
literatuur) dat ze effect hebben op de prestatie. In een uitbreiding van de
HEART-methodiek heeft Williams (1996) ook ‘violation-producing
conditions’ geïdentificeerd: factoren die de kans op ‘violation’-gedrag
vergroten. Bij de HEART-methodiek wordt geen rekening gehouden met
afhankelijkheden tussen verschillende EPC’s. Een pc-applicatie (HEART-
PC) die beschikbaar is voor het doorrekenen van foutenkansen hoedt de
gebruiker wel voor miscalculaties door te waarschuwen bij de selectie van
tegenstrijdige of overlappende EPC’s.
Wanneer een voorkeur moet worden uitgesproken tussen THERP of
HEART als nieuw toe te passen techniek in het verkeersveiligheidsveld,
dan zal HEART waarschijnlijk de voorkeur moeten krijgen. Hoewel zowel
THERP als HEART niet eerder zijn toegepast in het verkeersveiligheids-
onderzoek, is de HEART-methodiek waarschijnlijk beter bruikbaar op dit
onderzoeksterrein dan THERP. Beide technieken zijn weliswaar ontwikkeld
voor gebruik in de nucleaire industrie, maar de handelingen waarvoor het
THERP-handboek foutenkansen geeft, zijn veel specifieker dan de
taakomschrijvingen van HEART. Daardoor zijn de omschrijvingen uit de
HEART-methodiek waarschijnlijk eenvoudiger te vertalen naar taken in het
verkeer. Hierbij is het interessant te vermelden dat een Brits expertise-
centrum op het gebied van spoorwegveiligheid de intentie heeft om de
HEART-methode te vertalen naar de situatie in het railverkeer (Railway
Safety, 2002).

In vergelijking met de voorgaande methoden heeft de HAZOP-studie een
geheel andere werkwijze. Een HAZOP-studie komt er kort gezegd op neer
dat er aan de hand van het systeemontwerp wordt nagegaan wat er fout
kan gaan. Het systeem wordt doorlopen door de systeemonderdelen te
confronteren met vaste steekwoorden (geen, minder, meer, ook, anders
dan, tegengesteld, deel van) en ‘wat als...’-vragen (wat als er een pijp
verstopt raakt, wat als er een tegengestelde stroom water in de pijp loopt).
Het HAZOP-team - bestaande uit de ontwerper, een HAZOP-expert en
werknemers uit de verschillende bedrijfsonderdelen die met het systeem te
maken hebben - kan op grond van deze situaties, aangevuld met expert-
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schattingen van de frequentie van voorkomen, aanbevelen om veiligheids-
constructies in te bouwen of andersoortige maatregelen te nemen. Bij een
vertaling naar de verkeerssituatie (zie bijvoorbeeld Jagtman, 2002;
Jagtman & Heijer, 2002; Swuste & Heijer, 1999) kunnen de steekwoorden
onveranderd worden toegepast, en hebben de systeemonderdelen
betrekking op bijvoorbeeld de snelheid, snelheidsverschillen, de
doorstroming en volgafstanden. De kracht van een HAZOP-studie schuilt in
de groepsgewijze, gestructureerde en begeleide brainstormsessies. Tijdens
deze sessies worden de systeemonderdelen met de steekwoorden
geconfronteerd en moeten alle mogelijke menselijke fouten (inclusief
frequenties) aan het licht komen. Daarbij wordt vertrouwd op de expertise
die bij de HAZOP-teamleden aanwezig is; de analyse is daarmee zo goed
als de leden van het HAZOP-team. 
In de HAZOP-studies die tot op heden op het terrein van de verkeers-
veiligheid zijn uitgevoerd is gebleken dat de HAZOP-techniek hier goed
toepasbaar is, maar dat de begeleiding van HAZOP-sessies wel enige
scholing vergt.

7.2.3. De cognitieve benadering

De verkeersveiligheidsvragen die aansluiten bij de cognitieve benadering
hebben betrekking op het begrip van de verkeerssituatie, de naleving van
verkeersregels en de afhandeling van interacties tussen verkeersdeel-
nemers. Voorbeelden van specifieke onderzoeksvragen zijn: 
- Waarom houden mensen zich in bepaalde verkeerssituaties niet aan de

voorrangsregels? 
- Hoe onderhandelen verkeersdeelnemers met elkaar om ongewenste

ontmoetingen te voorkomen?
- Welke gevolgen heeft de introductie van ITS-toepassingen op de

situation awareness van verkeersdeelnemers?

Onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen worden bij de beantwoording
van deze onderzoeksvragen zijn (onder andere) de cognitieve taakanalyse,
SHERPA, PEAT, het opstellen van prototypische scenario’s en ‘variation
tree analysis’ (VTA). De twee eerstgenoemde technieken zijn zeer
vergelijkbaar met technieken die reeds in de voorgaande paragraaf zijn
besproken. De cognitieve taakanalyse is een variant van de hiërarchische
taakanalyse waarbij nu ook wordt gekeken naar cognitieve taken, zoals de
beslissingen die genomen moeten worden bij de keuze tussen verschil-
lende mogelijke acties. SHERPA is een techniek die vergeleken kan
worden met THERP. Aan de hand van een vraag-en-antwoordroutine wordt
de gebruiker langs de stappen van de taakanalyse geleid om te bepalen
welke fouten er kunnen optreden en wat de onderliggende psychologische
mechanismen zijn. Het resultaat is een tabel met daarin de stappen uit de
taakanalyse, de foutentypen die daar kunnen optreden, de stap waarin die
fout eventueel hersteld zou kunnen worden, het aan de fout onderliggende
psychologische mechanisme en aanbevelingen ten behoeve van de
foutenreductie. In tegenstelling tot THERP stopt SHERPA bij het identifi-
ceren van de foutentypen; de techniek kwantificeert deze fouten dus niet.
Daarnaast, maar dat is inherent aan de verschillende theoretische
invalshoek, gaat SHERPA wel in op de onderliggende psychologische
mechanismen (waarom wordt een bepaalde actie overgeslagen), terwijl
THERP dat niet doet.



120 SWOV-rapport R-2003-19

PEAT is een onderzoeksmethodiek die in de luchtvaart (Boeing) is
ontwikkeld en die erop is gericht de cognitieve factoren te achterhalen die
leiden tot of bijdragen aan het schenden van regels. Door deze factoren te
achterhalen, kan erop worden geanticipeerd, met als uiteindelijk doel het
aantal incidenten als gevolg van het afwijken van procedures te reduceren.
PEAT is niet alleen een methodiek, maar is een kant-en-klaar instrument
dat bestaat uit een dataverzamelingsmethode, een databasesysteem en
analysesoftware. De dataverzamelingsmethode helpt de gegevens-
verzameling te structureren, door stap voor stap het incidentenproces door
te nemen. Daarbij passeren alle factoren die het beslisproces van de crew
kunnen hebben beïnvloed - zoals crewcoördinatie, stress, omgevings-
factoren en situation awareness - de revue. Het databasesysteem maakt
het mogelijk om incidenten ook op geaggregeerd niveau te analyseren
(bijvoorbeeld een set van vergelijkbare incidenten) en om data uit te
wisselen met andere luchtvaartmaatschappijen. 
Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft een studie
uitgevoerd die vergelijkbaar is met de intentie van PEAT. In deze studie zijn
de mogelijke oorzaken van het ‘niet-opvolgen’ van procedures achterhaald
door toepassing van theoretische modellen. Het Behavioural Cause Model
van Hudson et al. (1998) bleek het best bruikbare model te zijn. Op basis
van dit model zijn vier typen ‘violations’ en vier typen ‘errors’ gedefinieerd,
elk met een bijbehorende strategie om toekomstige schending van de
regels te voorkomen. 
Zowel PEAT als het Behavioural Cause Model maken het mogelijk
gegevens over ongevallen en incidenten te bestuderen, met als doel de
meest voorkomende oorzaken van het schenden van regels te achterhalen.
PEAT is echter een kant-en-klare analysetechniek, daar waar het
Behavioural Cause Model alleen een model is dat mogelijke ongevals-
oorzaken helpt te onderscheiden. De enige ondersteuning die daarbij wordt
geboden, is een serie van vragen die gesteld kunnen worden om de
aanwezigheid van ongevalsoorzaken te achterhalen.

Alle bovengenoemde onderzoeksmethoden identificeren de mogelijke
oorzaken van een ongeval in termen van factoren: losse gebeurtenissen
die hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Het Franse
onderzoeksinstituut op het terrein van wegverkeer, INRETS, heeft een
onderzoekstechniek ontwikkeld waarbij niet naar de losse gebeurtenissen
wordt gekeken, maar naar de samenloop van omstandigheden die tot de
fout heeft geleid. Deze samenloop van omstandigheden wordt een
prototypisch scenario genoemd. Het ‘prototypische scenario’ is een
abstracte constructie met bepaalde kenmerken die overeenkomen met die
van een serie vergelijkbare ongevallen, zonder het specifieke proces van
een van de ongevallen te beschrijven. De prototypische scenario’s worden
opgesteld door individuele ongevallen met elkaar te vergelijken en verge-
lijkbare ongevallen te groeperen. Daartoe wordt de ongevalsinformatie
eerst per ongeval gestructureerd aan de hand van de verschillende fasen
van het ongevalsverloop (de algemene condities die voorafgaan aan het
rijproces, de rijsituatie, de discontinuïteit in het proces, de noodsituatie, de
botssituatie en haar consequenties). Voor een groep van vergelijkbare
ongevallen wordt vervolgens een prototype opgebouwd aan de hand van
de meest voorkomende kenmerken uit de betreffende groep van vergelijk-
bare ongevallen. Daarbij komen ook specifieke defecten (bijvoorbeeld een
motorrijder niet hebben opgemerkt) en causale relaties (geparkeerde
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voertuigen waarachter zich jonge voetgangers blijken te bevinden) aan
bod. Deze kenmerken worden gestructureerd aan de hand van de boven-
genoemde fasen. De weergave van de prototypische scenario’s kan
verschillende vormen aannemen (puur tekstueel, gebaseerd op
diagrammen of combinaties daarvan), en kan verder worden aangevuld
met verschillende elementen, zoals de belangrijkste causale relaties en
mogelijkheden voor preventieve maatregelen. Ten opzichte van oorzake-
lijke factoren hebben scenario’s als voordeel dat deze een bredere basis
bieden voor maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
De reden dat het opstellen van prototypische scenario’s binnen de
cognitieve benadering wordt geplaatst, is dat de kenmerken die worden
gebruikt om de ongevallen te beschrijven en met elkaar te vergelijken,
gebaseerd zijn op cognitief-psychologische modellen.

De ‘variation tree analysis’ (VTA) is op een aantal punten sterk vergelijk-
baar met het opstellen van prototypische scenario’s. Beide technieken
gebruiken informatie over het ongevalsproces, hebben een cognitief-
psychologische achtergrond, en groeperen ongevallen op basis van
overeenkomstige ongevalskenmerken. De VTA gaat daarbij met name in
op afwijkingen van de normale gang van zaken. Bij het gebruik van deze
analysetechniek wordt per ongeval op basis van gedetailleerde gegevens
van het ongevalsproces nagegaan welke afwijkingen van de normale gang
van zaken zich hebben voorgedaan, en wat de relaties tussen deze
factoren zijn (zoals hun onderlinge opeenvolging). Allereerst wordt het
ongevalsproces van elk te onderzoeken ongeval beschreven aan de hand
van de acties van de voertuigen, de gedragingen van de bestuurder, en
herkenning, beoordeling en mentale en fysieke condities van de
bestuurder. Deze ongevalskenmerken worden weergegeven in een
variatiediagram. Omgevingsfactoren die de automobilist beïnvloeden
(bijvoorbeeld verkeersborden of zichtbelemmerende gebouwen/bebossing),
worden op de betreffende plaats naast het ongevalsproces weergegeven.
Factoren die afwijken van de normale situatie (bijvoorbeeld niet afremmen
bij het naderen van het kruispunt) worden geaccentueerd. Deze ‘variation
factors’ (en hun onderlinge opeenvolging) vormen de basis voor de
groepering van soortgelijke diagrammen tot ongevalspatronen. De
ongevalspatronen kunnen op hun beurt als uitgangspunt worden genomen
bij het formuleren van maatregelen ter voorkoming van het betreffende type
ongevallen. 

7.2.4. De sociotechnische benadering

Het formuleren van verkeersveiligheidsvragen die aansluiten bij de
sociotechnische benadering is lastiger. Deze vragen lijken vooral op het
vlak van de bestuurskunde of de beleidswetenschappen te liggen. Daarbij
is de hoofdvraag: in hoeverre is het verkeerssysteem veilig, worden alle
aspecten van een veilig verkeerssysteem in voldoende mate geïmplemen-
teerd en onderhouden? Deelvragen die in aansluiting op deze hoofdvraag
gesteld kunnen worden, gaan in op de verschillende aspecten van het
systeem, zoals:
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- Is er een gedegen rijopleiding?
- Is er voldoende voorlichting over nieuwe maatregelen of gewijzigde

verkeerssituaties?
- Functioneren de hulpdiensten naar behoren?
- Wordt de ontwikkeling van veiligheidsbevorderende voertuigsystemen in

voldoende mate gestimuleerd?
- Wordt de aanschaf van veiligheidsbevorderende producten in

voldoende mate gestimuleerd?

Met behulp van deze vragen kan het beleid van de overheid tegen het licht
worden gehouden. Niet alleen op het niveau van de rijksoverheid, maar
ook op het niveau van wegbeheerders en de Europese Unie. Op eenzelfde
manier kan echter ook het beleid van transportbedrijven (zowel op het
terrein van goederenvervoer als personenvervoer) en van werkgevers van
zakelijke rijders worden doorgelicht met de vraag of er sprake is van een
‘safety culture’. Instrumenten die ondersteuning bieden bij een dergelijke
systematische systeemanalyse zijn MORT, TRIPOD en STAHR. 

De MORT-techniek biedt een kant-en-klare boomstructuur met daarin alle
factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een ongeval. Deze
factoren vertegenwoordigen de systeemelementen die mogelijk niet naar
behoren functioneren (bijvoorbeeld de rijopleiding, de hulpdiensten). Aan
de hand van gerichte vragen die in het MORT-handboek zijn opgenomen,
wordt de onderzoeker door het boomdiagram geleid en met het
beantwoorden van de vragen wordt voor elk van de systeemelementen
vastgesteld of deze ‘minder dan adequaat’ is. Zo ja, dan kan dit
systeemelement bijdragen aan de onveiligheid van het systeem. Voor een
verbetering van het veiligheidssysteem en ter voorkoming van toekomstige
ongevallen zal dit element verbeterd moeten worden. 
De top van het boomdiagram staat gelijk aan het ongeval (of een onveilig
systeem) en heeft drie hoofdtakken die de belangrijkste groepen factoren
vertegenwoordigen: de S-factoren (specifieke controle), de M-factoren
(management) en de R-factoren (risico). De laatste groep factoren heeft
betrekking op risico’s die bekend zijn, maar waar bewust geen actie tegen
ondernomen wordt (dat is onmogelijk of onrendabel). Deze tak kent verder
geen uitsplitsingen. De S-tak bevat factoren die inzicht geven in wat er mis
is gegaan en krijgt de meeste aandacht bij de analyse van ongevallen
(reactief onderzoek). De hoofdtakken van deze tak van de boom hebben
betrekking op de aanwezigheid van een potentieel gevaar, de afwezigheid
van adequate bescherming en controle, en de aanwezigheid van kwetsbare
personen of objecten die met het gevaar in aanraking kunnen komen.
Voorbeelden van S-factoren die in het MORT-diagram zijn opgenomen
hebben betrekking op onderhoud, inspectie, en hulpverlening in het geval
van een ongeval. De M-tak gaat in op de vraag waarom het fout is gegaan.
De hoofdtakken van deze tak van de boom hebben betrekking op het
beleid, de implementatie van het beleid en de risicobeoordeling en
-beheersing in het systeem dat onderwerp van studie is. Deze tak krijgt de
meeste aandacht wanneer de MORT-techniek wordt gebruikt voor een
beoordeling van het veiligheidssysteem van een organisatie (proactief
onderzoek). Voorbeelden van M-factoren die in het MORT-diagram zijn
opgenomen zijn de beschikbare budgetten en verantwoordelijkheden voor
de implementatie van beleid, de veiligheidscriteria, en de kwaliteit van het
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systeemontwerp (waaronder een beoordeling van de ergonomische
aspecten).
Een MORT-analyse heeft als voordeel dat alle aspecten van het systeem
worden doorgelicht, ongeacht of ze goed of slecht functioneren. Het nadeel
van MORT is dat de uitvoering van deze techniek de nodige kennis van en
ervaring met de inhoud van de MORT-boom vereist.

Een andere techniek die zowel reactief als proactief gebruikt kan worden, is
TRIPOD. De filosofie achter TRIPOD is dat ongevallen het gevolg zijn van
een combinatie van directe oorzaken en latente factoren. De latente
factoren (condities die door de organisatie geboden worden) zijn altijd
aanwezig en daardoor controleerbaar. Dit geldt niet voor de directe
oorzaken, die in meer of mindere mate producten/consequenties zijn van
de aangeboden condities. Op basis van studies van industriële ongevallen
zijn elf typen latente factoren geïdentificeerd, waarvan wordt verondersteld
dat zij de belangrijkste werkgerelateerde en organisatorische factoren
vertegenwoordigen die bijdragen aan het ontstaan van een ongeval. Deze
elf latente factoren worden in TRIPOD de ‘General Failure Types’ (GFT’s)
genoemd, en hebben betrekking op: hardware, design, onderhoudsbeleid,
procedures, fouten afdwingende condities, orde, onverenigbare doelen,
communicatie, organisatie, training, en verdedigingsmechanismen. 
Het doel van TRIPOD is het identificeren van de GFT’s die de grootste
bijdrage leveren aan het ontstaan van onveilige situaties. Daarvoor biedt de
proactieve variant, TRIPOD-Delta, checklists met voor elk GFT vragen die
inzicht moeten geven in de mate waarin deze latente fout aanwezig is. Elk
van de vragen moet met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord; elk bevestigend
antwoord draagt bij aan de aanwezigheid van de betreffende latente fout.
De antwoorden tezamen leveren een profiel op dat inzicht geeft in de
latente fouten die de grootste bijdrage leveren aan de onveiligheid van het
systeem: het ‘Failure State Profile’ (FSP). Voor het vergroten van de
veiligheid zullen deze factoren (als eerste) aangepakt moeten worden.
Bij de reactieve variant, TRACK, wordt het FSP niet verkregen door
toepassing van een audit van de systeemveiligheid, maar door een
ongevallenanalyse. Deze ongevallenanalyse vindt plaats door niet op zoek
te gaan naar de latente fouten, maar naar de directe oorzaken. Deze
directe oorzaken zijn de menselijke of technische fouten die zijn
opgetreden als gevolg van de GFT’s. Net als bij TRIPOD-Delta wordt er in
TRACK gebruikgemaakt van checklists met vragen die met ‘ja’ of ‘nee’
beantwoord moeten worden. Voor elk GFT worden er vragen gesteld naar
de aanwezigheid van menselijke of technische fouten. Wanneer voor een
GFT een of meer vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, wordt overgegaan tot het
nalopen van de checklist voor de aanwezigheid van latente fouten van het
betreffende GFT. Het eindresultaat is opnieuw een FSP, aangevuld met
een lijst met de aangetroffen directe oorzaken en de onderliggende latente
factoren.
Bij een vertaling naar de verkeerssituatie (De Lange, 1993) is gebleken dat 
voor een goede TRIPOD-analyse van de veiligheid van het verkeers-
systeem aanvullende gegevens nodig zijn. Met name gegevens over de
verkeersomgeving (zoals verkeersintensiteit, zichtbaarheid van medeweg-
gebruikers en de aanwezigheid van parkeerruimte) en het beleid ten
aanzien van de betreffende verkeerssituatie (bijvoorbeeld parkeerbeleid en
acties naar aanleiding van klachten van omwonenden). Verder blijkt het in
sommige gevallen lastig te zijn om geïdentificeerde fouten aan een bepaald
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foutentype toe te kennen. In de studie van De Lange (1993) kon dit deels
worden toegeschreven aan de geringe expertise van degene die de fouten
classificeerde. Het werken met een analyseteam met deskundigen uit
diverse disciplines (onder andere verkeerskunde, psychologie) kan in dit
opzicht uitkomst bieden.

Bij STAHR wordt, net als bij MORT, gebruikgemaakt van een boom-
diagram. In tegenstelling tot het MORT-diagram staat het diagram bij
STAHR niet vast, maar deze wordt door een groep van experts opgesteld.
In dit diagram, dat een invloedsdiagram wordt genoemd, worden de relaties
weergegeven tussen de invloedsfactoren op de verschillende organisatie-
niveaus van een systeem of organisatie. Onderaan het diagram staat het
beleid (bijvoorbeeld ten aanzien van opleiding), daarboven de
implementatie (zoals bijvoorbeeld ervaring, cultuur), gevolgd door prestatie-
beïnvloedende factoren (zoals vermoeidheid, risicobeleving) en directe
invloedsfactoren als menselijke en technische fouten. Helemaal bovenin
het diagram staat de fout waarop alle onderliggende factoren (in)direct van
invloed zijn. Vervolgens wordt elke individuele factor en elke combinatie
van factoren - op basis van expertbeoordelingen - gekwantificeerd (wat is
de invloed op het hoger liggende niveau). Daarbij wordt rekening gehouden
met afhankelijkheden. Het opstellen van het invloedsdiagram en het
vervolgens kwantificeren van de afgebeelde factoren is zeer bewerkelijk en
vergt, zoals gezegd, expertkennis.

7.2.5. Onderzoeksmethoden met een uitsluitend procedureel karakter

De onderzoeksmethoden die in de voorgaande hoofdstukken zijn
besproken, zijn niet allemaal in te delen binnen de vier bovengenoemde
benaderingswijzen. Sommige onderzoeksmethoden bieden uitsluitend op
procedurele wijze een structuur voor het onderzoeken van ongevallen.
Deze methoden bieden geen inhoudelijke (theoretische) sturing.
Onderzoeksmethoden die aan deze omschrijving voldoen, zijn STEP, MES,
‘change analysis’ en het opstellen van procesclassificatiebomen.

‘Change analysis’ komt overeen met de techniek die ook bij VTA wordt
gehanteerd: de situatie ten tijde van het ongeval wordt vergeleken met een
vergelijkbare situatie waarin geen ongevallen hebben plaatsgevonden,
zoals de situatie voorafgaand aan het ongeval. Vervolgens wordt voor elk
van de verschillen nagegaan in hoeverre dat verschil van invloed is
geweest op het ontstaan van het ongeval. Dit leidt tot het formuleren van
oorzakelijke factoren. Het verschil met VTA is dat bij het formuleren van
deze oorzakelijke factoren niet wordt uitgegaan van een bepaalde
theoretische invalshoek. Een nadeel van de ‘change analysis’ is dat een
vergelijking van situaties voorbijgaat aan het feit dat er in de situatie
voorafgaand aan het ongeval ook al sprake kan zijn geweest van hetzelfde
(al dan niet structurele) probleem, maar dat er op dat moment per toeval
geen ongeval uit is ontstaan. De werkelijke oorzaken van een ongeval
kunnen op deze manier over het hoofd worden gezien.

MES en STEP zijn analysetechnieken die zich onderscheiden doordat zij
het ongevalsproces op een tijdsschaal weergeven. De start van de
tijdsschaal staat gelijk aan het moment waarop een stabiele situatie wordt
verstoord door een gebeurtenis. Het eind van de tijdsschaal komt overeen
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met het moment waarop het laatste letsel of de laatste schade wordt toe-
gebracht. Beide technieken zorgen voor een gestructureerde verzameling
van gegevens, zodat het ongevalsproces zo nauwkeurig mogelijk
beschreven kan worden. Bij MES wordt elke gebeurtenis opgesplitst in
afzonderlijke acties die uitgevoerd worden door afzonderlijke actoren. De
acties worden, voor elke actor afzonderlijk, van links naar rechts afgebeeld.
Gelijktijdige acties van verschillende actoren worden boven elkaar
afgebeeld. De consequenties van een actie van een actor op de acties van
een andere actor worden weergegeven door verticale verbindingspijlen. Dit
geldt ook voor condities (zoals vermoeidheid, weersomstandigheden) die
de acties van een actor beïnvloeden. Het diagram is compleet als op basis
van deze gegevens het ongeval kan worden gereproduceerd. Op basis van
dit diagram kan worden nagegaan waar maatregelen genomen zouden
moeten worden om herhaling van het ongeval te voorkomen. 
STEP is een afgeleide van MES; het is een onderzoeksproces dat de
dataverzameling, -weergave en -analyse structureert. Dit proces, dat wordt
ondersteund door een STEP-aantekenvel, moet ervoor zorgen dat alle
informatie wordt verzameld die nodig is om het ongevalsproces goed te
kunnen beschrijven. 

De procesclassificatiebomen die door Clarke, Ward & Jones (1998) zijn
opgesteld, kunnen worden beschouwd als een niet-theoretisch onder-
bouwde variant van de prototypische scenario’s van INRETS. In een
procesclassificatieboom wordt het ongevalsproces beschreven aan de
hand van zes niveaus, van boven naar beneden:
1. de verantwoordelijke partij waarop de rest van de boom betrekking

heeft;
2. de ondoordachte actie;
3. de reden waarom de ondoordachte actie gevaar oplevert;
4. relevante informatie over de positie van de botspartner;
5. de oorzaak van de ondoordachte actie of verkeerde beslissing; en
6. de wegsituatie.
Deze niveaus beschrijven de controles, inschattingen en acties die een
automobilist goed moet uitvoeren om een ongeval te voorkomen. Een
procesclassificatieboom wordt opgesteld per type ongeval. Voor alle
ongevallen van het in kaart te brengen type wordt de boom doorlopen door
op elk niveau de geldende conditie in te vullen. Overeenkomstige condities
van verschillende ongevallen worden samengevoegd, nieuwe condities
vergen een nieuwe tak aan de boom. Het aantal malen (ongevallen) dat
(waarbij) een bepaalde fout is opgetreden wordt bij de betreffende tak
vermeld. Een vergelijking van deze frequenties leert welke fout als eerste
aangepakt zal moeten worden om het betreffende type ongeval te
voorkomen.

7.3. Gegevensbronnen en dataverzamelingstechnieken

De in de voorgaande paragrafen besproken onderzoeksmethoden maken
gebruik van verschillende typen data. Een eerste onderscheid dat tussen
de gebruikte data kan worden gemaakt, is dat van ongevallengegevens
versus (expert)kennis over het systeem waarvan de veiligheid wordt
doorgelicht. De onderzoeksmethoden die binnen de traditie van de
(proactieve) ‘Human Reliability Analysis’ zijn ontwikkeld (zoals HAZOP,
THERP, HEART, SHERPA, STAHR), maar ook TRIPOD en MORT maken
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vrijwel uitsluitend gebruik van het laatstgenoemde type data: (expert)kennis
over het systeem. Kennis over het systeem wordt ook in de verkeersveilig-
heid wel aangewend om de veiligheid ervan door te lichten. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de in opkomst zijnde verkeersveiligheidsaudit (zie onder
andere Van Schagen, 2000) of de DV-gehaltemeter (Van der Kooi &
Dijkstra, 2000). Het feit dat een aantal van deze technieken reeds in het
verkeersveiligheidsveld met succes zijn uitgeprobeerd, geeft aan dat
dergelijke technieken - die uitgaan van expertkennis - toepasbaar zijn
binnen het verkeersveiligheidsonderzoek. Toepassing van proactieve
onderzoekstechnieken kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de ontwerpfase
van een nieuw woongebied, maar - en dat is meer in lijn met de opzet van
het onderhavige onderzoek - ook bij de inspectie van een locatie waar
relatief veel ongevallen zijn gebeurd. Afhankelijk van de achtergrond van
de experts die bij het onderzoek betrokken zijn (en uiteraard ook de achter-
grond van de gebruikte techniek), wordt er bij deze technieken in meer of
mindere mate aandacht besteed aan de menselijke factor. 
 
De technieken die gebaseerd zijn op het gebruik van ongevallengegevens
kunnen onderling nog worden onderscheiden in het detailniveau van de
gebruikte data: ongevallenbestanden, processen-verbaal of ’in-depth’-
gegevens. Daar waar het bij verkeersveiligheidsonderzoek gebruikelijk is
om gebruik te maken van geaggregeerde ongevallenbestanden met
geringe detailinformatie, wordt er binnen de andere verkeersveiligheids-
terreinen vooral gebruikgemaakt van ‘in-depth’- of diepteonderzoek, waarbij
voor elk ongeval veel detailinformatie wordt verzameld, vaak direct na het
ongeval. Binnen de verkeersveiligheid is dat minder gebruikelijk, in ieder
geval niet voor elk ongeval, wat logisch is gezien het relatief grote aantal
ongevallen dat in het wegverkeer plaatsvindt, en de hoge kosten die met
diepteonderzoek gepaard gaan. Er zijn wel dieptestudies uitgevoerd die
gericht zijn op een selectie van alle ongevallen, zoals voor een bepaalde
locatie (Oude Egberink, 1987) of voor een bepaald type ongevallen (Larsen
& Kines, 2002).
Het gebruik van ongevallengegevens zoals opgeslagen in een nationaal
verkeersongevallenbestand is veel minder kostbaar. Daar staat tegenover
dat dergelijke ongevallengegevens weinig detailinformatie bevatten. Voor
onderzoek naar de menselijke factoren die hebben bijgedragen aan het
ontstaan van een ongeval is de beschikbare informatie - over ongevallen
die in Nederland hebben plaatsgevonden - vaak te summier (juridisch
getinte oorzaakcodes, alcoholgebruik, leeftijd van de bestuurder en
voorgenomen beweging). 

Een tussenweg tussen de kostbare en tijdrovende dieptestudie en het
gebruik van de veel goedkopere maar weinig gedetailleerde informatie uit
een nationaal verkeersongevallenbestand is het gebruik van de door de
politie opgestelde processen-verbaal (PV’s). PV’s bevatten redelijk wat
detailinformatie en zijn minder kostbaar in aanschaf dan de uitvoering van
een dieptestudie. Een nadeel van het gebruik van PV’s is wel dat de
verzamelde informatie wordt gekleurd door de - in het kader van de
justitiële afwikkeling verplichte - ambtelijke taal waarin de verklaringen van
de betrokken partijen en getuigen worden opgesteld. Deze ambtelijke taal
komt erop neer dat de verklaringen zoveel mogelijk worden opgeschreven
in zinnen die de exacte bestanddelen van de overtreden wetsartikelen
weergeven.
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Vanwege het streven naar objectiviteit noteert de verbalisant bovendien
geen indirecte redenen, geen vermoedens en geen gedachten die de
betrokkenen vlak voor het ongeval hadden over het gedrag van de andere
betrokkenen. Hierdoor wordt informatie over de redenen en motieven van
de betrokken partijen - die juist van belang is voor het achterhalen van
gedragsoorzaken - meestal niet in de processen-verbaal opgenomen (Van
den Berg, 2000).

Alternatieve gegevensbronnen die - naast expertkennis en ongevallen-
gegevens - gebruikt kunnen worden voor onderzoek naar de gedrags-
gerelateerde oorzaken van ongevallen, zijn datarecorders die in voertuigen
zijn geïnstalleerd, geautomatiseerde video-observatie vanaf een vaste
locatie (inclusief conflictobservatie à la DOCTOR), observatie in het
voertuig, en interviews. De uitvoering van de meeste van deze technieken
is echter tijdrovend en kostbaar. Hoewel het gebruik van dergelijke
technieken - net als de dieptestudie - veel meer zicht geeft op de mogelijke
menselijke oorzaken van ongevallen dan processen-verbaal, vormen deze
technieken door de hoge kosten in de praktijk meestal een moeilijk te
realiseren ideaal.

7.4. Enkele technieken om de relatie tussen ongevalsoorzaken in beeld te brengen

Op alle terreinen van het veiligheidsonderzoek is men het er tegenwoordig
over eens dat ongevallen niet worden veroorzaakt door één oorzaak, maar
door een combinatie van factoren. Er zijn verschillende mogelijkheden om
de relatie tussen deze factoren in beeld te brengen. Een eerste techniek die
de mogelijkheid van het bestaan van verschillende oorzakelijke factoren
benadrukt, is de boomtechniek. De mogelijke manieren waarop een fout
kan ontstaan worden op hiërarchische wijze in beeld gebracht in een
boomstructuur waarbij de ongewenste situatie (het ongeval of het incident)
aan de top staat. Verschillende vormen van de boomtechniek zijn in de
voorgaande hoofdstukken aan bod gekomen: de foutenboom, de gebeur-
tenissenboom, en toepassingen van deze beide boomtypen binnen MORT,
THERP en STAHR. Bij MORT staan de takken van de boom al vast, maar
bij de andere technieken wordt deze opgebouwd aan de hand van de
beschikbare gegevens over de taak (THERP) of het systeem (STAHR).

Een tweede wijze waarop rekening kan worden gehouden met de
mogelijkheid van verschillende oorzaken van een ongeval, is door bij het
coderen van ongevalsgegevens gebruik te maken van een hiërarchisch
schema van oorzakelijke factoren (zie Bijlage 5.1 en 5.2). De hiërarchie
bestaat in het geval van Carsten et al. (1989) uit vier niveaus: de directe
fout die voorafging aan het ongeval, factoren die de kans op het ongeval
hebben vergroot, het gedrag van de verkeersdeelnemer dat tot deze fouten
heeft geleid, en de verklaring voor deze fouten. De oorzakelijke factoren
die aan de betrokkene van een verkeersongeval worden toegekend,
vormen tezamen een keten van factoren. Niet elk niveau hoeft in deze
keten vertegenwoordigd te zijn, en het is ook mogelijk meer dan een factor
uit een van de niveaus op te nemen. Een voorbeeld van een keten van
oorzakelijke factoren ziet er als volgt uit (nummers verwijzen naar de
corresponderende factoren uit het schema in Bijlage 5.1): 



128 SWOV-rapport R-2003-19

‘het niet in acht nemen van de voorrangsregel’ (124)
        veroorzaakt door: ‘niet te kijken’ (301)

      veroorzaakt door: ‘alcoholgebruik’ en ‘vermoeidheid’ (404 en 406)

Bij de toekenning van oorzakelijke factoren volgens de methode van
Carsten et al. (1989) wordt ook nog onderscheid gemaakt in de zekerheid
dat deze factor heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen 'definite' (zekere) en 'probable'
(waarschijnlijke) oorzakelijke factoren.
Broughton et al. (1998) hanteren een tweedeling in de factoren die kunnen
hebben bijgedragen aan het ontstaan van een ongeval: ‘Precipitating’ en
‘Contributory factors’. Het eerstgenoemde type factoren heeft betrekking op
de belangrijkste aanzet tot het ongeval (‘wat ging er fout?’), het tweede type
factoren heeft betrekking op andere factoren die hebben bijgedragen aan
het ontstaan van het ongeval (‘waarom ging dat fout?’). Deze tweedeling
van factoren is eigenlijk een versimpeling van de hiërarchische structuur
van Carsten et al. (1989). Broughton et al. (1998) maken ook nog
onderscheid naar de mate van belangrijkheid van de ‘Contributory factors’:
deze factoren worden, per ‘Precipitating factor’, toegekend in volgorde van
belangrijkheid. Daarnaast wordt er, opnieuw in analogie naar de methode
van Carsten et al. (1989), voor elk van de ‘Contributory Factors’
aangegeven in hoeverre het zeker, waarschijnlijk of (slechts) mogelijk is dat
deze factor heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Deze
gradatie heeft vooral betrekking op het bewijsmateriaal dat er voor de
aanwezigheid van de oorzaak aangevoerd kan worden.

Een derde mogelijkheid om de rol van verschillende factoren bij het
ontstaan van ongevallen te benadrukken, is door het verloop van het
ongevalsproces in kaart te brengen. Voor elk van de stadia in het ongevals-
proces kunnen vervolgens factoren worden aangewezen die bijdragen aan
het ontstaan van het ongeval. Deze techniek wordt door Clarke, Ward &
Jones (1998), Fleury & Brenac (2001) en Kanda & Ishida (2000) toegepast.
Clarke, Ward & Jones (1998) gebruiken hiervoor een procesclassificatie-
boom (zie § 7.2.5), Fleury & Brenac (2001) hebben prototypische
scenario’s opgesteld en Kanda & Ishida (2000) gebruiken variatie-
diagrammen (zie § 7.2.3).

7.5. Conclusies ten aanzien van bruikbare methoden voor beter inzicht in gedragsmatige
oorzaken van verkeersongevallen 

Na een samenvatting van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken is
het nu de vraag in hoeverre we met de methoden die op de verschillende
terreinen van het veiligheidsonderzoek zijn ontwikkeld een beter inzicht
kunnen krijgen in de gedragsmatige oorzaken van verkeersongevallen. 

Een belangrijke conclusie is dat de besproken veiligheidsterreinen op een
aantal gebieden vernieuwend zijn ten opzichte van het verkeersveiligheids-
onderzoek. Bij het onderzoek dat binnen de industriële veiligheid wordt
uitgevoerd, vormt de ‘Human Reliability Assessment’ een interessant nieuw
kader van onderzoek, waarin met name het kwantificeren van de kans op
fouten iets toevoegt aan het bestaande verkeersveiligheidsonderzoek.
Technieken die hierin voorzien zijn onder andere THERP en HEART. Van
het onderzoek binnen de luchtvaartveiligheid valt te leren dat theoretische
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modellen als leidraad kunnen dienen voor een dataverzameling die meer
mogelijkheden biedt voor onderzoek naar menselijke factoren die hebben
bijgedragen aan het ontstaan van ongevallen. Daarnaast leeft binnen beide
onderzoeksterreinen - industriële veiligheid en luchtvaartveiligheid - de
sociotechnische aanpak als een vernieuwende invalshoek voor veiligheids-
onderzoek, met onderzoeksmethoden als MORT en TRIPOD. De literatuur-
studie op het terrein van de maritieme veiligheid heeft geen nieuwe
concepten voor veiligheidsonderzoek opgeleverd.

Vanuit dit algemene beeld wordt nu nader ingegaan op de bruikbaarheid
van de verschillende onderzoeksmethoden die besproken zijn. Daarbij
wordt geen oordeel gegeven over individuele methoden, maar wordt
uitgegaan van de kenmerkende elementen van de methoden, zoals de
benodigde data en de gehanteerde onderzoeksstrategie (proactief/reactief).
Deze bespreking zal niet leiden tot dé beste methode; de bruikbaarheid van
een methode is immers afhankelijk van de onderzoeksvraag in kwestie (in
Tabel 7.1 en § 7.2 is reeds aangegeven welk type vragen met de
verschillende onderzoeksmethoden kan worden beantwoord). Wel wordt op
basis van enkele kenmerken aangegeven waar de knelpunten zitten voor
de toepassing van elders ontwikkelde technieken, voor verkeersveiligheids-
onderzoek.
Een eerste kanttekening die geplaatst moet worden bij de nieuwe
concepten is dat deze niet allemaal zonder meer geschikt zijn voor
verkeersveiligheidsonderzoek op het terrein van het krijgen van meer
inzicht in de gedragsmatige oorzaken van verkeersongevallen. Een
belangrijke reden voor deze kanttekening is het vaak proactieve karakter
van onderzoek in de industriële veiligheid, met name bij gebruik van de
onderzoeksmethoden die deel uitmaken van ‘Human Reliability
Assessment’. Deze proactieve onderzoeksstrategie is zeer nuttig voor
gebieden waar weinig ongevallen plaatsvinden en waar de ongevallen die
er zijn zeer ernstige gevolgen hebben. Informatie over wat er fout kán gaan
is voor onderzoek naar de relatie tussen verkeersgedrag en het ontstaan
van ongevallen echter minder informatief dan informatie over wat er
daadwerkelijk misgaat. Binnen de industriële veiligheid en de luchtvaart-
veiligheid is het totaal aantal ongevallen dat plaatsvindt gering. In het
wegverkeer is het aantal ongevallen vele malen groter, en zijn ongevallen-
gegevens in ruime mate aanwezig (over de kwaliteit later meer). Reactief
ongevallenonderzoek is op dit terrein derhalve opportuun. Dat neemt niet
weg dat er ook onderwerpen zijn waarvoor het ook bij verkeersveiligheids-
onderzoek nuttig kan zijn proactief onderzoek uit te voeren: 1) in situaties
waarin ongevallen zeer ernstige gevolgen hebben, zoals in het geval van
ongevallen in tunnels en bij het vervoer van gevaarlijke stoffen; 2) als
techniek voor het bestuderen van de algemene verkeersveiligheids-
problematiek; en 3) bij onderzoek naar de veiligheid van systemen die nog
niet beschikbaar zijn maar waarvan de veiligheidseffecten op voorhand
moeten worden ingeschat, zoals bij telematicasystemen (zie bijvoorbeeld
Jagtman, 2002). Deze onderwerpen vallen echter buiten het kader van
deze studie.

In die gevallen waarbij er in de industrie of de luchtvaartveiligheid wel
reactief onderzoek wordt verricht, is de dataverzameling zeer uitgebreid en
gedetailleerd. Dit heeft opnieuw te maken met het geringe aantal
ongevallen en de ernst van deze ongevallen. Bij de dataverzameling
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worden ook gedragsgerelateerde en andere menselijke factoren die
kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval uitgebreid
beschreven (zie bijvoorbeeld Bijlage 4). Binnen de verkeersveiligheid
vinden dergelijke dieptestudies, die vaak ter plaatse worden uitgevoerd,
niet of nauwelijks plaats - in ieder geval niet in Nederland. De reden dat er
binnen het wegverkeer geen diepgaande ongevallenregistratie bestaat is
dat ongevallen in het wegverkeer relatief veelvoorkomende gebeurtenissen
zijn, met relatief kleine gevolgen. De ongevallenregistratie die er is, is
bedoeld voor de juridische afhandeling en dus niet voor het identificeren
van causale factoren teneinde maatregelen te kunnen ontwerpen waarmee
vergelijkbare ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen. De
gegevens die nodig zijn voor ongevallenanalyses zoals deze in het
industriële veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd, zijn derhalve binnen
het verkeersveiligheidsterrein niet standaard beschikbaar. Uiteraard is het
wel mogelijk deze gegevens speciaal te gaan verzamelen. Binnen de
verkeersveiligheid zijn verschillende technieken voorhanden, zij het dat
iedere techniek slechts op zeer beperkte schaal wordt toegepast. Een voor
de hand liggende techniek is die waarbij speciale onderzoeksteams
uitrukken als er een ongeval heeft plaatsgevonden en ter plaatse alle
benodigde informatie verzamelen, zowel op technisch niveau (voertuig en
wegomgeving) als op gedragsniveau (aan de hand van interviews met
betrokkenen en getuigen). Deze techniek heeft veel overeenkomsten met
de dataverzameling zoals deze in de industrie en de luchtvaart plaatsvindt.
Een andere mogelijkheid wordt geboden door een studie die Noordzij
(1991) heeft voorgesteld: door middel van verschillende dataverzamelings-
technieken worden gegevens verzameld over gebeurtenissen met en
zonder botsingen, inclusief het gedrag van de betrokken verkeersdeel-
nemers. Deze studie biedt de mogelijkheid verschillende dataverzamelings-
technieken te vergelijken op hun waarde voor de relatie tussen gedrag,
conflicten en ongevallen. Zowel de dataverzameling met behulp van
uitrukteams als de techniek die Noordzij (1991) heeft voorgesteld hebben
als voordeel dat zij veel gedragsgegevens opleveren, maar als nadeel dat
ze veel tijd, inspanning en geld kosten. Beide technieken zullen derhalve
uitsluitend kunnen worden toegepast voor een selectief aantal ongevallen.

Een alternatieve gegevensbron die veel minder kostbaar is, wordt gevormd
door de processen-verbaal (PV’s) die door de politie worden opgesteld.
PV’s bevatten redelijk wat detailinformatie en zijn minder kostbaar in
aanschaf dan de uitvoering van een dieptestudie. Een nadeel van het
gebruik van PV’s is wel dat de verzamelde informatie wordt gekleurd door
de - in het kader van de justitiële afwikkeling verplichte - ambtelijke taal
waarin de verklaringen van de betrokken partijen en getuigen worden
opgesteld. Daarnaast is het de vraag of met de PV’s alle informatie
beschikbaar komt die voor met name de methoden uit de sociotechnische
benaderingswijze benodigd zijn (bijvoorbeeld gegevens over het
onderhoud of de ergonomische aspecten van het wegontwerp).
 
Al met al zijn er dus verschillende lessen te leren van het onderzoek dat
plaatsvindt op de onderzoeksterreinen van met name de industriële
veiligheid en de luchtvaartveiligheid (kwantificeren van foutenkansen,
theoretische modellen als leidraad voor de dataverzameling, en de
sociotechnische benaderingswijze). Maar door de veelal proactieve aanpak
van het onderzoek op het terrein van de industriële veiligheid, en de
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onvoldoende gedetailleerde ongevallengegevens die in het verkeers-
veiligheidsonderzoek beschikbaar zijn, is het lastig de methoden die uit de
bovengenoemde veiligheidsterreinen zijn voortgekomen een op een te
vertalen naar een bruikbare methode voor verkeersveiligheidsonderzoek.
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Bijlage 1 t/m 5

1. Stroomschema’s van Rasmussen (1982a)

2. MORT-diagram

3. Theoretische modellen uit de luchtvaart

4. Variabelen die zijn opgenomen in de Franse Human-Factors-database

5. Lijsten met verklarende factoren voor het ontstaan van
verkeersongevallen
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Bijlage 1 Stroomschema’s van Rasmussen (1982a)

1. Internal human malfunction: What failed?

2. Mechanism of human malfunction: How it failed

3. Causes of human malfunction: Why did it fail?
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1. Internal human malfunction: What failed?
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2. Mechanism of human malfunction: How it failed
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3. Causes of human malfunction: Why did it fail?
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Bijlage 2 MORT-diagram

Bron: Noordwijk Risk Initiative Foundation, 2002 (www.nri.eu.com)
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Bijlage 3 Theoretische modellen uit de luchtvaart

1. Maurino, Reason, Johnston & Lee (1995)

2. Shappell & Wiegmann (1997; 2000)

3. AGARD (1998)
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Organisational processes

- create awareness + understanding - safety devices

- detect and warn - policies, standards & controls

- protect people + environment - procedures, instructions & supervision

- recover from/restore system - training, briefing & drills

- contain accidental releases - personal protective equipment

- escape (victims)

      '- immediate & direct impact       '- kunnen lang aanwezig zijn voordat ze tot problemen leiden
      '- door direct betrokkenen       '- door management/organisatie
      (piloten, verkeerscontrole, onderhoudsmonteurs)

Situational and
task factors

    Active failures Latent failures

Functions Modes of
application

       Personal
       factors

Local working
conditions

Defences, barriers 
and safeguards

Error
factors

Common 
factors

Violation
Factors

Violation
factors

Error
factors

Common
factors

Event

Local 
triggers

Local 
triggers

Afbeelding B.1. Schematische weergave van het theoretisch model van
Maurino, Reason, Johnston & Lee (uit Maurino et al. 1995).

1. Maurino, Reason, Johnston & Lee (1995)

De achterliggende gedachte van het model van Maurino, Reason, Johnston
& Lee is dat er meer aandacht moet komen voor de verantwoordelijkheden
van het gehele systeem in plaats van de schuld toe te wijzen aan de piloot;
hij/zij is niet de enige die verantwoordelijk is voor human errors; het zit in
het hele systeem verweven. Het model is weergegeven in Afbeelding B.1.

Organisatorische processen - beslissingen over allerhande zaken die in de
hogere regionen van het systeem worden genomen - zijn van invloed op de
lokale werksituaties en de beveiliging van het systeem. 
De lokale werksituatie omvat enerzijds factoren die betrekking hebben op
de situatie en de taken, en anderzijds persoonlijke factoren. Als gevolg van
organisatorische fouten kunnen op beide terreinen ‘errors/violations’
ontstaan. Deze ‘errors/violations’ worden actieve fouten genoemd. Actieve
fouten worden gekenmerkt doordat ze onmiddellijk en gericht impact
hebben en worden veroorzaakt door de direct betrokkenen (bijvoorbeeld
piloten, verkeersleiding, mecaniciens). De actieve fouten kunnen worden
geclassificeerd aan de hand van een combinatie van het onderscheid
tussen ‘errors’ en ‘violations’ (onbewust/ bewust; informatieproblemen/
motivationele problemen; wat gaat er in iemand om/ wat gebeurt er in de
sociale context), en de drie prestatieniveaus van het menselijk
functioneren: ‘skill-based’, ‘rule-based’ en
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‘knowledge-based’. Dit levert zes typen fouten op: ‘slips and lapses’ (ES);
‘routine violations’ (VS); ‘RB-mistakes’ (ER); ‘situational violations’ (VR);
‘KB-mistakes’ (EK); ‘exceptional violations’ (VK).
Bij de beveiliging van het systeem kan onderscheid worden gemaakt
tussen de functies van de 'beveiliging', en de manieren waarop deze
functies in de organisatie worden uitgevoerd/geïmplementeerd. Fouten die
betrekking hebben op zwakke plekken of hiaten in het beveiligingssysteem
worden latente fouten genoemd. Latente fouten worden gekenmerkt
doordat ze lang aanwezig zijn in het systeem voordat ze tot problemen
leiden, en worden veroorzaakt door het management of de organisatie.
Deze latente fouten kunnen worden opgespoord door een matrix in te
vullen van de functies en de implementaties van deze functies. Lege cellen
wijzen op zwakten/hiaten (zie Afbeelding B.2).
Beide typen fouten (actieve en latente fouten) kunnen - al dan niet in
combinatie - leiden tot een ‘event’: een complete of gedeeltelijke inbreuk in
het beveiligingssysteem. Ook lokale ‘triggers’, zoals weersomstandigheden,
kunnen bijdragen aan het ontstaan van een ‘event’. Over het algemeen zijn
transportsystemen gevoeliger voor actieve fouten (d.w.z. er zit altijd wel
een actieve component in het ontstaan van een ongeval). Dit komt vooral
door de snelheid van het systeem en de nabijheid van andere gevaren.
De tijdschaal van het ongevalstraject is zeer kort. Ongevallen in industriële
systemen zijn daarentegen veelal het resultaat van een (sluipende)
opeenvolging van latente fouten. De systemen zijn over het algemeen
resistent tegen enkelvoudige actieve fouten.
Dit theoretisch raamwerk kan worden gebruikt om (latente) fouten op te
sporen voordat ze tot een ongeval leiden, maar kan - van beneden naar
boven - ook worden gebruikt om de oorzaken van een ongeval te
achterhalen. 

Implementatie

Functie Ingebouwde
veiligheids-
systemen

Richtlijnen,
beleid,
controle

Procedures,
instructies,
supervisie

Training,
instructie,
oefening

Persoonlijke
beschermende
middelen

Bewustzijn

Ontdekken en
waarschuwen

Bescherming

Herstel

Beheersing

Ontsnapping

Afbeelding B.2. Matrix voor het lokaliseren van specifieke latente fouten
(vertaling van Maurino et al. 1995).
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2. Shappell & Wiegmann (1997, 2000): HFACS

Het Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) van
Shappell & Wiegmann (1997, 2000) kan worden beschouwd als een
operationalisatie van het model van Reason. Het origineel van Reason
achtten Shappell & Wiegmann niet geschikt om toe te passen in de praktijk
van het onderzoek naar de oorzaken van ongevallen. Daarvoor is het te
zeer een theorie, en te weinig concreet. Voor de operationalisatie van het
model van Reason hebben Shappell & Wiegmann (1997) in eerste instantie
- voor het origineel van hun raamwerk The taxonomy of unsafe operations -
gebruikgemaakt van de data van 300 luchtvaartongevallen. Dit origineel
werd ontwikkeld voor de luchtmacht van de Amerikaanse marine. Dat
raamwerk is later bijgeschaafd met behulp van ongevallendata van andere
militaire en civiele organisaties, en is onder de noemer van het ‘Human
Factors Analysis and Classification System (HFACS)’ beschreven in
Shappell & Wiegmann (2000).

Het origineel, The taxonomy of unsafe operations, was een uitwerking van
het ‘Liveware’-component van het SHEL-model dat door Edwards (1988)
beschreven werd (zie § 4.2.1). Uitgangspunt was dat het menselijke
component de zwakste schakel is, en het voor het begrip van de interacties
met de andere componenten essentieel is om het menselijk falen adequaat
te beschrijven. Voor een dergelijke beschrijving sluiten Shappell &
Wiegmann aan bij Bird’s (1974) dominotheorie over de totstandkoming van
ongevallen: de aanleiding tot een ongeval wordt beschreven aan de hand
van vijf dominostenen die elk met hun val de volgende steen tot vallen
brengen. De eerste drie dominostenen hebben betrekking op respectie-
velijk management, persoonlijke factoren en acties, die de vierde steen, die
het ongeval vertegenwoordigt, kunnen laten omvallen. De vijfde steen heeft
betrekking op lichamelijk letsel en materiële schade. In de Taxonomy of
unsafe operations van Shappell & Wiegmann (1997) komen de eerste drie
stenen van Bird terug als (a) ‘unsafe supervision’, (b) ‘unsafe conditions of
operators’, en (c) ‘unsafe acts’. In het HFACS is daar nog een niveau
bovengeplaatst: ‘organizational influences’. Het volledige HFACS wordt
weergegeven in Afbeelding B.3. De onderstaande beschrijving is
gebaseerd op Shappell & Wiegmann (2000).

Unsafe acts
De component die zich het dichtst bij het ontstaan van een ongeval bevindt,
valt vrijwel geheel samen met het classificatiesysteem van ‘unsafe acts’
van Reason (1990). Dat wil zeggen dat er onderscheid wordt gemaakt
tussen ‘errors’ en ‘violations’, en daarbinnen naar het prestatieniveau van
het menselijk functioneren. In tegenstelling tot bij Maurino et al. (1995)
houden Shappell & Wiegmann bij de indeling van ‘errors’ naar prestatie-
niveau niet zo sterk vast aan de gebruikelijke indeling. In plaats van ‘skill-
based’, ‘rule-based’ en ‘knowledge-based errors’, wordt er gesproken van
‘skill-based errors’, ‘decision errors’ en ‘perceptual errors’. ‘Skill-based
errors’ omvatten de door Reason gedefinieerde ‘slips’ (of aandachtsfouten)
en ‘lapses’ (of geheugenfouten), maar ook ‘technique errors’ (misschien het
best te omschrijven als ‘vliegstijl’). ‘Decision errors’ omvatten zowel ‘rule-
based’ (‘procedural decision errors’) als ‘knowledge-based mistakes’
(‘choice decision errors’), en daarnaast ook ‘problem-solving errors’: fouten
die gemaakt worden in onduidelijke situaties waarin een nieuwe oplossing
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Afbeelding B.3. Het Human Factors Analysis and Classification System (uit
Wiegmann & Shappell, 2001).

bedacht moet worden. De derde en laatste groep van ‘errors’, de
‘perceptual errors’, vormen ten opzichte van het classificatiesysteem van
Reason een nieuwe categorie. Deze laatste categorie van ‘errors’ gaat
eigenlijk nog vooraf aan acties; zij heeft uitsluitend betrekking op de
perceptie op basis waarvan actie ondernomen wordt.

Preconditions for unsafe acts
De preconditions for unsafe acts worden onderverdeeld in ‘verminderde
conditie van de piloot’ en ‘verminderde prestatie van de piloot’. De
verminderde conditie heeft betrekking op de ‘mentale staat’, de ‘medische
of fysieke staat’, en ‘fysieke of mentale beperkingen’.
De verminderde prestatie van de piloot kan volgens het model van
Shappell & Wiegmann het gevolg zijn van ‘crew resource management’ of
van een onjuiste voorbereiding van de piloot op wat komen gaat. Met dit
laatste wordt met name gedoeld op uitgeslapen en fit naar het werk komen.
De ‘crew resource management’ heeft betrekking op de afstemming van de
teamleden in de zin van overleg tussen de crewleden en het grondper-
soneel, en overleg tussen de crewleden onderling, zowel tijdens de vlucht,
als in de vorm van briefing en debriefing. 

Unsafe supervision
Het niveau van de unsafe supervision heeft betrekking op de directe
ondersteuning van de piloten en de controle op hun functioneren. Shappell
& Wiegmann hebben onderscheid gemaakt in vier vormen van unsafe
supervision: onvoldoende supervisie, niet goed geplande taken, bestaande
fouten/problemen genegeerd en supervisie niet goed uitgevoerd.
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Organizational influences
Fouten die door het management worden gemaakt, werken door tot alle
onderliggende niveaus. De latere toevoeging van het niveau van
organizational influences aan het classificatiesystemen van fouten is dus
van groot belang. Dat neemt niet weg dat het vaak lastig is om deze fouten
in de praktijk in kaart te brengen. Shappell & Wiegmann maken onder-
scheid in drie vormen van ‘organisatorische invloeden’: ‘resource
management’, ‘organisatorisch klimaat’, en ‘organisatorisch proces’.
‘Resource management’ heeft betrekking op de beslissingen omtrent de
toewijzing van budgetten, waaronder de budgetten voor trainingen en
veiligheid. ‘Organisatorisch klimaat’ heeft betrekking op de organisatie-
structuur, het beleid en de bedrijfscultuur, en het ‘organisatorisch proces’
heeft betrekking op het werkklimaat (tijdsdruk, planningen), richtlijnen en
procedures, en veiligheidsmanagement.

Shappell & Wiegmann (1997) zien hun taxonomie niet als het enige bij een
ongevallenonderzoek te hanteren hulpmiddel. Bestaande technieken voor
het achterhalen van fouten in de apparatuur en designfouten moeten ook
worden gebruikt. Bovendien moet de taxonomie nog uitgebreid worden
zodat ook fouten getraceerd kunnen worden die betrekking hebben op de
interactie tussen piloten en de overige componenten van het SHEL-model
van Edwards (software, hardware en environment).
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3. AGARD (1998)

Advisory Group for Aerospace Research & Development AGARD is een
onderzoeksorganisatie die gelieerd is aan de NATO. AGARD heeft in 1994
een werkgroep bijeengeroepen om te onderzoeken wat de wensen en
mogelijkheden zijn omtrent de vorming van een ‘human factors’-database
voor alle NATO-leden. Daarnaast heeft de werkgroep een raamwerk
opgesteld voor de opzet van een ‘human factors’-database.
Het HF-raamwerk dat de AGARD-werkgroep voorstelt is in feite een
combinatie van twee modellen die beide algemeen geaccepteerd zijn door
de human factors gemeenschap: het SHEL-model (zie § 4.2.1) en het
model van Reason (zie § 2.3). Na de beschrijving van deze twee modellen
wordt voorgesteld de beide modellen te combineren, om zo de optimale
beschrijving van (het ontstaan van) een ongeval te verkrijgen. Voor elk van
de componenten van de SHELL (de extra L heeft betrekking op het verschil
dat in dit model wordt gemaakt tussen ‘intraindividual’ en ‘interindividual
liveware’) wordt aangegeven welke factoren daartoe behoren: bijvoorbeeld
‘physiological’, ‘pathophysiological’ en ‘psychosocial’ in de component
‘Intraindividual liveware’. Vervolgens is voor elk van de factoren aan-
gegeven op welk niveau van het model van Reason (zie Afbeelding 4.1)
deze factoren betrekking hebben. Je zou het misschien ook andersom
kunnen beredeneren. Op de verschillende niveaus van het Reason-model
kunnen bepaalde fouten voorkomen. Welke dit zijn, wordt beschreven door
het SHELL-model.
Het raamwerk is nog niet direct toepasbaar. De lijst van factoren zal nog
moeten worden uitgewerkt in termen van te hanteren definities. In
Tabel B.1 worden voorbeelden van te scoren variabelen gegeven. Deze
kunnen worden gescoord op de waarschijnlijkheid waarmee deze factor
een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van een ongeval. Als een
gezamenlijk vastgestelde lijst van factoren is opgesteld, kan met uniforme
dataverzameling begonnen worden. Dit heeft als voordeel dat er meer
- vergelijkbare - data beschikbaar komen om HF-onderzoek uit te voeren.

Enkele voorbeelden van te scoren variabelen per HF-onderwerp

Persoonskenmerken
Leeftijd, sexe, kwalificaties,
ervaring en vlieguren op vliegtuigtype,
prestatieniveau en vliegvaardigheden

Fysiologische kenmerken
Sensorische of perceptuele
beperkingen, verveling, vermoeidheid
en dagritme, historie van luchtziekte.

Psychologische kenmerken
Persoonlijke gewoonten, persoonlijk-
heidskenmerken, gemotiveerdheid,
stemmingen, en, meer specifiek:
stress, ambitie, houding ten opzichte
van het gezag, emotionele stabiliteit,
situation awareness en reactie in
noodsituaties.

Psychosociale kenmerken
Crewsamenstelling, leiderschap
en communicatie, familiaire en
interpersoonlijke relaties,
financiële problemen.

Organisational
Operationele organisatie, selectie
en training, taakvereisten, vlucht-
procedures, steun van de rest
van de vliegtuigbemanning,
management

Engineering
Cockpitergonomie, instrumentatie
en displays/beeldschermen

Environmental
Weergerelateerde factoren,
temperatuurgerelateerde
factoren, geluid, vibraties,
stralings- en omgevingsgevaren,
snelheidsgerelateerde factoren,
geografische factoren

Post accident survival
Human-factors-aspecten van
letsel, vluchtprocedure, survival
training, redding

Tabel B.1. Voorbeelden van te scoren variabelen voor een ‘human factors’-database per
onderwerp.
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Bijlage 4 Variabelen die zijn opgenomen in de Franse
Human-Factors-database

Algemene informatie (Bestand 1)
- Nummer van het voorval
- Jaar
- Afgesloten zaak
- Aantal betrokken vliegtuigen
- Type voorval (ernst)
- Samenvatting van de feiten
- Oorzaak (personeel, materiaal, omgeving, combinatie, niet vastgesteld)
- Aanleiding tot ongeval
- Hoofdoorzaak
- Secundaire oorzaak
- Plotselinge onbekwaamheid tijdens vlucht (inclusief omschrijving)
- Relevante human factors (volgens het IMASSA-model)
- Plaats van de menselijke factor in het informatieverwerkingstraject

- fout van de uitvoerende
- fout in het systeem gevolgd door verkeerde reactie van de

uitvoerende
- geen fout van de uitvoerende

- Sprong uit het vliegtuig
- Overlevenden
- Meteorologie
- Grondkenmerken
- Geografische kenmerken (sneeuw, woestijn, rivier, water, bos, bewoond

gebied, landelijk gebied, luchthaven)

‘Human error’-mechanismen (Bestand 7)
- Nummer van het voorval
- Juiste intentie, verkeerde uitvoering (slip)
- Degene die deze vergissing heeft begaan
- Opmerkingen met betrekking tot deze vergissing
- Fouten
- Type fout: 

- geestelijke overbelasting
- ‘situation awareness’ m.b.t. het vliegtuig
- ‘situation awareness’ m.b.t. de omgeving
- diagnose van een storing van het vliegtuig
- diagnose van verslechterende omstandigheden/omgeving
- verkeerde intentie
- verkeerde procedurekeuze

- Opmerkingen met betrekking tot deze fout
- Overtreding (‘violation’)
- Type overtreding (‘routine violation’, ‘exceptional violation’)
- Opmerkingen met betrekking tot deze overtreding
- Collectieve fout
- Type collectieve fout (gemeenschappelijke ‘situation awareness’,

collectief beheer van bronnen)
- Specifiek onderwerp, te weten:
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- gebrek aan kennis
- kennisoverdracht
- taakvoorbereiding
- conflicterende procedures
- afwijking
- top-down-redenering
- ontwikkelde kennisniveau

- Organisatorische fout
- Type organisatorische fout:

- onderhoud
- training
- materiaalontwerp
- ergonomie
- voorschriften
- onaangepaste procedures
- werkorganisatie

- Opmerkingen met betrekking tot deze organisatorische fout

Factoren (Bestand 8)
- Nummer van het voorval
- Medische en fysieke factoren:

- persoonsidentificatie;
- opmerkingen.

- Vlucht fysiologische factoren: 
- G-kracht
- hypoxie
- verminderde luchtdruk
- decompressie
- vibratie
- opmerkingen

- Omgevingsfactoren:
- hitte
- kou
- visuele parameters (kleur, 3D, zichtvermogen, beweging)
- systemen voor visuele ondersteuning
- opmerkingen

- Psychologische factoren:
- vermoeidheid
- aëronautische gemotiveerdheid
- prestatiedrang
- gepreoccupeerdheid met een niet-vluchtgerelateerd onderwerp
- persoonlijke zorgen
- beroepsmatige zorgen
- persoonsidentificatie
- opmerkingen

- Communicatieve factoren:
- kwaliteit van de media
- vaktaal
- leiderschap
- expertise

- Organisatorische factoren (inclusief omschrijving)
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Foutendetectie en -herstel (Bestand 9)
- Nummer van het voorval
- identificatie van een verslechtering van de situatie
- identificatie van menselijke fout(en)
- diagnose van menselijke fout(en)
- poging tot herstel
- resultaat van de poging tot herstel
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Bijlage 5 Lijsten met verklarende factoren voor het ontstaan
van verkeersongevallen

1. Carsten, Tight, Southwell, & Plows (1989)

2. Broughton, Markey & Rowe (1998)

3. Clarke, Ward & Jones (1994)
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1. Carsten, Tight, Southwell, & Plows (1989)
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2. Broughton, Markey & Rowe (1998)
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3. Explanatory factors produced from 120 mixed class accident cases in
preliminary sample (Clarke, Ward & Jones (1994)

*** GENERAL CHARACTERISTICS***

ROAD ENVIRONMENT (RE)

1. Wet/ icy road
2. Darkness
3. Fog/ rain/ snow/ other weather reduces visibility
4. High winds
5. Reduced visibility from road layout/ parked vehicle/ moving vehicle/ other
6. Obstruction/ collision by/ with vehicles breakdown/ others
7. Poor road surface/ camber
8. Faulty traffic lights
9. Signs or markings misleading

VEHICLE CHARACTERISTICS (VC)

1. Defective brakes/ tyres/ steering
2. Defective lights/ signals
3. Inconspicuous 2 wheeler - lack of bright clothing/ headlights
4. Unusual handling e.g. left hand drive, very large, very powerful
5. Insecure/ overhanging load

DRIVER CHARACTERISTICS (DC)

1. Excess alcohol*
2. Illness/ infirmity*
3. Tired*
4. Road user’s vision impaired by sun/ headlights/ other*
5. Inexperienced:

5.1. No licence at all
5.2. Provisional
5.3. Full licence but under 21 yrs. Old or <=2 yrs since test

6. ‘Joyrider’
7. TWOC

***ROAD USER BEHAVIOURS***

MISINTERPRETATION OF LAYOUT (a)

1. Driver unaware of need to give way
2. Misread traffic lights
3. Misread signs or road markings
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IGNORANCE (B)

1. Wrong positioning
2. Close following
3. Excess speed for conditions
4. Failure to signal

CARELESSNESS (C)

1. Poor tracking
2. Poor observation (specifi direction)*

2.1. Didn’t look in relevant direction
2.2. Didn’t see other because of obstructed view
2.3. No continuity of observation
2.4. Didn’t notice other driver’s signal
2.5. Distracted

3. Failure to signal
4. Opened door in path of other road user

MISJUDGEMENT (D)

1. Misjudged speed/ distance of other vehicle
1.1. When entering gap in moving traffic
1.2. When traffic ahead slows or stops
1.3. When overtaking

2. Misjudged speed/ handling of own vehicle
3. Misjudged correct speed for conditions

DELIBERATE RISK TAKING (E)

1. Excess speed
1.1. Above speed limit
1.2. Too fast for conditions

2. Close following
2.1. Deliberate by one driver
2.2. ‘Convoy conformity’

3. Disobeying traffic lights or pedestrian crossing
3.1. Going over traffic light stop line on red
3.2. Not stopping at pedestrian crossing

4. Overtaking in illegal position
5. Parking in dangerous/ illegal position
6. Wilful Agressive Recklessness (WAR)

NB: Certain factors (*) can also be used to describe pedestrian actions.
Where alternative explanations are separated by a slash, the coders would
indicate which version applied in each case.



   


