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99% veiligheid of 100% veiligheid

Zonder ons verder iets af te vragen omtrent begrippen als veiligheid, 

risico of gevolg kunnen we vier aspecten gevoelsmatig bekijken:

• Is 100% veiligheid idealistisch? Ja/Nee?

• Is 100% veiligheid haalbaar? Ja/Nee?

• Is 99% veiligheid goed genoeg?

• Is het echt aantrekkelijk, wenselijk of nodig om zonder mogelijke 

consequenties of gevolgen voor het handelen anders te werken?

Wat als 99% veiligheid goed genoeg zou zijn?



99% veiligheid !

• Van alles wat wij elke maand consumeren is er één consumptie met 

een verhoogt risico van voedselvergiftiging of ander ongemak

• Per dag zouden er 7 à 10 onveilige landingen zijn op Schiphol

• Bij de US Postal Service zouden per uur 16000 poststukken 

zoekraken

• Per jaar 20.000 verkeerde medische voorschriften of recepten 

(USA)

• Artsen zouden elke dag 50 pasgeboren baby’s laten vallen bij de 

geboorte (USA)

• 500 onjuiste chirurgische procedures zouden elke week worden 

uitgevoerd (USA)

• 22.000 bankverrichtingen zouden elk uur worden geplaatst op een 

verkeerde bankrekening (USA)

• Uw hart zou elk jaar 32.000 hartkloppingen missen 



Achtergrond

Deze presentatie is gebaseerd op het gelijknamige safety essay 

geschreven voor de NZKV en gepubliceerd in 2015.

Deze lezing zal de belangrijkste aspecten benoemen zoals beschreven 

in het essay. Deze presentatie duurt ongeveer een uur. 

Gezien de tijd zal het beperkt zijn en niet alles komt aan de orde

Echter sommige aspecten en gebeurtenissen zullen wat nader worden 

bekeken.

Het volledige verhaal en deze presentatie zijn als PDF downloads 

beschikbaar op het leden gedeelte van GP website en het is zeker de 

moeite waard om het te lezen voor diegene die zich er wat verder in wil 

verdiepen. 

https://d.docs.live.net/987a0cf0a90c252a/02 Documenten Arie/1 Kanosport/02 Verenigingen/Goudse Peddel/00 2023 Safety essay/Actueel/Veiligheidsinformatie GP lezing.pdf


Wat is veiligheid

Veiligheid is een relatief begrip, aangezien 

niets onder alle omstandigheden 

volledig zonder gevaar is. 

Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als 

denkbeeldig. 

Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden 

toegepast voor een situatie om te bepalen of deze veilig is. 

Dit is een kwantitatieve of numerieke benadering.

De eerdere 99 of 100% “aandachtstrekker” is zo’n 

benadering.

Daarnaast is er nog een meer kwalitatieve of denkbeeldige 

benadering van veiligheid mogelijk.



Wat is veiligheid

Veiligheid is de mate van afwezigheid van (potentiële) 

oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van 

aanwezigheid van beschermende maatregelen.

Veiligheid is een breed en moeilijk definieerbaar 

containerbegrip. 

Naast gezondheid, welzijn en milieu raakt veiligheid een 

gebied dat zich bezighoudt met de ongewenste afwijkingen 

van een ideale toestand.



Wat is veiligheid

Voor zeekajakvaren zou het volgende kunnen gelden:

Als wij ‘s morgens in onze auto stappen met onze mooie 

spullen op het dak en in de auto en iedereen laat in de 

avond  ongeschonden en met onbeschadigde spullen thuis 

komt na een ongetwijfeld uitdagende en vermoeiende tocht 

zijn twee dingen denkbaar:                  Wie heeft suggesties?

• De leiding capabel was voor het inschatten van de 

risico’s (Aannemend dat er effectieve leiding was!!)

• Men zich bewust is geweest van de risico's en daarnaar 

heeft gehandeld

Kort samengevat dat het waarschijnlijk is geweest dat 

men veilig heeft gevaren en men zich de risico’s bewust 

was die men bij zeekajakvaren neemt of dat men geluk 

heeft gehad.



Veiligheidsbewustzijn

Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle 

omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Dit beseffen en er naar handelen noemen wij veiligheids-

bewustzijn.

Naarmate skills toenemen 

kan men grenzen gaan 

verleggen meer risico nemen 

en grotere gevaren trotseren



DE MENSELIJKE FACTOR

De belangrijkste factoren

De (vele) onzekerheden

• Statistische onzekerheden

• Scenario onzekerheden

• Bekende onwetendheden

• Onbekende onwetendheden



STATISTISCHE ONZEKERHEID

De statistische onzekerheid is in feite de faalkans en omvatten alle 

gevaarlijke en niet zichtbare en niet vooraf waarneembare fouten. 

Alle gevaarlijke fouten die zichtbaar zijn of detecteerbaar vallen 

buiten deze categorie. Denk aan vuurpijlen en sleeplijnen.

Anders dan mogelijk in de bergsport zijn bij zeekajakvaren deze 

fouten niet zo vaak de oorzaak van een probleem. Veel vaker is er 

een veelal onbekend probleem dat naar voren komt als er al een 

probleem is. Wij noemen dit slapende problemen die pas 

bovenwater komen als de voorziening gebruikt moet worden.

Bij dit soort problemen kan een probleem dat op zichzelf prima 

op te lossen is escaleren omdat hulpmiddelen die nodig zijn om 

het probleem op te lossen falen op het moment dat ze nodig zijn. 



STATISTISCHE ONZEKERHEID

Voorbeeld:

Tijdens een eenvoudige tocht met beginners wordt iemand onwel. 

Besloten wordt met een vuurpijl de aandacht te trekken. Omdat de 

meeste deelnemers nog beginners zijn en de tocht niet veel risico’s 

bevat wordt het geaccepteerd dat nog niet alle deelnemers alle 

normaal vereiste uitrustingsstukken aan boord hebben. 

De vaarleider, verantwoordelijk voor de veiligheid heeft een 

vuurpijl. Deze wordt afgestoken, althans dat is de bedoeling.

Bij het wegtrekken van het touwtje breekt dit af. 

Vuurpijl onbruikbaar!

Dit blijkt dan ook tevens de enige vuurpijl te zijn.



SCENARIO ONZEKERHEID

Onder de scenario onzekerheden valt het weer als meest 

dominante onzekere factor. 

Anders dan vaak verwacht wordt is de weersvoorspelling 

helemaal geen voorspelling maar een verwachting en die hoeft 

echt niet altijd uit te komen.

Een ander voorbeeld zijn zeebevingen (Zie essay, bladzijde 28).



BEKENDE ONWETENDHEDEN

Bedoeld word hier, ik ken het gevaar en het risico.

Maar ik weet dat ik het niet weet.

Voorbeeld: Uitdagend wildwatervaren zonder voorverkenning.

Dit zijn de gevaarlijkste fouten en als dit aan de orde komt bij het 

onderzoek naar een incident staat men zeer zwak.

Feitelijk is dit roekeloos gedrag wat altijd onacceptabel is en al 

helemaal van een leidinggevende.



BEKENDE ONWETENDHEDEN

Op een mooie en warme dag gaat een klein groepje vrienden varen op zee 

naar locatie 10 km uit de kust. Het is erg heiig. De vaarleider is de meest 

ervaren zeekajakker van de club en heeft vorig jaar het ZVE diploma 

gehaald. De beslissing is de avond ervoor vrij laat genomen.

Het wordt de eerste zomerdag van het jaar. Het weerbericht is niet 

beluisterd en ook is de tocht niet aangemeld.

Op 10 km uit de kust steekt de wind op en er wordt ver weg wat gerommel 

gehoord. Onweer in aantocht! De groep vaart zo snel mogelijk naar de kust 

volgens de kortste route. Sommigen varen boven hun kunnen en in de 

toenemend golven vaart niet iedereen lekker. Gelukkig slaat er niemand 

om, het onweer blijft op afstand en de wind neemt niet verder toe, maar het 

begint wat te regenen. 

Na een spannende anderhalf uur is men op het strand maar nog niet bij de 

auto’s. Gelukkig is het onweer voorbij en regent het alleen nog.

Twee mensen hebben een pols blessure opgelopen en kunnen niet meer 

varen.



ONBEKENDE 

ONWETENDHEDEN

Dit zijn gebeurtenissen waarvan wij ons geen voorstelling kunnen 

maken en nooit eerder in je directe omgeving hebben 

meegemaakt en waarmee wij dus in het geheel geen rekening 

houden.

Denk aan de zeebevingen, tsunami’s of golven van zeeschepen.



OPERATIONELE DILEMMA's

Dit is een ander aspect van veiligheid en veiligheid denken.

Risico’s objectief bekijken is een illusie, iedereen beoordeelt 

risico’s anders.

Het is goed gevaren te kunnen herkennen en om risico’s te 

kunnen onderscheiden, maar het zegt nog steeds niet hoe je 

risico’s moet hanteren.

Beslissingen gaan van rationeel (protocollen) tot intuïtief 

(gevoelsmatig). Innerlijke drijfveren bepalen bij iedereen wat hij 

of zij belangrijk vinden. Wanneer je mensen leert kennen worden 

beslissingen die zij nemen vaak voorspelbaar. 



EIGEN VEILIGHEID EERST ?

Soms leert men dat eigen veiligheid voorop staat. 

Dit is helemaal waar wanneer er een beroep van buiten op je 

gedaan wordt om problemen van anderen op te lossen. 

Dit is niet waar als je met een groep besloten hebt een uitdaging 

aan te gaan en het gaat niet helemaal naar wens.

In het tweede geval heb je een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid om het probleem met z’n allen op te lossen 

en tot een goed einde te brengen en alle met zich meebrengende 

risico’s te nemen. 

Die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ben je bewust of 

onbewust aangegaan als je geheel uit vrije wil besluit mee te gaan 

en genot en risico’s gaat delen en de risico’s redelijk bekend zijn.



SOCIALE ASPECTEN EN 

VALKUILEN

• Individuele drijfveren en motivatie

• Deelnemen in groepsverband

• Groepsprocessen, wordt er op elkaar gelet of 

vaart iedereen zijn eigen tocht

(Holy Head incident)

• Kwaliteit vaarleider

• Reputatie aspecten

• Individueel gedrag binnen een groep

• ……



DILEMMA’S BIJ HET INROEPEN 

VAN HULP

• Hebben wij de situatie nog in de hand

• Liggen oplossingen nog binnen ons bereik

(bijvoorbeeld onderkoeling, arm uit de kom, etc.)

• Angst voor reputatie schade

• Uitval van de leiding

• Wie roept de hulp in of wordt uitgestuurd voor 

hulp



Veiligheidsmiddelen

(En hun problemen)

• Zwemvest: Goed instellen, voldoende 

drijfvermogen

• Longjohn: Werkt ook bij beschadiging na een 

kentering

• Droogpak: Gevaarlijk bij lekkage of beschadiging 

na een kentering

• Vuurpijl: Beperkt houdbaar bij kajakvaren en 

niet te testen

• GSM: Kwetsbaar, geen dekking of zwakke 

batterij

• Marifoon (handheld): Geen dekking, eigen bereik



Risico Reeuwijkse Plassen

Op veel plaatsen gevaarlijke oevers.

Het is in veel gevallen moeilijk om uit het water te 

komen en daarna zijn er soms nog meer problemen.

Ook hulpverlening vanaf de kant is vaak onmogelijk.

Dit speelt vooral in het koude seizoen als men alleen 

vaart of in in groep waar reddingen nooit geoefend 

zijn.



Laat veiligheid geen obstakel 

zijn voor het plezier en de 

beleving van de kanosport

maar gebruik gezond verstand 

en respecteer sommige 

basis regels zonder discussie

Prettige avond
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