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Stelt u zich eens voor dat het brandalarm afgaat of het gasdetectiesysteem een alarm 
activeert - hoe reageren dan de werknemers? Zullen ze zich herinneren wat ze in een crisis 
moeten doen en een noodsituatie volgens de in praktijk geoefende regels afhandelen?

Menselijk gedrag in 

noodsituaties: drie 

veelvoorkomende misvattingen
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MISVATTINGEN NOODSITUATIES

Operationele veiligheid mag tegenwoordig beter zijn dan ooit 
tevoren, het blijft moeilijk rekening te houden met de ‘menselijke 
factor’ in noodsituaties. En toch zijn operationele noodplannen nog 
steeds gebaseerd op enkele aloude veronderstellingen over hoe we 
op bedreigende situaties reageren. Vele daarvan worden tijdens 
veiligheidstrainingen opgedaan en doorgegeven en zelden ter discussie 
gesteld. Hoewel sommige van deze opvattingen sindsdien door 
gedragspscychologen zijn ontkracht, bestaan er nog steeds enkele 
misvattingen over menselijk gedrag in noodsituaties. 

Misvatting nr. 1
Werknemers reageren onmiddellijk op een alarm
Dit gebeurt wanneer het de werknemers duidelijk is dat er sprake is van 
onmiddellijk levensgevaar. Maar dat is echter zelden het geval. In veel 
scenario’s gaat kostbare tijd verloren voordat degenen ter plaatse de 
situatie juist inschatten en actie ondernemen. In plaats van dat ze zich 
zo snel mogelijk in veiligheid brengen, wachten zij op verdere signalen, 
bespreken de aard van het alarm met collega’s, zoeken ze naar tekens 
zoals rook of vuur - en verspillen dus kostbare seconden die in het 
ergste geval het verschil maken tussen leven en dood.

Voor een onmiddellijke en snelle evacuatie is duidelijkheid over de 
situatie en de te nemen maatregelen nodig. Dit kan van tevoren worden 
verbeterd, bijvoorbeeld door:
•   Meer praktijkgerichte training, waar werknemers diverse 

noodscenario’s en de benodigde reddingsmaatregelen simuleren.

•   Een kritische beoordeling van het eigen alarmsysteem van het bedrijf: 
kunnen de verschillende signalen onmiskenbaar worden toegewezen 
aan een gevaar en zijn er duidelijke instructies voor elke gevaarlijke 
situatie? Te veel verschillende signalen zijn verwarrend en kunnen 
overweldigend zijn. Te weinig laten ruimte voor interpretatie over de 
oorzaak van het gevaar.

•   Installatie van waarschuwingsapparatuur (bijv. gasdetectoren) met 
een zo laag mogelijk percentage aan valse meldingen.

Misvatting nr. 2:
Als mensen beseffen dat een alarm echt is, raken ze in 
paniek.
We zijn allemaal bekend met de film- en televisiebeelden: personen of 
groepen mensen in blinde paniek die irrationeel handelen. Dat is een 
schrikbeeld voor iedereen die betrokken is bij beveiliging en veiligheid. 
Paniek is immers allesbehalve een normale of typische reactie in een 
noodsituatie. Zeker niet in een industriële werkomgeving, waar het risico 
op mogelijke onvoorziene incidenten regelmatig aan iedere medewerker 
wordt uitgelegd in bijbehorende trainingen. Deskundigen zijn echter van 
mening dat paniek zich alleen voordoet als er sprake is van drie factoren:

•   Bewustzijn van een groot gevaar voor zichzelf of andere betrokken 
personen

•   De aanname dat redding mogelijk is, maar dat de vluchtroutes 
en -opties beperkt zijn en niet zomaar kunnen worden gevolgd

•   Algemeen gevoel van hulpeloosheid en onmacht om het gevaar op 
een andere wijze te ontwijken

1 1 auf der Heide, Erik. Common Misconceptions about Disasters: Panic, the ‘Disaster Syndrome’, and Looting. In: O’Leary, M. 2004. The First 72 Hours: A Community Approach to
  Disaster Preparedness. Lincoln, Nebraska, iUniverse Publishing. Bron: http://www.atsdr.cdc.gov/emergency_response/common_misconceptions.pdf, Dec. 2014)

2 Gantt, P. + R. 2012. Disaster Psychology. In: Professional Safety, August 2012

‘Het is effectiever te weten hoe mensen 
normaal gesproken op een alarm 
reageren en vervolgens hierop een 
noodplan te baseren dan een plan op 
te stellen en te verwachten dat mensen 
zich hieraan houden.’
Erik auf der Heide1

‘Angst, ondanks het feit dat het een 
krachtige motivator is, leidt niet 
noodzakelijkerwijs tot paniekgedrag in 
ramp- en noodsituaties.’
Paul en Ron Gantt2
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MISVATTINGEN NOODSITUATIES

Misvatting nr. 3:
In geval van nood denkt iedereen het eerst aan zichzelf. 
Integendeel, juist in extreme situaties tonen mensen zich als 
fundamenteel sociale wezens. Mensen die een noodsituatie of ramp 
hebben meegemaakt, maken unaniem melding van een overweldigende 
solidariteit, hulpbereidheid en edelmoedigheid richting de getroffenen.

Waarnemingen uit de praktijk en wetenschappelijke studies tonen ook 
aan dat positief sociaal gedrag de overhand heeft in collectief ervaren 
gevaarlijke situaties. Dit speelt nog meer wanneer de mede-slachtoffers 
geen vreemden zijn maar bekenden, zoals collega’s.

De ‘sociale factor’ kan daarom zeker een steunpilaar vormen van de 
operationele veiligheidscultuur - en er zijn talrijke manieren waarop dit 
positief kan worden versterkt:

•  Uitbreiden van de veiligheidstraining met interactieve elementen en 
teamopdrachten.

•   Rollenspel opnemen in de training: Zo kunnen werknemers een 
situatie vanuit een ander perspectief bekijken, bijv. uit dat van  
een aannemer die niet vertrouwd is met de veiligheidsuitrusting  
van het bedrijf.

•  Samen praktijkoefeningen doen, o.a. in gesimuleerde gevaarlijke 
situaties.

•   Implementeren van een buddysysteem in de veiligheidsprocedures, 
zoals het aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

•  Rollen en verantwoordelijkheden voor noodsituaties vastleggen en 
deze duidelijk communiceren

•   Stimuleren van open communicatie over fouten en  
bijna-ongevallen en gezamenlijk de oorzaken van gebeurtenissen 
analyseren met ‘hoe zou ik het gedaan hebben’ oefeningen.

Voor meer informatie over evacuatie- en 
reddingsoplossingen voor de industrie klik hier 
of scan: 

3 Bron: Ensure Studie (Schulze, Lorenz, Wenzel, Voss 2015a) 

89,9%
is over het 
algemeen 
bereid om te 
helpen3
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