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PROGRAMMA

1. Zelfkennis

2. Zelfbeeld

3. Paraatheid en paniek (bij brand)

4. Risico-homeostase: het effect van maatregelen

5. Samenvatting 
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1. ZELFKENNIS

Waarom zijn we hier?
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Dankzij onze ouders

Ze hebben het zelf overleefd 

en voor nageslacht gezorgd + opgevoed

Dat gaat al honderden generaties zo



WIJ …

zijn de nazaten van zij die goed met risico’s 
konden omgegaan

hebben oude verwanten gehad die dat niet 
konden ( te veel of te weinig risico’s genomen) 
en die daardoor uit de genenpool zijn gevallen

hebben allen een goed werkend risicosysteem 
meegekregen via ons DNA
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KRACHT EN VALKUILEN

De angst voor vuur is een van de 
voorgeprogrammeerde angsten uit ons systeem.

Vuur roept echter niet alleen angst op, maar 
activeert ook het beloningscentrum - sommige 
gevaren hebben iets aantrekkelijks.

Echter, het potentieel gevaar van vuur is behoorlijk 
toegenomen - het zijn niet meer de bosbrandjes van 
vroeger - en daar is ons instinct niet op voorbereid
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GEVOLG
De mens heeft zowel toenaderings- als 
vermijdingsgedrag rondom vuur.

Afstand houden is niet vanzelfsprekend.

In te veel gevallen menen we intuïtief het vuur 
meester te zijn

Velen willen nog blussen waar wegrennen het 
enige juiste alternatief is.
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FOUTIEVE INSCHATTING

We overschatten onze mogelijkheden 
om met vuur om te gaan

We onderschatten de ernst van het 
vuur dat we ontmoeten
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ZELFBEELD
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Waar plaatst u zich op schaal van veiligheid 
in vergelijking met andere weggebruikers?

veel mensen overschatten 
hun eigen mogelijkheden



WAAROM 
ZELFOVERSCHATTING?

Dankzij zelfoverschatting ondernemen we 
meer

Dit leidt tot meer en betere resultaten

Maar…. we maken ook meer fouten, nemen 
meer risico’s

Naarmate de gevaren toenemen, worden de 
consequenties hiervan ernstiger

10



2. ZELFBEELD

Ons zelfbeeld klopt dus niet helemaal

Dat geldt op meerdere facetten van 
ons bestaan
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ZELFBEELD
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Gestuurd 
door wil Logisch

Bewust

Intentie 
is resultaat

van stemming

Brein werkt
vooral intuïtief

Meer dan 
99% gedrag
geschiedt
onbewust



GEVOLG

Als we aan brandpreventie denken, 
dan zijn we vaak gericht op het 
stimuleren van kennis en inzicht van 
gebruikersgroepen

Veel gedrag komt echter op een 
onbewuste wijze voort uit onze 
automatische piloot
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INZICHT IS GEEN GARANTIE

De nooduitgang kennen is geen enkele 
garantie dat we die ook gaan 
gebruiken

Regelmatig door de nooduitgang naar 
buiten gaan (automatiseren) verhoogt 
de kans hierop aanzienlijk.
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3. PARAATHEID
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WAT IS PARAATHEID?

Een van de oudste veiligheidsfuncties

Zorgt dat er een balans is tussen

de mate van paraatheid van lichaam 
en geest

de mate van dreiging uit de 
buitenwereld
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PANIEK

Uiteinde van het spectrum van 
paraatheid

Besef: “deze brand is echt menens!”

Extreme overlevingsreacties

Vechten - vluchten - verstijven
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ENERGIEVERBRUIK
In paniek kan de frequentie van de 
hersencommunicatie toenemen met een 
factor 4

Kost ook 4 keer zoveel energie

Enorme behoefte aan zuurstof en suikers

De grootte van de bloedvaten is niet 
berekend op langdurige stress
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EFFECT OP HERSENEN
Zodra het bloed de hersenen binnenstroomt, 
wordt het helemaal leeggeroofd.

De gebieden bij de ingang krijgende meest, de 
rest komt er karig vanaf.

Het oudste deel van brein - reptielenbrein - 
wint het van de moderne delen.

Impulsiviteit > logica
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3 LAGEN IN BREIN
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GEVOLG PANIEK

Alles wat we cognitief “weten”

verliest het van ingeslepen patronen

We worden een kip zonder kop

Eenmalige ontruimingsoefening heeft 
geen zin voor de gebruikers
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FIETS
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WAAROM AFNAME ANGST?

Oog in oog met gevaar, heeft het geen 
zin meer om daar bang voor te zijn.

Angst verlamt dan alleen maar.

De activiteit van angstcentrum wordt 
beperkt (door reptielenbrein).
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GEVOLG AFNAME ANGST

We durven meer dan gebruikelijk.

We hebben minder remmingen.

Kan effectief zijn bij simpele oplossingen. 

Werkt desastreus bij niet voor de hand 
liggende oplossingen.
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GEVOLG

We zien nog maar een beperkt aantal 
oplossingen.

We zijn niet ontvankelijk voor goede 
adviezen / raad uit de omgeving.

Als de mens het meeste hulp nodig 
heeft, staat hij er het minste voor open.
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4. RISICO-HOMEOSTASE

Welk risico kan ik aan?
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RISICO-HOMEOSTASE

Naarmate het aantal 
veiligheidsmaatregelen toeneemt,

menen we meer risico aan te kunnen,

en nemen we ook meer risico’s
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VOORBEELD

Effect winterbanden? Nul !!!

Effect brandblusinstallatie?

Effect slipcursus?
Begin +++

Daarna - - - !!!

????



5. SAMENVATTEND

Veel van ons gedrag gaat onbewust op de 
automatische piloot: als je iets wilt 
veranderen heeft kennis alleen geen zin en 
helpt alleen oefening.

De mens onderschat het gevaar van vuur.

De mens overschat zijn mogelijkheden om 
ermee om te gaan.
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SAMENVATTEND

Als paniek uitbreekt, worden we een 
ander mens (impulsief, roekeloos, kip 
zonder kop)

Hoe meer we ons veilig wanen, hoe 
onveiliger we ons gaan gedragen.
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MEER INFORMATIE?
Web: www.brainbasedsafety.nl

Boek:  Veilig werkgedrag            
door Brain Based safety 

Blog: via 
www.brainbasedsafety.nl/blog
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Open training start op 2 / 3 oktober                      
http://brainbasedsafety.nl/?p=300

http://www.brainbasedsafety.nl
http://www.brainbasedsafety.nl/blog
http://brainbasedsafety.nl/?p=300
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