
Het brein als machine

Hebben we een vrije wil?



Interactie mens-machine

Reason, 1990



Interactie mens-machine



Model van Wickens

Cognitie stadium

Actie stadium

Perceptie stadium

Wickens, 1992



Perceptie stadium
Sensoren en perceptie



Cognitie stadium

Concert Maria Peres

Korte termijn- en lange termijn geheugen



Cognitie stadium

https://www.youtube.com/watch?v=FzJXTdDfpuQ

Aandacht



Actie stadium
Respons

Rasmussen, 1982



Stress
Aandacht, geheugen, beslissing en respons



Stress
stressor stress stressreacties

Emotioneel -> gefrustreerd, depressief, angstig, etc.

Cognitief -> piekeren, malen, obsessieve gedachten, etc.

Gedrag -> blijft weg van je werk, woede uitbarsting, roken, meer drinken, 

onveiliger werken, etc.

Lichamelijk -> sympatisch systeem (vecht of vlucht reacties) ademhaling omhoog, 

bloeddruk omhoog, spierspanning omhoog, pupillen worden groter, etc.

Parasympatisch systeem (ontspanning) spierspanning daalt, zweten 

stopt, hartslag en bloeddruk nemen af, etc.

(Vingerhoets, 2018)



Slaap, vermoeidheid en ploegendienst
Aandacht, geheugen, beslissing en respons



Types of error
Menselijke

fout

Bewust

handeling

Onbewust

handeling

Overtreding
Foute

afweging

Onvoldoen-

de kennis
Falen van 

geheugen

Afwezig, 

aandacht

Vergissing Vergeten

Reason, 1992



Het brein

Systeem 1

95%

Systeem 2

5%

Kahneman, 2011



Gereedheidspotentiaal

Libit, 1983



Cognitieve ongevalsanalyse

• Wat vaak onderbelicht blijft in een 
ongevalsanalyse, is de manier waarop de BRF 
leidt tot het substandaardgedrag. 

• Dat geldt vooral voor de processen die 
plaatsvinden in het brein van het slachtoffer of 
van anderen die bij het ongeval betrokken 
waren.

• Ongevalsanalyse op basis van 55 cognitieve 
(bewuste of onbewuste) Basis Risico Factoren



Cognitieve ongevalsanalyse
Breinfilter onbewust 

(Systeem 1/rode brein) 

Voorbeeld

Stress ‘ik kreeg teveel afwijkende procesdata, 

ik werd zenuwachtig en maakte die 

fout’

Gewoontegedrag ‘we doen dit altijd zo’

Mentale gezondheid ‘door die medicijnen reageerde ik te 

laat’

Vooronderstelling, 

aannames, 

‘ik dacht dat hij het wel gezien had’

Emoties ‘ik was zo boos dus ik luisterde niet’

Persoonlijkheid ‘ik durfde de afwijking niet te melden 

en toen ging het mis’

Angst, trauma’s ‘ik durfde het niet te zeggen’

Identificatie ‘ik ben de ploegchef dus ik dacht dat ik 

dat wel zou kunnen’

Kopieergedrag ´de chef maakt toch ook geintjes over 

hem´

Zintuigen ‘Ik heb de rook niet gezien’

Attributie ‘ik heb het hem niet uitgelegd want hij 

luistert toch nooit’

Breinfilter bewust 

(Systeem 2/groene brein) 

Voorbeeld

Verwachtingen ‘die verwachtingen waren voor ons niet 

echt duidelijk’

Regels ‘er waren 2 regels die elkaar tegenspraken’

Redeneren en vergelijken ‘ik maakte een rekenfout’. 

Intelligentie ‘ik was bij de briefing maar ik begreep het 

niet’

Competentie, kennis ‘ik heb die training nooit gevolgd’

Geheugen en onthouden ‘ik was die ene procedurestap vergeten’

Zelfbewustzijn ‘het ging vanzelf zonder dat ik erbij 

nadacht’

Cognitieve dissonantie ‘ik praatte mijn gedrag goed’

Schuldgevoel ‘ik voelde me schuldig dus ik heb het deze 

keer niet gemeld’

Communicatie ‘hierover was niet gesproken in het 

werkoverleg’

Weerstand ‘al die procedures hinderen mij bij mijn 

werk’

Aandacht voor de taak, 

afgeleid zijn

‘ik was met mijn gedachten ergens anders’



Interactie mens-machine



D&F – Passion for safety


