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Denkfouten in ongevalsonderzoek 

• Wat zijn systematische denkfouten? 

• Eén van de gevonden biasen 

• Conclusies 



Wat zijn systematisch denkfouten? 

• Denkfout: fout bij het denken (beoordelen van 
informatie ) 

• Systematisch: Met een richting / voorspelbaar 

 



Voorbeeld 



Systeem 1 Systeem 2 



Outcome bias 

Te herkennen aan: 

‘onvoldoende’ of ‘ineffectieve’ + geen specificatie/onderbouwing 

 

Voorbeelden 

• Het gegeven dat de werknemer de leiding verkeerd afsloot is een 
indicatie dat de werknemer onvoldoende getraind was 

• BHV organisatie was onvoldoende voorbereid 

• Onvoldoende geleerd van vergelijkbare incidenten 

‘het resultaat van een actie beïnvloed iemands oordeel over de actie’ 



Conclusie 

• Er zitten systematische denkfouten in 
ongevalsonderzoek 

 

• Tegen specifieke biasen: 

   Herkenningspunten & checks 

 

• Tegen systematische denkfouten in het algemeen: 

   Systeem 1 uit & systeem 2 aan 
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Bijlagen 



Cognitieve biasen: wat zijn het 

Cognitieve bias = een onbetrouwbare manier van denken 
(cognitief mechanisme) met een richting, om tot een 
antwoord/oordeel te komen. 

 

Resultaat van de cognitieve biasen is een systematische fout 
in beoordeling. Het resultaat kan ook goed zijn: per 
toeval of in een simpele situatie. 

 

Mechanisme  Uitkomst (Fout met een richting of 
goed) 

Anchoring bias Anchoring effect  



Zeven criteria 

• De geïdentificeerde ‘failure’ is een daadwerkelijke ‘failure’  

• De ‘latent failures’ zijn concreet genoeg beschreven om een 
oplossing te impliceren  

• Onderliggende problemen zijn geïdentificeerd  

• De geïmpliceerde oplossingen zijn de meest effectieve en 
haalbare oplossingen  

• De actoren zijn geïdentificeerd  

• De incident analyse laat weinig ruimte over voor interpretatie  

• Alleen ‘failures’ die duidelijk causaal gerelateerd zijn aan het 
incident staan in de analyse  



Fouten identificeren in  
originele bomen 



Verdeling van type fouten 



‘Latent failures’ in analyse bomen/ 
conclusies 

Correct (18% / 21%) 

Language issue (17% / 15%) 

Erroneous (65% / 65%) 


