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Human Factors 

voor de TMG-instructeur

Presentatie voor de opfriscursus voor RFI(A)-TMG’s

Eindhoven – 19 april 2008 

Jan de Jong (GiLC Illustrious)

Wat leerde Rik Moons ons

over Human Factors?
ofwel
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Road Map

I. Waarom aandacht voor Human Factors ? 

II. Definitie Human Factors

III. Welke Human Factors voor RFI(A)-TMG’s ?

IV. Wat leerde Rik Moons ons over :

Human Factors in de recreatieve luchtvaart

V. Conclusie en aanbeveling

Vragen en/of commentaar ? ? ?



3

I. Waarom aandacht voor Human Factors ?

Belangrijkste oorzaak vliegongevallen is 

verschoven van techniek naar mens !
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II. Definitie Human Factors (1)

Er bestaat geen universele definitie !

Wel pagina’s vol definities op het internet

Beste definitie (?) (NASA Ames Research Center) :

Human Factors is an umbrella term for several
areas of research that include: 

human performance, 

technology, 

design and 

human-computer interaction.
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II. Definitie Human Factors (2)

Praktische definitie (Northrop Grumman IT):

Human Factors is a body of information

about human abilities, human limitations

and other human characteristics

from a physical and psychological

perspective that are relevant to

the design, operations and maintenance of 

complex systems.
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III Welke Human Factors voor RFI(A)-TMG’s

De kennis van de rol van Human Factors is

belangrijk voor alle instructeurs om twee redenen:

Taak instructeur die kennis over te dragen;

Met deze kennis beter instructie te geven.

Probleem:

Welk deel van het gebied Human Factors 

te bespreken bij een opfriscursus ?

Antwoord:

Aansluitend bij de praktijk van het vliegen;

Duidelijk, eenvoudig en simpel;

En vandaar onze keuze voor ………….
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Het excellente boekje over Human Factors van

Rik Moons
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Human Factors in de recreatieve luchtvaart 

A. Ongevallen: Waarom soms wel soms niet ?

B. Preventie van ongevallen door gebruik checklists;

C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen:

a.  Communicatie en informatieverwerking; 

b.  Persoonlijkheidsstructuren;

c.  Verkeerde gewoonten;

d.  Visuele illusies;

e.  Ruimtelijke desoriëntatie;

f.   Extra risico’s van buiten;

D. Preventie van ongevallen door goede clubcultuur.

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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A. Ongevallen: Waarom soms wel, soms niet ? (1)

Ongevallen door menselijk toedoen (75% van alle ongevallen in de

luchtvaart!) zijn het resultaat van verkeerde beslissingen van mensen. 

Die verkeerde beslissingen hangen (vaak) ook samen met

(1)  Puur toeval, 

(2)  Hoeveelheid handelingen van de piloot, 

(3)  Persoonlijkheidskenmerken piloot,

(4)  Omstandigheden, 

(5)  Handigheid en ervaring piloot.

De meeste ongevallen zijn niet het gevolg van één beslissing, maar van

(1) een reeks opvolgende verkeerde beslissingen in 

(2) moeilijke (en/of ongevalsrijpe) situaties.

Ook geldt dat niet alle verkeerde beslissingen resulteren in een ongeval.

Dit laatste wordt vaak verduidelijkt met het “gatenkaasmodel”.

Wat leerde Rik Moons ons (I AM SAFE) over:
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A. Ongevallen: Waarom soms wel, soms niet ? (2)

Omdat ongevallen meestal het gevolg zijn van een opvolgende reeks 

van verkeerde beslissingen, kunnen ongevallen voorkomen worden door:

de reeks op tijd te onderbreken:

Het slagen van het onderbreken van de reeks verkeerde beslissingen wordt 

groter naarmate aandacht wordt besteed aan o.a:

(1)  Goede clubcultuur m.b.t. de vliegveiligheid;

(2)  Gebruik van veilige vliegtuigtypen;

(3)  Goede naleving van de regels en de voorgeschreven

procedures;

(4)  Goede uitvoering van onderhoud aan het vliegtuig;

(5)  Goede opleiding en training van de piloot;

(6)  Goede veiligheidsopvatting van de piloot.

Deze zaken samen worden wel aangeduid als het “veiligheidsnet”.

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE)  over:
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B. Preventie van ongevallen door gebruik checklists

Een van de beste middelen ter voorkoming van ongevallen is het gebruik van 

checklists: (= Lijsten met alle noodzakelijke handelingen en informatie)

(1) Thuis - voor het vertrek naar het vliegveld - met de lijst bekend als 

de “I AM  SAFE” check, waarin  de letters staan voor:

I: Illness A: Alimentation M: Medication S: Stress

A: Alcohol F: Fatigue E: Emotion

(2)    Voor iedere fase van de vlucht zoals:

Het starten van de motor.

Het taxiën

De start en de klim

Het begin van een noodprocedure oefening

Het circuit en de landing

Het stoppen van de motor.

(3)    Na de vlucht 

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (1):

a. Communicatie en informatieverwerking*
Communicatie is vaak een van de items aan het begin van het complexe 
proces van de informatieverwerking, dat bestaat uit achtereenvolgens:

(1)  De levering van de signalen,

(2)  Het waarnemen en interpreteren van de signalen,

(3) Het beslissen op grond van de signalen. 

(4) Het uitvoeren van de actie volgend uit de beslissing, en

(5) De feedback in de vorm de levering van nieuwe signalen. 

Vooral bij fase (2) van het informatieproces treden vaak problemen en fouten 

op die mede kunnen worden verergerd door stress of emoties. 

Communicatie met de verkeersleiding of collega vliegers moet ondergeschikt 
zijn aan het actuele informatieverwerkingsproces bij het vliegen. Hierbij geldt
de volgorde : (1) VLIEGEN  (2) NAVIGEREN en (3) COMMUNICEREN.

(*) Het boekje I AM SAFE bevat meer informatie over dit onderwerp dan hier vermeld.

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (2):

b. Persoonlijkheidsstructuren*

Bij de verkeerde beslissingen of fouten van verschillende vliegers zijn vaak 

drie verschillende patronen te onderscheiden:

(1) Random fouten, (2) Systematische fouten en (3) Sporadische fouten. 

Deze zijn vaak het resultaat van respectievelijk:

(2) Tekort aan scholing, (2) Tekort aan opfrissing en (3) Normaal vliegerschap

Mede omdat geen twee vliegers hetzelfde zijn is het van groot belang voor de 
vliegveiligheid dat 

(1) iedere vlieger zijn eigen limieten kent, en

(2) niet verder gaat dan tot 50% van die limieten.

Deze laatste aanbeveling geldt in het bijzonder voor het kunstvliegen.

(*) Het boekje I AM SAFE bevat meer informatie over dit onderwerp dan hier vermeld.

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (3):

c. Verkeerde gewoonten*
“Gewoonten” die bij uitstek funest zijn voor het veilig kunnen vliegen zijn:

(1) Roken (2) Alcohol drinken en (3) Het innemen van medicijnen

Roken: (1) vermindert de aandacht, (2) verdooft, (3) vertraagt de reactietijd,

(4) vermindert het korte termijn geheugen, (4) verhoogt irritatie, en 

(5) vermindert de zuurstoftoevoer naar de hersenen met als gevolg

(6) een eerdere confrontatie met zuurstofgebrek op grotere hoogten.

Alcohol: (1) heeft direct invloed op de hersenwerking en vermindert het 

inschattings- en beslissingsvermogen nodig voor foutloos vliegen, 

(2) beperkt de overdracht van bloed en zuurstof naar lichaamweefsels 

waardoor dezelfde problemen ontstaan als bij roken bij grotere hoogten 

[ Dat koffie ontnuchtert en je wakker houdt is een fabel.]

Medicijnen: hebben afhankelijk van het type invloed op de vliegvaardigheid.

(*) Het boekje I AM SAFE bevat meer informatie over dit onderwerp dan hier vermeld. 

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (4):

d. Visuele illusies (1)
Visuele illusies, veroorzaakt door de omgeving van waargenomen objecten (zoals, b.v. 

de grotere maan dicht bij de horizon en het  schijnbaar krom zijn van rechte lijnen) geven 

problemen geven bij het  inschatten van afstanden en afmetingen, van diepte en richting.

Belangrijke voorbeelden:
A. Afhankelijk van het stijgen of dalen van het voorterrein krijgt de piloot het gevoel dat hij

te hoog dan wel te laag zit. Hetzelfde geldt bij het oplopen, c.q. aflopen van de baan

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (5):

d. Visuele illusies (2)

B. De bekende lengte/breedte verhouding van de baan op het thuisveld geeft aanleiding 

tot onterechte interpretaties van de lengte van de baan op een ander veld:

Een bredere baan geeft de indruk van een te vlakke nadering en wordt daarom 

te steil aangevlogen, een smallere baan juist andersom.

C. Aan alleen het silhouet van een ander vliegtuig is het vaak moeilijk te zien of het een

meeligger of een tegenligger betreft (Veilig is altijd uit te gaan van een tegenligger!).

D. Lichte of donkere achtergrond verschillen kunnen het dieptezicht wijzigen

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (6):

d. Visuele illusies (3)

E. Ook zon in de rug of zon tegen geven verschillende beelden en zo mogelijke visuele

illusies. Het schoon zijn van de kap is in deze omstandigheden van groot belang..

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:

F. Bij nevel of mist zijn obstakels in werkelijkheid dichterbij dan verwacht.
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (7):

d. Visuele illusies (4)

Visuele illusies leiden altijd op zijn minst tot verwarring.

Houd er daarom altijd rekening mee dat zij op kunnen treden!

Vermijd vliegen in beperkte VFR omstandigheden

Extra aanbeveling:

Kies altijd voor dezelfde zitpositie in Uw vliegtuig

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (8):

e. Ruimtelijke desoriëntatie (1)

Een fenomeen, dat typisch is voor het vliegen en dat veroorzaakt wordt door 

verkeerde informatie aan de vlieger in de lucht is ruimtelijke desoriëntatie.

Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als vestibulaire illusie..

De verkeerde informatie wordt in dit geval gegenereerd door het 

evenwichtsorgaan in het oor. Dit orgaan controleert in normale situaties de 

oriëntatie en de beweging van het lichaam. De informatie die daarvoor nodig is

wordt gegenereerd door kristallen op haartjes in het evenwichtsorgaan die 

eventuele stromingen van de daarin aanwezige vloeistof kunnen detecteren. 

Ter voorkoming van misselijkheid heeft het orgaan de eigenschap dat het 

na ongeveer 20 seconden een nieuwe oriëntatie als normaal gaat beschouwen

en (onterechte) signalen gaat geven als daarvan afgeweken wordt.

Zonder andere informatie van een van de twee andere informatiebronnen, 

het gevoel en het zicht, kan de verkeerde informatie desastreus zijn.

Wat leerde Rik Moons ons in (I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (9):

e. Ruimtelijke desoriëntatie (2)

Een andere vorm van ruimtelijke desoriëntatie, die vaak voorkomt is de 

ruimtelijke desoriëntatie t.g.v. een scheef wolkendek. Het ontstaan hiervan ligt 

voor de hand indien gevlogen wordt laag onder of in de richting van  een schuin 

oplopend wolkendek zoals weergegeven in onderstaande figuren:

Ruimtelijke desoriëntatie komt vooral voor bij een onverwachte overgang van 

visuele naar instrument condities. Terugkeren naar de visuele condities is hier 
de beste oplossing.

Wat leerde Rik Moons ons in (I AM SAFE) over:
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C. Belangrijke hoofdrolspelers bij ongevallen (10):

f. Extra risico’s van buiten

(i) Cumulo-Nimbi:

Het gevaarlijke karakter van het vliegen in de nabijheid van een Cumulo-

Nimbus is alom bekend en wordt hier vermeld voor de volledigheid.

(ii) Mid-air collisions:

Mid-air collsions van de meestal relatief langzaam vliegende recreatieve

luchtvaartuigen met snel vliegende militaire jachtvliegtuigen in 

ongecontroleerd luchtruim zijn in de praktijk niet voor 100% uit te bannen.

De tijd tussen het waarnemen en het mogelijk nog kunnen uitwijken is

voor de militaire vlieger van het snelle jachtvliegtuig zeer kort. 

Vliegers van recreative luchtvaartuigen kunnen de kans op mid-air

collisions alleen klein houden door de tijdelijke en permanente gebieden

waar door militaire vliegtuigen laag gevlogen mag worden te mijden.

Wat leerde Rik Moons ons in (I AM SAFE) over:

22

D. Preventie van ongevallen door goede clubcultuur
� Een noodzakelijke voorwaarde voor een op veiligheid gerichte clubcultuur 

is dat ongevallen, incidenten en overtredingen van regels en procedures
breed bespreekbaar zijn en dat daar lessen uit getrokken kunnen worden.

� Er moet daarbij tevens een goed evenwicht worden gevonden tussen 

veel en weinig regels en tussen zware en geen straffen.

� Een ideale veiligheidscircuit, opgezet 

a. met medewerking van de ervaren vliegers, en

b. met de invoering van de anonieme melding van incidenten

� heeft in principe de volgende vorm:

Wat leerde Rik Moons ons (in I AM SAFE) over:
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V. Conclusie en aanbeveling
Het boekje van Rik Moons met de titel:

“I AM SAFE: Flight Safety Tour”

en de ondertitel:

“De piloot en zijn beperkingen:

Praktische tips voor veiliger vliegen”

1) Is een uitstekend geschreven en met veel figuren goed geredigeerd 
boekje, dat een bijzondere rol vervult - en in de toekomst nog verder kan 
vervullen - bij het introduceren van het onderwerp “Human Factors” bij 
Nederlands sprekende vliegers in de recreatieve luchtvaart;

2) Voldoet geheel aan de eerder gestelde eisen : “Aansluitend bij de praktijk

van het vliegen”, “Duidelijk, eenvoudig en simpel” voor een syllabus voor
de bespreking van het onderwerp Human Factors voor TMG-instructeurs;

3) Zou zeer geschikt zijn als verplichte leesstof voor iedere vlieger en 

leerling-vlieger in de Nederlands sprekende recreatieve luchtvaart.
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Dank U voor Uw aandacht

en als laatste opmerking:

Heeft U nog vragen ?

Of commentaar ?


