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MIJN VEILIGHEID?
MENSEN WAARSCHUWEN
BIJ ONVEILIGE SITUATIES

“Je bent altijd alert”, zegt bergingsinspecteur Wytse Huismans over veilig
werken. Hij is net terug uit Liverpool,
Groot-Brittannië, waar hij met een marine
chemist en een uitvoerder op consultancybasis betrokken was bij de bestrijding
van een scheepsbrand. In één ruim
brandden houten pallets en er was
koolmonoxide gedetecteerd in de
aangrenzende machinekamer. Eerste
actie: een machinist redden.
“De man was tijdens de inspectie
onbeschermd en zonder iemand te
waarschuwen naar de machinekamer
gegaan. Je moet dus scherp opletten:
kennelijk gaan sommige mensen in
dergelijke situaties op ‘uit’. Deels komt dat
omdat zij minder bekend zijn met de risico’s
dan wij. Deels omdat zij orders opvolgen

van officieren die zich onvoldoende bewust
zijn van waar ze hun bemanning in sturen.
Ook ontbreekt de ervaring met reddingsmiddelen. Wij namen een machinist mee
om ons wat dingen te wijzen. Toen wij hem
controleerden na het omhangen van de
perslucht bleek dat hij z’n fles ondersteboven had en het masker met veel lekkage
op z’n hoofd had gezet. Hem hebben we
ter plaatse een spoedcursus gegeven.”
Terwijl je als team ook zorgdraagt voor de
veiligheid van anderen, mag je die van
jezelf nooit vergeten. Wytse: “Omdat de
koolmonoxidewaarden veel hoger waren
dan aanvankelijk bekend was, gingen wij
op zoek naar een gaslek. Gelukkig vonden
we dit snel en konden we het karwei veilig
afhandelen met ons drieën. Als het langer
had geduurd hadden we de operatie
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moeten opschalen. Die afweging is
eenvoudig: als er wat gebeurt wie redt mij
dan? In risicovolle situaties wil je kunnen
terugvallen op je eigen mensen.
Met de brandweer van de wal hebben we
de situatie onder controle gekregen. Wat mij
dan opvalt is dat regels soms de veiligheid
belemmeren. Toen er nog slechts op één
spant een restje smeulend hout lag is er nog
een dag lang vergaderd over de benadering
ervan. Hersenloze veiligheid noem ik dat:
zonder logica, alleen maar om regels op te
volgen, checklijsten af te vinken. Dat is niet
mijn veiligheid. Mijn veiligheid is mensen te
waarschuwen bij onveilige situaties en te
zorgen dat iedereen weer veilig en gezond
thuis komt.”

