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Natuursportactiviteiten:
risicomanagement en
programmaveiligheid
In veel scholen vormen diverse buitensporten regelmatig onderdeel van sportdagen,
schoolreizen en zelfs bezinningsdagen.
Leerlingen van verschillende leeftijden trekken ervoor naar de zee, een meer of waterloop, rotsmassief of grot... Voor menige jongere, en klas, is het een topactiviteit. Ook
sportclubs, jeugdverenigingen en vriendenkliekjes zetten al eens een buitensportactiviteit op het programma, al dan niet zelf
georganiseerd.
Verscheidene studies wijzen op de educatieve waarde van deelname aan (bepaalde) buitensportprogramma’s (o.a. Cason &
Gillis, 1994; Hatttie et al, 1997; Hans,
2000). Als dergelijke programma’s echter
in het nieuws komen, is dat doorgaans om
andere redenen. In oktober 2004 bijvoorbeeld, melden de kranten dat een 15-jarige
leerlinge, die in het kader van bosklassen
deelnam aan een grottocht te Rochefort, na
urenlang klem zitten door Spéléo Secours
geëvacueerd werd. In mei 2005 haalt een
ander ongeval het televisienieuws: in Olloy
valt een 11-jarige leerlinge bij het uitvoeren
van een zogenaamde ‘death ride’ op de
grond: ze wordt per helikopter naar het ziekenhuis in Brussel gevlogen. In dezelfde
maand valt een andere tiener, eveneens in
het kader van een schooluitstap, in
Dourbes langs een rappèltouw van de rotsen. Ook zij eindigt in het ziekenhuis. Hoe
zit het eigenlijk met de veiligheid van dit
aanbod?
In dit artikel presenteren we enkele inzichten uit de literatuur, een overzicht van het
wettelijk kader en veiligheidssystemen in
de sector, en bevindingen uit eigen onderzoek naar de programmaveiligheid bij
Outward Bound België. We ronden af met
enkele praktische besluiten voor opdrachtgevers en organisatoren. Daarbij is van
belang dat we onze analyse en besluiten

beperken tot de zogenaamde ‘institutionele buitensport’: een aanbod gericht op
gelegenheidsdeelnemers, veelal in groep,
die niet de intentie hebben de sport zelfstandig te leren beoefenen, en als dusdanig
te onderscheiden van de particuliere
natuursportbeoefening (Hovelynck, 2002;
Hunter, 2007).

1. De veiligheid van natuursportprogramma’s
De aandacht voor programmaveiligheid in
natuursportprogramma’s is niet nieuw. In
1979 publiceert Meyer op basis van de
toen beschikbare gegevens een schatting
van het gezondheidsrisico in (Amerikaanse) buitensportprogramma’s. Zijn analyse leidt tot een schatting van 40 letsels
per miljoen blootstellinguren, te vergelijken

met het risico bij industriële activiteiten als
mijnbouw. Meyer relativeert dit cijfer: het is
lager dan, bijvoorbeeld, voor college football. Tegelijk pleit hij er voor het risico te
erkennen en te managen. Risk management berust volgens Meyer op zeven pijlers, namelijk:
• Risk assessment: een periodische inschatting van de risico’s van activiteit en
locatie, en in vraag stellen of de risico’s in
verhouding staan tot de bijdrage in het
programma.
• Preventieprocedures: geschreven veiligheidsrichtlijnen voor het organiseren van
programma’s en de activiteiten die er
deel van uitmaken.
• Selectie en opleiding van staf: volgens
Meyer de belangrijkste factor. Een
belangrijke randbemerking is dat geen
van beide eenmalig zijn, maar doorheen
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de samenwerking opgevolgd en bijgestuurd moeten worden.
Screening en opleiding van deelnemers:
nagaan in hoeverre de kandidaat-deelnemers fysiek in staat zijn het programma
zonder gezondheidsproblemen te doorlopen. Vooral de screening valt te begrijpen in de context van programma’s van
meerdere weken in afgelegen wilderness-gebieden.
Analyse van ongevallen en bijna-ongevallen: het onderzoek van deze gebeurtenissen laat niet alleen toe de risico’s in
het eigen aanbod te situeren en begrijpen, het is ook de reality check voor de
effectiviteit van voorgaande punten.
Opvangprocedure: geschreven richtlijnen
voor de opvang van een ernstig ongeval.
Area guides: kaarten en de nodige informatie over de programmalocatie om
zowel de preventie- als de ongevallenprocedure adequaat uit te voeren.

In latere publicaties vallen vooral de Risk
Management Reports van de Amerikaanse
Association for Experiential Education op
(Liddle & Storck, 1995; Leemon e.a., 1998;
Leemon & Merrill, 2002). Deze bieden een
periodisch overzicht van ongevallen en
bijna-ongevallen die buitensportorganisaties op vrijwillige basis aan de federatie
melden. Ondanks de beperkte representativiteit van het gegevensbestand, laten deze
analyses toe de te managen risico’s beter te
situeren. Daarbij vallen enkele bevindingen
op:
• De meest risicovolle activiteiten zijn niet
de meest technische, zoals klimmen, touwenparcours of kajakken en kanoën,
maar wel – onder andere – tourfietsen,
dagtochten en oriëntatieloop en... de
spelletjes die deelnemers spelen tussen
de geplande activiteiten door.
• De rechtstreekse oorzaak van letsel is in
meer dan de helft van de gevallen uitschuiven en vallen. Dat is in lijn met
Europese bevindingen voor buitensportprogramma’s en voor sport en vrije tijd in
het algemeen (van de Sman e.a., 2003).
• Het overgrote deel van de letsels zijn verstuikingen en verrekkingen, en kneuzingen. Daarop volgen breuken en ontwrichtingen, vooral van de onderste ledematen. Samen staan deze letselcategorieën in voor ruim voor 2/3 van het totaal.
Samenvattend kan men, in het kader van
dit artikel, stellen dat het ‘profiel’ van de
ongevallen in natuursportprogramma’s in
belangrijke mate overeenkomt met de letsels in andere sporten of zelfs met huis-,
tuin- en keukenongevallen in het algemeen. De courante veronderstelling dat de
natuursporten ‘risicosporten’ zijn, lijkt dus –
althans in de institutionele buitensport –
niet echt op te gaan...
Een andere interessante vaststelling betreft
het aantal ongevallen bij de programmabegeleiding. Relatief tot het aantal blootstel18
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lingsuren, gebeuren er evenveel ongevallen
met monitoren of gidsen als met deelnemers. Met andere woorden: dat er meer
ongevallen gebeuren met deelnemers, is
vooral te wijten aan het feit dat ze met
meer zijn...
Tenslotte vermelden we het onderzoek van
Davidson (2004). Ook hij stelt vast dat het
aantal ongevallen buiten de geprogrammeerde activiteiten in de programma’s
relatief hoog is. Hij zoekt de verklaring voor
een deel in de afwezigheid van toezicht.
Verder zouden de meeste ongevallen tijdens de buitensportactiviteiten, inclusief de
ernstigste ongevallen, plaatsvinden in de
activiteiten die de staf vooraf low risk achten. Davidsons belangrijkste aanbeveling is
om een formeel systeem van rapportering
van bijna-ongevallen en ongevallen in te
voeren. De analyse daarvan moet buitensportaanbieders en -begeleiders toelaten
het risico te situeren en tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

2. Wettelijk kader: de KB’s
op de ‘ontspanningsevenementen’
In België zijn er naar schatting een 150-tal
organisaties die één of meerdere natuursporten aanbieden: kajakken, kanoën of
raften, klimmen, speleologie, canyoning,
bergtochten, langlauf, ski... Het wettelijk
kader voor hun activiteiten is recent aangescherpt door enkele Koninklijke Besluiten
inzake consumentenveiligheid. De belangrijkste zijn de KB’s op de Actieve Ontspanningsevenementen (25/4/2004) en op de
Extreme
Ontspanningsevenementen
(12/12/2000). Daarnaast is ook het KB op
de Verhuring van Producten (4/03/2002)
van belang - voor het huren van kajaks of
ski’s bijvoorbeeld.
Het centrale idee van de KB’s op de zogenaamde ‘ontspanningsevenementen’ is dat
er voor elk evenement een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld is, die op basis
van een risicoanalyse de gepaste preventiemaatregelen neemt (Hovelynck, 2002). In
termen van risk management kan men de
KB’s als volgt situeren:
• Managementsystemen: de KB’s stellen
vooral een managementstructuur voor,
waarin de “organisator” voor elk programma een “veiligheidscoördinator”
aanduidt (of zelf veiligheidscoördinator
is). De organisator staat er voor in “dat
een risicoanalyse uitgevoerd wordt”,
“stelt op basis daarvan (...) preventiemaatregelen vast” en “past deze toe”. De
veiligheidscoördinator staat gedurende
het verloop van het programma in voor
“de algemene coördinatie en veiligheid”
en neemt “daarvoor alle noodzakelijke
beslissingen”. De veiligheidscoördinator
moet daartoe gedurende het program-

ma beschikken over een preventie- en
een zoneplan.
• Preventieprocedures: de KB’s vergen een
document met “de resultaten van de risicoanalyse en de op basis daarvan vastgestelde preventiemaatregelen”.
• “Situatieschets”: de KB’s eisen dat minstens de veiligheidscoördinator over een
area guide beschikt. De inhoud daarvan
wordt niet gespecificeerd.
Bij de vergelijking met het artikel van
Meyer valt op dat het KB over de selectie
en opleiding van medewerkers slechts stelt
dat de organisator er voor verantwoordelijk
is. Ook een emergency plan wordt in de
regelgeving niet geëist. Tenslotte is het
opmerkelijk dat een latere herziening van
het KB (4/5/2006) twee typen programma’s van al deze verplichtingen ontslaat,
namelijk:
• Activiteiten georganiseerd door sportclubs en -federaties voor zover die georganiseerd zijn voor eigen leden binnen
het normaal kader van hun sportbeoefening: met deze uitsluiting erkent de overheid het eerder toegelichte onderscheid
tussen de particuliere en de zogenaamde ‘institutionele’ sportbeoefening.
• Activiteiten door erkende jeugdwerkinitiatieven: deze vrijstelling is problematischer omdat de KB’s specificeren dat
bovenstaande verplichtingen “aantonen
dat het evenement voldoet aan de algemene veiligheidsverplichting” (wet van
9/2/1994). Voor zover die algemene veiligheidsverplichting geldt, blijft het KB
wellicht de aangewezen richtlijn, ook
voor wie ervan vrijgesteld is.
Wat het (ver)huren van kajaks, ski’s of
andere producten die voor een programma noodzakelijk zijn, kunnen we in het
kader van dit artikel kort zijn: het KB van
4/03/2002 verplicht de verhuurder ertoe
de huurder, op het moment van de verhuring, kennis te geven van de handleiding
van het product en van de veiligheidsmaatregelen die bij gebruik vereist en/of aanbevolen zijn. Bij het huren van een kajak of
fiets, bijvoorbeeld, moet dat mondeling en
in een document dat de huurder meekrijgt.
Tenslotte moet de verhuurder, al dan niet
gratis, de door de producent aanbevolen
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals
reddingsvest of helm, ter beschikking stellen.

3. Kwaliteitsystemen: ‘BFNO
approved safety practices’
Aangezet door de (ontwerpen van) de KB’s
met betrekking tot de ontspanningsevenementen ontwikkelde de Beroepsfederatie
van Natuursportondernemingen (BFNO)
een begeleidingssysteem om natuursportorganisaties te ondersteunen in het verbeteren van hun risk management en het
opvolgen van de nieuwe regelgeving
(Hovelynck, 2002). Deelname aan het systeem verloopt in drie fasen, namelijk:
• Self-assessment: de organisator schat de
veiligheid van de eigen programma’s in
aan de hand van een instrument, dat
achtereenvolgens managementsystemen, preventieplan, ongevallenplan en
situatieschets aan de orde stelt.
• Netwerking: organisatoren worden aangemoedigd contact te nemen met andere deelnemende organisaties om van
elkaars risk management-systemen te
leren.
• Audit: een BFNO-auditor licht de programmaveiligheid op het terrein en
‘back-office’ door. Op basis hiervan ontvangt de organisator een rapport met
bevindingen, aanbevelingen en suggesties. Als een vergadering van auditors de
vastgestelde veiligheidspraktijken positief beoordeelt, ontvangt de organisatie
het “BFNO approved safety practices
label”.
Men kan het begeleidingssysteem opvatten als een concretisering van de wettelijke
vereisten op basis van de literatuur, enerzijds, en terreinervaring, anderzijds. Een
voorbeeld daarvan is de situatieschets: die
vereiste is gespecificeerd op basis van literatuur (o.a. Meyer, 1979), de ervaring dat
preventie- en ongevallenplannen slechts
uitvoerbaar zijn als bepaalde (contact-)
gegevens binnen handbereik zijn, en de
wetenschap dat de noodzaak niet voor
elke aanbieder en elk programma dezelfde
is en dat de organisator dus zelf moet meebepalen wat een situatieschets inhoudt.

Het begeleidingssysteem concretiseert niet
alleen, het vult ook aan. Een voorbeeld
daarvan is het ongevallenplan. De KB’s stellen geen eisen met betrekking tot EHBO,
communicatiemogelijkheden en verzekering bijvoorbeeld - de BFNO-auditors doen
dit wel.
Sinds 2002 nemen een 15-tal BFNO-lidorganisaties aan het begeleidingssysteem
deel. Het uitgangspunt is dat organisatoren
de praktijk van hun risk management op
een gedocumenteerde wijze moeten kunnen verantwoorden. Een centraal onderdeel daarvan is de analyse van ongevallen
en bijna-ongevallen (Hovelynck & Smitz,
2008).

4. Onderzoek van ‘best
practices’
Sinds de start van het BFNO-begeleidingssysteem volgen de onderzoekscentra voor
Sportmanagement en Organisatiepsychologie van de KUL enkele aspecten van het
veiligheidsmanagement in de sector op. In
kader van deze samenwerking werden
onder meer de ongevallen en bijna-ongevallen geanalyseerd van Outward Bound
België, die in 2005 als eerste lidorganisatie
het BFNO approved safety practices label
ontving. Opgericht in 1977, is Outward
Bound in België één van de pioniers in de
institutionele buitensport, met name in het
deelgebied dat gekend staat als outdoor of
adventure education. Daarin wendt de staf
buitensportactiviteiten aan om deelnemers, persoonlijk en als groep, een intern
leerproces te helpen doormaken. De deelnemers zijn onder meer klasgroepen,
teams uit diverse profit- en social-profitorganisaties, randgroepjongeren en opleidingsgroepen in de domeinen van onderwijs, vorming en therapie. Slechts uitzonderlijk zijn de deelnemers jonger dan 17
jaar.
De organisatie beschikt sinds 1989 over
een gegevensbestand van alle ongevallen
en bijna-ongevallen die tijdens de aangeboden programma’s plaatsvinden. De
onderzoeksvraag bij het analyseren van dit
bestand is tweevoudig:
• Hoe veilig zijn institutionele buitensportprogramma’s? Precieser: hoe veilig zijn
buitensportprogramma’s met approved
safety practices?
• Wat kunnen we uit deze gegevens leren
voor preventie?
De analyse dekt een periode van 10 jaar,
namelijk 1991-2000, met daarin 68.497
deelnemersdagen en 8.474 trainersdagen.
In praktische temen komt dat neer op
1.370 5-daagse programma’s met 10 deelnemers en 1 begeleider, of anders verwoord: een groep van 10 met begeleider
gedurende 6.849 dagen. Voor die 68.497

plus 8.474 programmadagen zijn er 339
gerapporteerde voorvallen, waarvan 229
ongevallen met letsel, 13 ongevallen met
alleen materiële schade, 29 ziekten, 11
gedragsproblemen en 57 bijna-ongevallen.
We vergeleken deze voorvallen met de
gegevens van de Risk Management
Reports voor dezelfde periode (Leemon,
e.a. 1998; 2002: zie hoger) en de jaarlijkse
overzichten van de veiligheid per beroepssector (volgens NACE).
In dit artikel focussen we op de ongevallen
met letsel en de bijna-ongevallen. Op basis
daarvan stellen we vast dat outdoor-programma’s relatief veilig zijn en dat er
belangrijke gelijkenissen zijn tussen de
ongevallen in ons onderzoek en in de
Amerikaanse gegevens. Dat de programma’s in de Verenigde Staten beduidend
langer zijn (tot vaak 2 à 3 weken) en in
meer afgelegen streken plaatsvinden, vinden we vooral weerspiegeld in de uiteenlopende gegevens over ziekte. In
Amerikaanse programma’s lijken die vaak
gerelateerd aan ‘expeditie’-omstandigheden (infecties e.d.). In Belgische programma’s wijzen de gegevens in de richting van
mensen die met een (sluimerende) ziekte
op het programma aankomen (de helft
doet zich voor op de aankomstdag). Gezien
het erg beperkte aantal ziektegevallen (29
in 10 jaar) laten we deze categorie verder
buiten beschouwing. We doen dat ook met
materiële schadegevallen en zogenaamde
gedragsproblemen.
4.1. Kwetsuren
Voor de 229 ongevallen met letsel belichten we achtereenvolgens de aard van het
letsel, de oorzaken van het ongeval en de
activiteiten waarin het ongeval plaatsvond.
Ter verduidelijking vooraf: dit aantal ongevallen is, in vergelijking met de beroepssectoren die aan de programma’s deelnemen, gemiddeld. De ernst van deze onge19
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Tabel 1: Top 10 letsels
Outward Bound
België

Risk Management
Report

Soft tissue / blauwe plek / kneuzing

107

240

Athletic: verstuiking / verrekking

66

362

Brandwonde

16

42

Breuk

9

42

Ontwrichting

4

28

Gebitsprobleem

3

26

Head zonder bewustzijnsverlies

2

29

Blaar

1

24

Koudeletsel

0

20

Andere

14

19

vallen is in vergelijking laag: in dat opzicht
kan men stellen dat de deelnemers bij
Outward Bound België over het algemeen
veiliger zijn dan in hun dagelijkse beroepsuitoefening. Ook in vergelijking met de
Amerikaanse gegevens uit de Risk
Management Reports scoren de onderzochte programma’s eerder gunstig.
De volgende voorbeelden typeren de categorie van kwetsuren en de wijze waarop ze
op het overzichtsformulier gerapporteerd
zijn:
• “In ‘het huisje’ (een activiteit, nvdr) steekt
een deelnemer zijn hand tussen de poutrelle en het touw. Wanneer hij zich laat
hangen raakt zijn hand geklemd.
Hierdoor loopt hij een kneuzing in de
hand op die geen verdere behandeling
vereist.” (voorval 233)
• “Bij het neerkomen vanaf een hoogte
van een halve meter plaatst de deelnemer zijn voet op die van een andere persoon en verstuikt hierbij zijn enkel.”
(voorval 664)

vooral tijdens koken en vrije tijd. Ook
brandwonden zijn merendeels keukenongevallen. We noteren dan ook een duidelijke plaats van ‘koken’ en ‘vrije tijd’ als activiteiten die aanleiding geven tot terugkerende letsels.
Risicovolle en minder risicovolle activiteiten
Tabel 2 biedt een overzicht van de 10 activiteiten waarin het meeste ongevallen
plaatsvinden, met daarnaast zowel het aantal ongevallen als de ernst ervan, op basis
van het aantal verloren dagen. We vergelijken hier niet met de Amerikaanse gegevens omdat Leemon hiervoor een injury
rate gebruikte die niet toelaat per activiteit
tot één geïntegreerd cijfer te komen.

De ongevallenfrequenties zijn voorzichtig
te interpreteren om dat ze niet te controleren vallen voor blootstelling. Een voorbeeld: speleologie neemt qua aantal ongevallen een uitgesproken eerste plaats in. Uit
gesprekken met begeleiders en schattingen van het aantal blootstellingsuren per
activiteit bleek speleologie de enige activiteit die in nagenoeg elk programma voorkomt. Het belang van blootstelling is in
deze gegevens belangrijk doch quasi niet
te achterhalen omdat de uren niet gerapporteerd worden.
Ook het aantal gemiste dagen vergt enige
toelichting. Zo lijkt rappèl in deze tabel een
risicovolle activiteit, maar de 40 gemiste
dagen zijn toe te schrijven aan één enkel
ongeval. Dat ongeval overkwam een begeleider. Met andere woorden: ondanks de
cijfers in Tabel 2, is rappèl – althans voor
programmadeelnemers – een erg veilige
activiteit. De 90 gemiste dagen bij de Lage
Muur zijn een soortgelijk geval: ze zijn aan
één ongeval toe te schrijven, dat zich
voordeed tijdens de voorbereiding van de
activiteit.
Toch kunnen we uit de combinatie van frequentie en ernst bij verdere inhoudelijke
analyse enkele conclusies trekken, namelijk:
• Dat activiteiten op lage hoogte die beveiligd worden door spotting (1) (Huisje,
Schuine Wand, maar ook Speleo en
Hoge Muur) slechter scoren dan activiteiten met touwbeveiliging, die er vaak
indrukwekkender uitzien (Rappel,
Klettersteig, Klimmen en touwenparcourselementen zoals de Paal en de
Reuzenladder);

Tabel 2. Top 10 activiteiten volgens aantal ernst van ongevallen (OBB 1991-2000)
Aantal ongevallen

Aantal gemiste dagen

Speleo

39

38

Begeleide tocht

34

111

Huisje (klimoefening; spotting)

23

2

Rappel

23

40

Vrije tijd

20

11

De gegevens zijn in die zin gelijklopend dat
dezelfde typen letsel het meest frequent
zijn: kneuzingen, verstuikingen en spierverrekkingen zijn zowel bij Outward Bound
België als in de Amerikaanse gegevens
belangrijkste categorieën. Breuken en
brandwonden zijn de twee volgende.
Verder zien we grotere verschillen tussen
onze gegevens en de Amerikaanse.

Klettersteig / via ferrata

19

9

Koken

16

0

Niet-begeleide tocht

15

55

Schuine Wand (klimoefening; spotting)

14

14

Klimmen (top-rope)

12

7

Paal (touwenparcours; top-rope)

6

0

Slingeroversteek

10

20

Bij verdere analyse valt op dat de snijwonden (mee in de categorie soft tissue) bij
verschillende activiteiten voorvallen, maar

Lage Muur (klimoefening; spotting)

6

90

Rivieroversteek

5

14

Aard van de letsels
Tabel 1 geeft een overzicht van de aard van
de belangrijkste letsels en vergelijkt deze
met de gegevens in het AEE Risk
Management Report voor 1991 tot 2000
(Leemon, e.a. 1998; 2002).

20
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Activiteit

• Dat koken en vrije tijd samen aanleiding
gaven tot 36 ongevallen. Net als voor
speleologie is de blootstellingstijd hier
langer, maar het aantal ongevallen ligt
dan ook in dezelfde grootteorde. Deze
vaststelling herinnert aan de hypothese
van Davidon dat ongevallen vooral
plaatsvinden in de activiteiten die men
low risk acht. Het verschil tussen de cijfers voor begeleide en niet-begeleide
tocht suggereren echter dat supervisie
niet de rol speelt die Davidson vermoedt;
• Dat 10/229 ongevallen met letsel de staf
overkomen, eerder dan deelnemers. Dat
is ongeveer de helft van wat men kan
verwachten op basis van de verhouding
tussen aantal begeleiders en aantal deelnemers. Daar staat tegenover dat de
begeleiders 117/441 gemiste dagen voor
hun rekening nemen. Met andere woorden: de staf heeft niet veel ongevallen,
maar wel ernstige.
Aanleidingsfactoren: hoe het ongeval tot
stand komt
De wijze waarop ongevallen tot stand
komen, is vaak complex (Hovelynck, 1998;
Leemon & Erickson, 2000). De oorzaak
blijkt zelden een enkelvoudige, geïsoleerde
factor. Men spreekt in dit verband vaak van
‘multicausaliteit’: daarin is naast de primaire oorzaak sprake van vermoedelijke oorzaken, secundaire oorzaken, onderliggende oorzaken enz. om de veelheid aan factoren die tot een ongeval aanleiding geven
te omschrijven. Kwalitatief onderzoek wijst
uit dat ongevallen doorgaans het resultaat
zijn van een reeks intergerelateerde omgevingsfactoren en menselijke acties, waarvan het samenspel tot een onverwacht,
onbedoeld en soms tragisch resultaat leidt.
In kwantitatieve analyses, echter, is slechts
plaats voor hoofdoorzaken. Tabel 3 geeft
een overzicht van dergelijke hoofdoorzaken in de gegevens van Outward Bound
België en het Risk Management Report. In
beide onderzoeken zijn deze door de programmastaf geselecteerd uit een (dezelfde) lijst van mogelijke oorzaken.
Opnieuw is de tendens in de resultaten
gelijklopend. Vallen is zowel in de
Belgische als de Amerikaanse gegevens de
belangrijkste oorzaak. Dat is zeer herkenbaar: Van der Sman en zijn collega’s
(2003) stellen in hun Europees onderzoek
dat 50% van de ziekenhuisopnamen ten
gevolge van ongevallen in sport en vrije tijd
veroorzaakt zijn door vallen. De overlijdens
ten gevolge van sportongevallen blijken
allemaal veroorzaakt door een val of verdrinking.
(1) Spotting is een methode om mensen die zich op
beperkte hoogte bevinden te beveiligen. Ze
bestaat erin de val van personen te ‘breken’ op
zo een manier dat hoofd en rug de grond niet
raken.

De tweede plaats van overbelasting en
derde plaats van onoplettendheid zijn
eveneens vergelijkbaar. Ook de hoge score
voor bestaande letsels is herkenbaar, en
lijkt het nut van gezondheidsinformatie – al
dan niet in de vorm van een medische vragenlijst – bij aanvang van het programma
te bevestigen.
4.2. Bijna-ongevallen
Bijna-ongevallen (of zogenaamde schierongevallen) zijn voorvallen die niet in een
letsel of schade resulteren, maar waarvan
de betrokkenen inzien dat het makkelijk
verkeerd had kunnen lopen. Het volgende
voorval illustreert deze categorie:
• “Na een overnachting in open lucht blijkt
een deelnemer verdwenen. Na een korte
zoektocht wordt de deelnemer in diepe
slaap 300 meter verder teruggevonden.”
(voorval 249)
Kenmerkend voor bijna-ongevallen is het
gevoel van opluchting wanneer het incident afgelopen is zonder zware gevolgen.
Eveneens kenmerkend, jammer genoeg, is
dat ze vaak ter sprake komen naar aanleiding van een ongeval: plots blijken verschillende collega’s al gelijkaardige voorvallen
meegemaakt te hebben, waarin het accident potential overduidelijk was...
Gedurende de laatste 10 jaar wordt steeds
duidelijker erkend dat bijna-ongevallen een
waardevolle bron van informatie zijn over
waar en hoe ongevallen kunnen ontstaan.
In onze gegevens is dat merkbaar aan de
uitgesproken stijging van het aantal meldingen: op een totaal van 57 bijna-ongevallen zijn er 56 in de tweede helft van de
onderzoeksperiode. Alle 57 vinden plaats
tijdens de formele activiteiten: daarvan 14
tijdens een rappel, 11 tijdens een tocht, 8
tijdens de Klettersteig, 6 in de grot en 5 tijdens het kamperen. Het valt op dat al deze
activiteiten tot de zogenaamde kernactiviteiten uit de buitensport behoren, eerder

dan de hindernissenconstructies (zoals het
Huisje of de Lage Muur) of het type activiteiten dat voortkomt uit de traditie van training en opleiding, de zogenaamde initiatives of dynamics. Ook koken en vrije tijd
zijn niet in de bijna-ongevallen vertegenwoordigd, hoewel het een belangrijke bron
van ongevallen is. We kunnen besluiten dat
het ‘profiel’ van de bijna-ongevallen sterk
getekend is door de focus van de begeleiding. De basisvoorwaarde lijkt dat die bij
het voorval aanwezig is, wat tijdens de vrije
tijd of het koken, bijvoorbeeld, niet steeds
het geval is. Vervolgens blijkt de aandacht
van de begeleiding bij het rapporteren van
bijna-ongevallen sterk gericht op de
natuursportactiviteiten, en de huis-, tuinen keukenactiviteiten buiten beschouwing
te laten.

Besluit: aanwijzingen
voor een gepast ‘risk
management’
In publicaties over de veiligheid, of de
ongevallen, in natuursportprogramma’s
blijft het breder perspectief belangrijk: het
aanbod is eerst en vooral een kwestie van
plezier, ontspanning, lichamelijke ontwik-

Tabel 3: Top 10 oorzakelijke factoren
Outward Bound
België

Risk Management
Report

Val

64

316

Overbelasting

52

143

Onoplettendheid

43

47

Stoot

30

Bestaande letsels

23

47

Slechte techniek

22

15

Slechte inschatting / onvoldoende ervaring

13

18

Psychologisch

11

4

Wangedrag

10

Instructies niet opgevolgd

9

18

21
Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 4/2007-2008

keling en persoonlijke ontplooiing. De educatieve waarde van outdoor-programma’s
is behoorlijk gedocumenteerd. Die doelstellingen kunnen echter slechts bereikt
worden voor zover de risico’s die aan
natuursportactiviteiten verbonden zijn,
adequaat ‘gemanaged’ worden. De overheid heeft daartoe een wettelijk kader
gedefinieerd, de beroepsfederatie heeft
daartoe een begeleidingssysteem ontwikkeld, maar uiteindelijk moet programmaveiligheid op het terrein gerealiseerd
worden door begeleiders en deelnemers,
omkaderd door de organisator en de
opdrachtgever.
Een eerste bevinding in dit verband is dat
een adequaat georganiseerd outdoor-programma relatief veilig is. In het bezit van
het BFNO approved safety practices label
en een bestand met de veiligheidsgegevens van ruim 10 jaar outdoor-programma’s, bood Outward Bound België een
geschikt onderzoeksterrein. Hoewel het
ontbreken van exacte blootstellingsgegevens de vergelijking soms bemoeilijkt, mag
men besluiten dat:
• Het risico op letsel door deelname aan
een programma voor de meeste deelnemers niet hoger is dan tijdens hun gewone beroepsuitoefening;
• De letsels die deelnemers tijdens de programma’s oplopen minder ernstig zijn
dan die in hun respectievelijke beroepssectoren. Dit staat in scherpe tegenstelling met het beeld dat de pers hiervan
schept.
Verschillende bronnen geven aan dat de
institutionele buitensport relatief veilig is
omdat, en op voorwaarde dat organisatoren de risico’s in hun aanbod erkennen en
gerichte preventiemaatregelen nemen. In
dat verband wijst onze analyse aan dat:
22
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• De risico’s in buitensportprogramma’s te
veel gezocht worden in de ‘technische’
natuursportactiviteiten, terwijl een
belangrijk deel van de ongevallen zich
daarbuiten voordoen. Daarbij lijken twee
typen activiteiten belangrijk. Een eerste
zijn de ‘gewone’ activiteiten als fietsen en
wandelen, die mensen (door de vertrouwdheid?) low risk vinden. Een tweede zijn nevenactiviteiten buiten het
geprogrammeerde aanbod, waaronder
huishoudelijke maar ook spelactiviteiten,
die in ongevallenanalyses toch een
beduidend accident potential tonen.
• Bij risico’s in buitensportprogramma’s te
eenzijdig aan deelnemers gedacht wordt,
terwijl de programmastaf ook een risico
loopt. Onze analyse suggereert dat
medewerkers weliswaar minder ongevallen meemaken, maar daarbij wel ernstiger letsel oplopen. Zeker voor activiteiten op meer afgelegen locaties moet
men daarbij voor ogen houden dat een
ongeval van de begeleider een ernstig
risico voor de deelnemers inhoudt.
Met andere woorden: de technische opleiding om deelnemers tijdens de natuursportactiviteiten te beveiligen, is een
wezenlijk onderdeel, maar een erg ontoereikende vorm van ongevallenpreventie.
Een rapportering en periodische analyse
van de ongevallen en bijna-ongevallen die
zich in het aanbod voordoen, lijkt een
basisvoorwaarde om preventiemaatregelen
doeltreffend te richten (Hovelynck & Smitz,
2008).
Wat de ongevallen tijdens activiteiten zelf
betreft, suggereren onze gegevens een
tweetal aandachtspunten, namelijk:
• Zorg voor degelijke spotting: als activiteiten op hoogte top-rope beveiligd worden, heeft de begeleiding (of een deelnemer met back-up) letterlijk ‘de touwtjes in handen’. Bij activiteiten op geringe
hoogte is spotting een gepaste, maar
minder controleerbare beveiligingsmethode. De methode vergt meer bewegingservaring, en is daardoor moeilijker
aan te leren – zowel aan beginnende
medewerkers als aan deelnemers.
• Gezien het relatieve belang van bestaande gezondheidszwakten in het ontstaan
en de ernst van letsels, lijkt het verkrijgen
van gezondheidsinformatie – tenminste
voor bepaalde activiteiten – een aangewezen preventiestrategie. De keerzijde is
dat ze vaak organisatorisch complex
wordt: het vragen van deze informatie is
immers zinloos als medewerkers er geen
gepast gevolg aan geven, en het formuleren van richtlijnen daarvoor is geen
sinecure.
Hoewel de praktische gevolgtrekking voor
organisatoren, begeleiders, opdrachtgevers
en deelnemers verschillend zullen zijn, lijken deze bevindingen voor elk van deze

betrokkenen relevant. De besproken wetgeving verduidelijkt in dat verband vooral
de verantwoordelijkheid van de organisator, maar geeft tegelijk aanwijzingen voor
het kiezen van een aanbieder aan de
opdrachtgever. Het BFNO-label tenslotte,
verduidelijkt voor alle geïnteresseerden dat
een bepaalde natuursportorganisatie een
zorgzaam, professioneel risk management
voert.

FIGUUR 1: LOGO’S BFNO-BEGELEIDINGSYSTEEM
“Approved safety practices”: wat
betekenen deze logo’s?
Elk van deze logo’s betekent dat de
organisator deelneemt aan het
BFNO-Begeleidingssysteem Veiligheid
en Milieuzorg. De deelname verloopt
in verschillende stappen en is daarom aangeduid met verschillende (geregistreerde)
logo’s:
Het speldenknoplogo betekent
dat de organisatie zich in het
Begeleidingssysteem ingeschreven
heeft: ze heeft deelgenomen aan een
introductie tot Veiligheid en
Milieuzorg en heeft 2 jaar de tijd om
de eigen programma’s door te lichten.
Het ongekleurde logo
betekent dat de organisatie de interne
doorlichting achter de
rug heeft en door onafhankelijke auditors doorgelicht wordt of werd. De organisatie
werd nog niet geaccrediteerd
Het vol-gekleurde logo
betekent dat de organisatie door de BFNO
gekeurd werd: een
externe audit toonde
aan dat ze een actief en
professioneel veiligheidsbeleid voert. De accreditatie blijft 3 jaar
geldig.
(www.bfno.be, januari 2008)

buitensport, natuursport,
veiligheid, ongevallen,
risico

