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Schrikken als 
het misgaat
Virtueel kennismaken met vlamboog of elektrocutie

Van der Heide biedt sinds kort VR-trainingen aan. Hiermee laten we cursisten op een 

veilige manier ervaren wat er gebeurt als het écht misgaat. Adviseur Willem Blom en 

trainer René Danen: ‘Binnen drie kwartier zie je het veiligheidsbewustzijn van mensen 

groeien.’   

Over de kracht van VR 
René: ‘In reguliere trainingen is alles erop gericht om het zo goed mogelijk te doen. Toch 

je leer vaak het meeste van de fouten die je maakt. Maar wij willen cursisten natuurlijk 

geen vlamboog of een elektrocutie laten ervaren. We vertellen erover aan de hand van 

filmpjes of eigen ervaringen. Je merkt vaak dat die niet helemaal binnenkomen. Daarom 

hebben we een VR-training ontwikkeld. Hierin bieden we cursisten een ervaring waarvan 

we hopen dat ze die in de werkelijkheid nooit mee hoeven te maken.’  

Het scenario 
Willem: ‘Zodra je die VR-bril opzet, bevind je je in een productielocatie. Een heftruck rijdt voorbij, je hoort een 

haakslijper: de wereld voelt levensecht. Je krijgt de opdracht om in een verdeelkast een schakelhandeling te 

doen. Maar je krijgt met enkele onverwachte gebeurtenissen te maken. Je komt voor dilemma’s te staan en 

moet ‘on the spot’ keuzes maken. Elke keuze heeft gevolgen. Je kunt de situatie tot een goed einde brengen, 

maar de afloop kan ook heftig zijn. Je krijgt dan te maken met een virtuele vlamboog of je komt onder spanning 

te staan als je je niet aan de regels houdt.’ 

De training 
René: ‘Wanneer je de VR-bril opzet, registreren je hersenen die omgeving als werkelijkheid. Zodra cursisten 

die virtuele vlamboog of elektrocutie beleven, zie je ze onmiddellijk een stap achteruit doen. De schrikreactie 

is écht. Voor cursisten kan dat best indrukwekkend zijn. Omdat ik in het verleden zelf heb ondervonden wat 

een elektrocutie of een vlamboog betekent, begeleid ik mensen hierin. We willen mensen niet bang maken, 

maar juist bewuster. Tijdens een uitgebreide voor- en nabespreking gaan we in op hun ervaring en het eigen 

handelen.’  

Het effect 
Willem: ‘We hebben deze VR-training bij meerdere klanten ingezet en hij is zeer effectief. Neem de technische 

verantwoordelijke die al jaren in het vak zit en handelt vanuit het idee: Ik doe het op mijn eigen manier, mij  

overkomt niets. Die ervaart nu dat de situatie door één verkeerde keuze uit de hand kan lopen. En dat je áltijd 

scherp moet zijn op veiligheid. In combinatie met de begeleiding van René, zie je dat deelnemers een spiegel 

voorgehouden krijgen. We merken elke keer opnieuw dat deze training mensen echt aan het denken zet.’ Leks
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