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Inhoud 

Leonardo da Vinci heeft prachtige ontwerpen gemaakt. Een zeer aansprekende tekening 

vinden wij die afgebeeld is op de Euromunt over de menselijk maat. Daaruit is prachtig 

te zien hoe evenwichtig de mens geschapen is: net zo breed als lang. Daarmee past een 

mens in een vierkant én in een cirkel. Voor het metrisch stelsel werden de meeste maten 

weergegeven in relatie tot de mens; de voet, duim (inch) en el.  

De wereldberoemde tekening van Leonardo da Vinci, die ook op een Euromunt terecht is 

gekomen, laat zien dat de menselijke maat heel mooi is, we zijn net zo lang als breed. 

Aan een AH-er of VK-er wordt regelmatig gevraagd of ze willen komen meten. Maar in 

een groot aantal gevallen is dat niet nodig en gaan we schatten. Daarbij is het handig om 

vuistregels te hebben, bijvoorbeeld als in een stoffige omgeving je voetafdrukken op de 

vloer achterblijven is een stofexplosie een reële mogelijkheid, daar hoef je niet voor te 

meten. Voor geluid kent iedereen de mate van spraakverstaanbaarheid, als die wordt 

overschreden, kun je redelijk aannemen dat er meer dan 80 dB(A) wordt geproduceerd. 

Graag wil ik nader ingaan op deze wijze van werken. Welke vuistregels, verhoudingen en 

indicatieve meet methoden (apps, etc,) hebben we tot onze beschikking zonder allerlei 

ingewikkelde apparatuur in te hoeven zetten? 

Anderzijds zijn er mogelijk ook vuistregels in omloop die onjuist zijn of wel heel 

subjectief. Bij het laatste kun je denken aan de voorbeeld ‘matrix stoffenoverzicht’ (zie 

bijlage 2) waar je op basis van tijd en frequentie kunt bepalen of een risico laag danwel 

zeer hoog is. In deze tabel wordt geen rekening gehouden met het menselijk gedrag. Bij 

een handeling die maar af en toe wordt uitgevoerd is er geen sprake van routine en de 

kans op fouten is juist hoger (voor korte tijd gebruikt men geen bescherming). 

Tijdens de workshop wil ik graag met de deelnemers nadenken over de betrouwbaarheid 

van werken met vuistregels of is hier sprake van goocheltrucs? Ook willen we dat 

deelnemers vuistregels met elkaar delen. Zie voor opzet bijlage 1. 
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Bijlage 1 

Indeling workshop: 

 

Korte presentatie ‘top 10 vuistregels voor veiligheid & gezondheid’ 

Centrale discussie:  

 waar moet een vuistregel aan voldoen? 

 moet je deskundige zijn om vuistregels toe te kunnen passen? 

In groepjes uiteen: 

 inventariseren / uitwisselen welke vuistregels in de praktijk worden gebruikt. 

Centrale discussie over de waarde van vuistregels – betrouwbaar of goocheltruc? 

 

 

Bijlage 2 

 

Tabblad ‘WO’ 

 
bron: https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/bijlagen/SZW_ZIGS_Bijlage_6.pdf 

 


