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Inleiding 
 
Dit document geeft nadere informatie en achtergronden bij de systematiek van de ’bow-tie’ 
(vlinderdas). 
 
Het model om één gevaar van het project tot in detail te analyseren wordt ook wel bow-tie 
genoemd (zie Figuur 1). Deze naam is afgeleid van de schematische vorm van de diagrammen 
waarmee de logische relaties van de verschillende gebeurtenissen worden weergegeven. Het 
bow-tie-concept is gebaseerd op de definitie van een belangrijke gebeurtenis waarmee het 
belangrijkste kenmerk van een ongeval wordt beschreven. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om 
een gebeurtenis als ‘Vallen van hoogte’ of ‘Contact van een lichaamsdeel met een bewegend deel 
van een machine’. Deze gebeurtenis wordt dan ook de centrale gebeurtenis genoemd. 
 
Model voor één gevaar 
In het model voor één gevaar zijn twee delen te onderscheiden:  
− links van de centrale gebeurtenis oftewel het conditiegedeelte of ALS-deel; en  
− rechts van de centrale gebeurtenis oftewel het conclusiegedeelte of DAN-deel. 
 

 
Figuur 1 Structuur van een Bow-tie 
 
In het linkerdeel (ALS) van het model worden de oorzaken weergegeven die tot de centrale 
gebeurtenis hebben geleid. Dit gedeelte van het model bevat de zogenaamde foutenboom en het 
ongeval ontwikkelt zich van links naar rechts in de tijd. In deze richting worden twee of meer 
gebeurtenissen op hetzelfde niveau gecombineerd in één samengestelde gebeurtenis op het 
volgende niveau. 

 
Model voor meerdere gevaren: bedrijfsmodel  
In de praktijk is een werknemer zelden aan slechts één gevaar blootgesteld. Bij de meeste dagelijkse 
werksituaties worden complexe taken verricht in veeleisende werkomgevingen waarbij een 
werknemer aan meerdere gevaren tegelijk wordt blootgesteld. Daarom omvat bow-tie ook een 
model voor meerdere gevaren waarbij rekening kan worden gehouden met verschillende gevaren die 
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tegelijk of na elkaar voorkomen gedurende de verschillende fasen of intervallen van het werk. Dit 
model kan ook worden gebruikt voor meerdere werknemers. Het risico wordt dan op verschillende 
niveaus gekwantificeerd. Het complexe model is dus zowel geschikt voor één persoon die 
verschillende taken uitvoert als voor een klein bedrijf met meerdere werknemers of een grotere 
organisatie. Een bow-tie voor meerdere risico’s wordt ontwikkeld met behulp van een 
boomstructuur zoals weergegeven in Figuur 2 
 

 
 
Figuur 2 Structuur van een complexe bow-tie voor meerdere gevaren.  
 
De structuur omvat de volgende niveaus: 
- Het bovenste niveau komt overeen met de organisatie die wordt geanalyseerd.  
- Het tweede niveau bevat een specifiek type functie of beroep in het bedrijf, met het aantal 
personen per functie.  
- Het derde niveau beschrijft het aantal activiteiten per functie dat is vereist om het werk uit te 
oefenen, met de respectievelijke frequenties.  
 
Dit houdt in dat een bepaald beroep wordt beschreven aan de hand van het aantal activiteiten, dat 
elk een aantal keren wordt verricht gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld vier maal per 
maand). 
 
Ten slotte wordt het verrichten van een specifieke activiteit gekoppeld aan een aantal afzonderlijke 
gevaren en een overeenkomstige blootstellingduur aan elk van deze gevaren.   
 
In tegenstelling tot het model voor één gevaar heeft het model voor meerdere gevaren geen vaste 
structuur. Alleen de architectuur van het model is vastgelegd in de vermelde boomstructuur. Met 
behulp van deze structuur kan een groot aantal modellen voor meerdere gevaren worden ontwikkeld 
voor bijna elk denkbaar praktijkgeval.  


