
 

 

 University of Groningen

Adaptive strategies and goal management in car drivers
Cnossen, Fokeltje

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2000

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Cnossen, F. (2000). Adaptive strategies and goal management in car drivers. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/f65ffdf7-a0fc-4d72-8ee6-c644dbe76e6e


113

�� ������������������	
������
���#

�������������

���	�
������������	����	������#���
��

In dit proefschrift wordt geprobeerd een aantal praktische vragen te beantwoorden die
ontstaan zijn nu automobilisten steeds meer informatie moeten verwerken tijdens het
autorijden. Allereerst neemt het aantal auto’s nog steeds toe, en daarmee ook de drukte op
de weg, waardoor automobilisten dus steeds vaker op steeds meer auto’s moeten letten.
Daarnaast krijgt een automobilist steeds meer informatie aangeboden, zowel buiten de auto
(informatieborden met bijvoorbeeld file-informatie) als in de auto (denk aan bijvoorbeeld
de autotelefoon, routegeleidingssystemen, fax, televisie). Een vraag die daarbij opdoemt is
of deze toename aan informatie de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. Tenslotte
kunnen mensen maar een beperkte hoeveelheid informatie gelijktijdig verwerken, en
bovendien zouden automobilisten zich kunnen laten afleiden door irrelevante informatie.

Nu is deze vraag natuurlijk al eerder gesteld en er is dan ook wel onderzoek naar gedaan.
De belangrijkste resultaten zijn dat het verwerken van extra informatie inderdaad kan leiden
tot meer mentale inspanning van automobilisten, maar ook blijken automobilisten hun
gedrag aan te passen aan de toegenomen mentale werkdruk. Ze gaan bijvoorbeeld
langzamer rijden of ze nemen meer afstand tot hun voorligger. Door deze
gedragsaanpassingen verlagen automobilisten in feite de werkdruk en geven ze zichzelf
meer tijd om op verkeerssituaties te reageren. Echter, deze gedragsaanpassingen zijn nog
nooit echt goed onderzocht. In hoeverre passen automobilisten hun gedrag systematisch
aan: doen ze dat steeds op dezelfde manier, en zo ja, hoe dan; of is hun gedrag min of meer
toevallig?
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Om deze vragen te beantwoorden, hebben we eerst eens gekeken wat er zoal in de
wetenschappelijke literatuur bekend is over autorijden en taakverrichting. In dit proefschrift
worden deze theoretische achtergronden behandeld in de eerste 5 hoofdstukken.

Autorijden is een hiërarchische taak
In Hoofdstuk 1 wordt in het kort de problematiek van de hoge werkdruk voor
automobilisten geschetst. Ook wordt in het kort alvast aangegeven welke theoretische
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benadering dit proefschrift zal hebben. Om het gedrag van mensen te begrijpen die een taak
uitvoeren, is het van belang te beseffen dat mensen niet zomaar een taak uitvoeren: meestal
willen mensen met die taak een zeker doel proberen te bereiken. Met andere woorden:
taakgedrag is doelgericht. Voor autorijden geldt dat mensen in de auto stappen om ergens
naar toe te gaan, en daarbij geen ongelukken willen maken. Dat zijn de twee belangrijkste
doelen van het autorijden.

Dit zijn echter niet de enige twee doelen bij het autorijden, er zijn meer doelen en
subdoelen “actief”. Dit wordt in Hoofdstuk 2 behandeld. In dit hoofdstuk staat de
theoretische achtergrond van “autorijden als taak” centraal: wat voor soort taak is het, wat
is erover bekend, en wat nog niet? Autorijden wordt meestal beschreven als een
hiërarchische taak waar gedrag zich op verschillende niveaus afspeelt. Op het bovenste
niveau, het zogenaamde strategische niveau, worden keuzes gemaakt over de middel van
vervoer (met de auto of met de trein?), over de route (door de polders of via de
Afsluitdijk?), en volgens sommige onderzoekers wordt hier ook bepaald hoe hard er
ongeveer gereden gaat worden (maar ik denk niet dat echt zo is). Op het niveau daaronder,
het zogenaamde tactische niveau, vinden de manoeuvres plaats: inhalen, kruispunten
oversteken, afslaan, invoegen, enzovoort. Op het onderste niveau, het zogenaamde
operationele niveau, vinden de werkelijke acties plaats: bediening van de pedalen, het stuur,
de versnellingspook en dergelijke. Een theoretisch interessante vraag is hoe de controle
tussen deze verschillende niveaus plaatsvindt, dat wil zeggen, hoe bepalen automobilisten
waar ze de meeste aandacht aan zullen besteden?

Verschillende activiteiten tegelijkertijd
Autorijden zou je ook kunnen beschrijven als een taak waarbij de automobilist
verschillende activiteiten tegelijkertijd uitvoert. Bij het naderen van een kruispunt
bijvoorbeeld, moet een automobilist een aantal dingen in behoorlijk korte tijd doen: kijken
of er nog meer verkeer het kruispunt nadert, knipperlicht aandoen, snelheid verminderen,
misschien remmen, in de spiegels kijken, in de juiste baan gaan staan, terugschakelen,
enzovoort. Eigenlijk is het coördineren van al deze subtaken alweer een taak op zich. En dat
dit allemaal niet makkelijk is blijkt wel uit de eerste rijlessen: het kost heel wat oefening
om zoveel dingen bijna tegelijkertijd goed te doen. En wat het ook al niet makkelijker
maakt, is dat de wereld rondom de auto niet stil staat: autorijden gebeurt in een dynamische
omgeving waar gevaarlijke situaties snel en onverwacht kunnen ontstaan. Automobilisten
moeten daarom niet alleen goed kunnen autorijden, maar bovenal flexibel zijn, en hun
gedrag kunnen aanpassen aan (snel wisselende) omstandigheden. Hoe mensen zulke
complexe vaardigheden als autorijden kunnen leren wordt beschreven in Hoofdstuk 3.

Hoe leren mensen complexe taken?
Hoofdstuk 3 is, net als Hoofdstuk 4, geen gemakkelijk hoofdstuk. Hoe leren mensen
complexe, dynamische taken, zoals autorijden? Complexe dynamische taken worden
gekenmerkt door het feit dat er meestal meerdere subtaken tegelijkertijd gedaan worden.
Wie zo’n taak uitvoert, moet dus goed weten wat eerst gedaan moet worden, voor iets
anders gedaan kan worden, onthouden wat er nog gedaan moet worden, bijhouden wat al
gedaan is, goed plannen, en weten welke subtaken heel belangrijk zijn. Tegelijkertijd moet
zo iemand snel en adequaat kunnen reageren op mogelijke verstoringen en mogelijk zelfs
gevaarlijke situaties. Kortom, zulke mensen moeten zowel taak- en doelgericht werken als
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flexibel reageren op nieuwe omstandigheden. Daarom moeten ze op elk moment steeds
goed weten waar ze mee bezig zijn (die heet situatiebesef en is vooral bij vliegtuigpiloten
onderzocht).

Om zulke taken goed uit te kunnen voeren, is veel kennis en kunde nodig. Om uit te leggen
hoe iemand die kennis en kunde verwerft, is het nodig onderscheid te maken tussen
declaratieve en procedurele kennis. Declaratieve kennis is kennis over feiten, weten wat
(wat is de hoofdstad van Friesland?), en procedurele kennis is eigenlijk kunde: weten hoe
(hoe loop je een trap op?). Over declaratieve kennis kun je met iemand praten, maar
procedurele kennis kun je niet zomaar uitleggen (pas als je je voorstelt hoe je een trap op
loopt, weet je welk been zich wanneer strekt): procedurele kennis is niet rapporteerbaar
(iedereen die wel eens schaatsles heeft gegeven weet dat een beginnende schaatser vaak
heel eenvoudige vragen heeft over hoe iets moet waar de ervaren schaatsers niet altijd
meteen een antwoord op heeft—bijvoorbeeld “en als ik dat doe, waar is mijn linkerbeen
dan?”).

Een beginner krijgt meestal eerst instructies over een taak (bijvoorbeeld: om te schakelen
moet je eerst het gas loslaten, de koppeling indrukken, de versnellingspook bewegen naar
de goede versnelling, de koppeling langzaam op laten komen, etcetera). Deze instructies
worden eerst declaratief onthouden, dat willen zeggen, als feiten. Een beginner die moet
schakelen, loopt in gedachten de instructies af (nu de koppeling indrukken) en voert ze
vervolgens uit. Dit zal in het begin niet altijd goed gaan, maar als het goed gaat, wordt dat
onthouden als voorbeeld. Wanneer zich een volgende soortgelijke gelegenheid voordoet,
zullen beginners zich herinneren dat ze zoiets al eens eerder hebben gedaan, en zullen ze
dat voorbeeld van hoe het goed ging weer uit het geheugen opdiepen en uitvoeren. Al
doende zullen steeds meer goede voorbeelden opgeslagen worden, en uitgevoerd worden.
Declaratieve gegevens uit het geheugen ophalen kost trouwens inspanning (in dit
proefschrift noem ik dit meestal cognitieve inspanning; cognitie heeft met kennis, geheugen
en informatieverwerking te maken).

Langzamerhand (in Hoofdstuk 3 staat hoe dat precies gaat) zal het niet meer nodig zijn
steeds specifieke voorbeelden uit het geheugen te halen, maar zullen specifieke
omstandigheden steeds automatischer gekoppeld worden aan de bijbehorende acties: het
gedrag wordt steeds verder geautomatiseerd. Feitelijk worden de declaratieve instructies
omgezet in procedurele regels (zogenaamde productieregels), die bestaan uit een ALS- en
een DAN-deel, bijvoorbeeld ALS ik wil schakelen, DAN moet ik eerst het gas loslaten. Deze
productieregels zelf zijn dus niet rapporteerbaar. Als een specifieke situatie zich voordoet,
gaat het ophalen van de bijbehorende productieregels uit het geheugen veel sneller en met
minder fouten dan het ophalen van declaratieve kennis, dus het uitvoeren van de taak gaat
dus steeds wat sneller en beter. En met minder inspanning, want het ophalen van
procedurele kennis kost geen inspanning. Omdat het kiezen van productieregels steeds
sneller gaat en mensen geen echt besef van deze regels hebben, lijkt het alsof iemands
reacties op de omgeving steeds automatischer verlopen. Je zou bijna kunnen zeggen dat
(prikkels in) de omgeving voor een deel het gedrag van iemand bepalen. In hoeverre dit
werkelijk zo is, is niet zo helemaal duidelijk; wel is duidelijk dat zelfs “automatisch”
gedrag alleen wordt vertoond als het betreffende doel actief is (alleen als je in de auto rijdt,
zal het rode stoplicht leiden tot het intrappen van het rempedaal, niet als je als passagier
naast de bestuurder zit).
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Taken uitvoeren tijdens hoge werkdruk
Zoals al eerder gezegd moeten mensen die complexe, dynamische taken (vliegen,
autorijden, luchtverkeersleider) uitvoeren, doelgericht werken, maar toch flexibel omgaan
met nieuwe omstandigheden. Hoofdstuk 4 beschrijft wat mensen in het algemeen doen als
ze zulke taken uitvoeren, en hoe ze omgaan met hoge mentale werkdruk. Zoals eerder al
gezegd, bestaan zulke taken meestal uit meerdere kleinere taken (subtaken). Omdat
taakgedrag doelgericht is, worden al deze subtaken niet zomaar uitgevoerd, maar om
daarmee een bepaald (sub)doel te bereiken. Als de werkdruk hoog is, dus als mensen veel
in korte tijd moeten doen, moeten ze afwegen welke (sub)taken ze willen gaan doen, of
eigenlijk, moeten ze afwegen welke (sub)doelen ze belangrijk vinden. Dit noem ik
doelmanagement: het bepalen van welke doelen voorrang krijgen boven andere doelen.

Uit de literatuur blijkt dat mensen op verschillende manier omgaan met hoge werkdruk.
Een belangrijke strategie van mensen is om meer inspanning in de taak te steken. Door
beter je best doen blijft de prestatie ondanks de hogere werkdruk toch op ongeveer
hetzelfde niveau. Een andere strategie is de manier te veranderen waarop de taak wordt
uitgevoerd. In bijna alle complexe dynamische taken zijn er meerdere wegen die naar Rome
leiden, en bij hoge werkdruk kiezen mensen er soms voor om op een minder inspannende
manier de taak uit te voeren. Een beroemd voorbeeld uit de jaren zeventig zijn de
luchtverkeersleiders in Parijs. Als het aantal vliegtuigen dat ze moeten binnenleiden te
groot wordt, gaan ze niet meer voor elk vliegtuig de beste en kortste route uitzoeken, maar
krijgen alle vliegtuigen een standaardroute toegewezen en worden ze op verschillende
hoogten in een wachtrij gezet. Dit kost elk vliegtuig wel meer tijd maar de veiligheid komt
zo niet in het geding. Een derde strategie is om minder aandacht te besteden aan zaken die
minder belangrijk zijn. Alle aandacht wordt gericht op de belangrijkste informatie. In zijn
meest extreme vorm leidt dit tot het volledig negeren van minder belangrijke (sub)taken.
Wie het druk heeft neemt bijvoorbeeld de telefoon niet meer op, wie op een drukke weg
rijdt, let niet meer op de reclameborden, enzovoort.

Al deze strategieën hebben één ding gemeen: altijd wordt geprobeerd om de belangrijkste
taakdoelen te beschermen. Voor de luchtverkeersleider zijn dat bijvoorbeeld het landen van
de vliegtuigen en de veiligheid. Dat is niet zo gek want het bereiken van het hoogste
taakdoel was oorspronkelijk natuurlijk ook de reden waarom überhaupt aan de taak werd
begonnen. In ieder geval betekent dit dat mensen in tijden van hoge werkdruk zich
concentreren op de belangrijkste taken en informatie en zich niet laten afleiden door
irrelevante informatie.

Automobilisten en hoge werkdruk
Hoofdstuk 5 geeft een literatuuroverzicht van onderzoek dat gedaan is naar automobilisten
en hoge werkdruk. Het blijkt dat wat in het algemeen voor complexe dynamische taken
geldt, ook voor autorijden geldt: als automobilisten het drukker krijgen, spannen ze zich
soms meer in, gaan ze soms langzamer rijden of houden meer afstand, en laten ze
onbelangrijke taken soms schieten. Welke taak belangrijk of onbelangrijk is, hangt erg van
de context af. Als voorbeeld wordt spiegelen genoemd. Uit onderzoek blijkt dat als
automobilisten het druk hebben, ze minder vaak in de spiegels gaan kijken. Echter, dat doen
ze alleen als het ook niet zo belangrijk is om in de spiegels te kijken. Als het wel belangrijk
is, bijvoorbeeld als ze willen gaan uitvoegen op een snelweg, dan blijven ze ondanks de
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hoge werkdruk wel in de spiegels kijken. Aan de andere kant blijkt dat automobilisten soms
wel slechter gaan rijden: ze gaan bijvoorbeeld meer slingeren als ze met een
routegeleidingssysteem moeten rijden dat op een ingewikkelde manier de te rijden route
laat zien. Wellicht komt dit omdat zulke informatie voor een automobilist eigenlijk heel
belangrijk is; het belangrijkste doel is immers om op de plaats van bestemming te komen.
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De rest van het proefschrift bestaat vooral uit een beschrijving van drie experimenten die in
de rijsimulator zijn gedaan. In deze experimenten werd geprobeerd een antwoord te vinden
op een aantal verschillende vragen. In alle experimenten ging het in feite om de vraag
welke doelen voor een automobilist eigenlijk het belangrijkst zijn. Voor twee van deze
experimenten werd een deel van de stad Stuttgart en een aangrenzend kleiner stadje als het
ware nagebouwd in de rijsimulator. De gebouwen werden niet nagebouwd maar wel
werden de straten exact nagemaakt, en de stoplichten. Voor het derde experiment heb ik
zelf een stad gebouwd, maar dan een zonder stoplichten en zonder voorrangswegen. In de
rijsimulator reden ook altijd andere auto’s rond. Met een speciale programmeertaal kon ik
zelf deze auto’s programmeren: waar ze moesten komen, waar ze heen gingen, hoe hard ze
reden, etcetera. Alle proefpersonen krijgen zo te maken met dezelfde omstandigheden, wat
in vergelijking met een experiment op de echte weg natuurlijk een enorm voordeel is. In de
eerste twee experimenten werd ook hartslag gemeten om te bepalen of proefpersonen zich
ook inspanden.

Experiment 1: wat is belangrijk?
In het eerste experiment (besproken in Hoofdstuk 6) wordt onderzocht of interne doelen,
dat zijn doelen die van belang zijn voor het autorijden, belangrijker zijn dan externe doelen,
doelen die niets met autorijden te maken hebben. Een belangrijk doel in het autorijden is
het zoeken van de goede route. Je rijdt tenslotte auto om ergens te komen. Proefpersonen
maakten acht verschillende ritten, en in de ene helft daarvan reden ze met een kaart waarop
de route was aangegeven, in de andere helft van de ritten reden ze met een auditief
routegeleidingssysteem dat simpelweg zei welke kant de proefpersoon op moest
(“linksaf!”). Ook kregen proefpersonen filemeldingen te horen, en moesten ze na afloop
van een rit vertellen hoeveel kilometer file er in totaal stond (de geheugentaak). In sommige
ritten kregen ze geen verkeersinformatie. Verder werd de helft van de ritten in druk verkeer
gereden en de andere helft in rustig verkeer. De verwachting was dat als proefpersonen het
erg druk hadden, ze eerder de verkeersinformatie zouden negeren dan de kaart, omdat de
informatie op de kaart voor hen belangrijker was dan de verkeersinformatie (in de
genoemde files zouden ze toch niet terecht kunnen komen).

De hartslag liet zien dat proefpersonen zich in druk verkeer, met een kaart, en met de
verkeersinformatie goed inspanden; het experiment was dus in zijn opzet geslaagd. Verder
bleek dat als proefpersonen naar de verkeersinformatie moesten luisteren, ze niet langzamer
gingen rijden, maar dat deden ze wel in druk verkeer, en als ze kaart moesten lezen. De
prestatie op de geheugentaak was slechter in druk verkeer, en nog slechter als ook nog kaart
moest worden gelezen. Dit wijst erop dat automobilisten inderdaad meer belang hechten
aan route-informatie dan aan het optellen van files. Tenslotte waren die files niet zo van
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belang voor de proefpersonen, maar de kaart wel. Kortom, interne doelen zijn belangrijker
dan externe doelen.

Experiment 2: relatie tussen snelheid en inspanning
Proefpersonen bleken dus langzamer te gaan rijden als ze het druk hebben, en dit werd
geïnterpreteerd als een strategie om de werkdruk te verlagen. In het volgende experiment
(besproken in Hoofdstuk 7) werd onderzocht of langzamer rijden eigenlijk echt wel de
werkdruk verlaagd. Tenslotte was dat nog nooit echt onderzocht. Ook is er een theorie die
beweert dat als de werkdruk heel laag is, automobilisten vaak harder gaan rijden om toch
net zo veel inspanning te leveren, of meer aandacht gaan geven aan andere zaken. Dit wordt
risicocompensatie genoemd, en wordt vaak gebruikt als verklaring waarom sommige
veiligheidsmaatregelen niet werken (met winterbanden gaat men harder rijden, met ABS
later remmen). In dit experiment moesten proefpersonen met drie verschillende snelheden
gaan rijden. Dit zei ik natuurlijk niet zo: wat ze moesten doen was 1) rijden alsof ze
rijexamen deden (zodat ze langzamer zouden rijden), 2) rijden alsof ze haast hadden, en 3)
een donkerblauwe auto volgen (die 70 km/u wilde rijden, in de stad!). In alle ritten kregen
proefpersonen ook nog verkeersinformatie te horen; deze keer moesten ze in de helft van de
ritten na afloop vertellen waar de langste file stond, en hoe lang die was (bijvoorbeeld: voor
Heerenveen, 7 km); in de andere helft van de ritten kregen ze de files wel te horen maar
hoefden ze er niet naar de luisteren.

De resultaten waren eigenlijk erg verrassend. In de rijexamenritten was de snelheid het
laagst en in de achtervolging het hoogst. Maar uit de hartslagvariabiliteit (daarmee meet je
de hoeveelheid cognitieve inspanning) bleek dat in de achtervolging niet de meeste
cognitieve inspanning werd geleverd! Bovendien had het onthouden van de files daar ook
geen effect op. Bij nadere beschouwing bleek er in de opzet van het experiment een
addertje onder het gras te zitten. In de eerste ritten (rijexamen en met haast) moesten de
proefpersonen natuurlijk ook weten waar ze naartoe moesten: daarom kregen ze weer een
stem te horen die “linksaf” of “rechtsaf” zei. Maar dat betekende dat ze eigenlijk steeds
naar de verkeersinformatie moesten luisteren om te luisteren welke kant ze op moesten, dus
ongeacht of ze na afloop moesten vertellen waar de langste file stond. En in de
achtervolgingsritten kregen ze geen route-informatie dus hoefden ze helemaal niet meer
naar de files te luisteren. Waarschijnlijk hadden ze het veel te druk om te proberen om de
auto niet kwijt te raken. Na de rit met haast werd het vaakst de goede file genoemd, en na
de achtervolging het minst. Dit bevestigt het vermoeden dat er tijdens de achtervolging niet
echt goed naar de files werd geluisterd.

Wat betekent dit allemaal? Dit betekent allereerst dat rijsnelheid en cognitieve inspanning
geen directe relatie hebben: in de ritten met de hoogste snelheid was de cognitieve
inspanning immers het laagst. Verder lijkt de theorie over risicocompensatie niet op te
gaan: waar het langzaamst werd gereden, was de prestatie op de filetaak niet het best, dus
veel extra aandacht werd ondanks de lage snelheid niet besteed aan de files. Automobilisten
blijken dus eigenlijk nog strategischer te zijn dan gedacht: als informatie niet belangrijk is
voor het belangrijkste doel bij het autorijden, veilig op de plaats van bestemming komen,
dan wordt die informatie ook niet verwerkt als daar eigenlijk geen tijd voor is.
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Experiment 3: de weg vinden of ongelukken voorkomen?
Eigenlijk zijn twee doelen het belangrijkst bij het besturen van een auto: op de plaats van
bestemming komen, en ongelukken voorkomen. We hebben al steeds gezien dat route-
informatie voor automobilisten heel belangrijk is, maar wat doen automobilisten als ze
moeten kiezen tussen deze informatie verwerken, en het voorkomen van een ongeluk? Dit
werd onderzocht in het laatste experiment (Hoofdstuk 8).

Proefpersonen maakten één lange rit, en onderweg kregen ze routeaanwijzingen te horen. In
de helft van de gevallen waren dit twee aanwijzingen (zo meteen bij de derde straat
rechtsaf, daarna bij de tweede straat linksaf), en in de andere helft drie aanwijzingen.
Proefpersonen werd verteld dat ze goed op deze aanwijzingen moesten letten, want als ze
de route vergaten en daarna fout reden, zouden ze met korte routeaanwijzingen weer
teruggestuurd worden naar waar ze eerder de aanwijzingen hadden gekregen, en zouden ze
dus veel langer bezig zijn. De aanwijzingen begonnen altijd 5 (bij 2 aanwijzingen) of 8
seconden (bij 3 aanwijzingen) voordat de proefpersoon op een kruispunt zou aankomen (in
een rijsimulator kan de computer natuurlijk uitrekenen wanneer een proefpersoon op de
kruising zal zijn bij ongewijzigde snelheid). Dit zorgde ervoor dat de routeaanwijzingen
nog bezig waren als de proefpersoon op het kruispunt aankwam. In de helft van de gevallen
was er helemaal geen auto op dit kruispunt, in de andere gevallen kwam er een auto van
links. Deze auto van links moest gewoon voorrang geven aan de proefpersoon. De groep
proefpersonen was gesplitst in twee groepen. Bij de ene groep gaf die auto van links ook
keurig voorrang, maar bij de andere groep reed de auto van links in de helft van de gevallen
door zonder voorrang aan de proefpersoon te geven. Deze proefpersonen moesten dan echt
actie ondernemen om een botsing te voorkomen. De verwachting was dat sommige
proefpersonen problemen zouden kunnen hebben met het combineren van deze twee taken:
een ongeluk voorkomen en tegelijkertijd de routeaanwijzingen onthouden. Deze
proefpersonen stonden in zo’n geval dus voor een dilemma: waar zouden ze de meeste
aandacht aan geven?

Als proefpersonen twee routeaanwijzingen kregen, reden ze eigenlijk nooit fout. Maar drie
routeaanwijzingen waren duidelijk moeilijker te onthouden en daar ging het wel eens mis.
Niet als de auto van links gewoon voorrang gaf: berekend over het hele experiment, reed
8% van de proefpersonen fout. Maar als er door de proefpersoon ingegrepen moest worden
om een botsing met de auto van links te voorkomen, reed maar liefst 41% fout. Er was maar
een proefpersoon die echt een botsing kreeg maar deze reed later ook fout, dus hoewel haar
prioriteiten niet bij het verkeer leken te liggen, wilde dat niet zeggen dat ze de
routeaanwijzingen belangrijker vond.

Al met al zijn dit belangrijke gegevens, want het blijkt dus dat automobilisten aan het
voorkomen van een ongeluk meer belang hechten dan aan route-informatie. Omdat route-
informatie voor automobilisten zo belangrijk is, mag aangenomen worden dat er weinig
andere informatie is waar automobilisten zich wel door laten afleiden als zich gevaarlijke
situaties op de weg voordoen.
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Het laatste hoofdstuk bestaat uit een samenvatting van de resultaten van de experimenten.
Al met al kan gezegd worden dat proefpersonen soms wonderbaarlijk goede prestaties
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weten te leveren: bijvoorbeeld als ze heel hard rijden (in Experiment 2) kunnen ze nog goed
luisteren naar de verkeersinformatie, hoewel dit wel veel inspanning vergde. Toch zijn er
veel verschillen in prestaties, en de belangrijkste reden daarvoor is dat proefpersonen, en
automobilisten in het algemeen, heel strategisch omgaan met hoge werkdruk. Ze maken een
duidelijk onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke informatie en taken. Het
belangrijkst bleken inderdaad de beide hoofddoelen van autorijden te zijn: op de plaats van
bestemming komen, en geen ongelukken krijgen. Maar het belangrijkste bleek het
voorkomen van ongelukken.

Dat laatste is theoretisch gezien van groot belang omdat het voorkomen van ongelukken
een taak op een laag niveau in de taakhiërarchie van het autorijden is. Uit dit proefschrift
blijkt dat de plaats in de doelhiërarchie belangrijker is dan de plaats in de taakhiërarchie:
het voorkomen van een ongeluk is een belangrijker doel dan het onthouden van een route.

Een van de belangrijkste practische consequenties van dit onderzoek is dat hoge eisen
moeten worden gesteld aan het ontwerp van routegeleidingssystemen. Route-informatie is
immers heel belangrijk voor automobilisten en zij zullen er veel voor over hebben om die
informatie ook te krijgen. Deze informatie is vooral nodig vlak voor kruispunten en dat zijn
moeilijke verkeerssituaties waar op veel dingen gelet moet worden. Juist daarom moet de
route-informatie zo helder en duidelijk mogelijk worden aangeboden, dus niet met digitale
kaartjes maar gewoon met een heldere stem, eventueel aangevuld met eenvoudige pijlen op
een eenvoudig schermpje op het dashboard. Het staat natuurlijk minder indrukwekkend dan
een hele digitale kaart op je dashboard maar het is wel veel veiliger.

De belangrijkste vraag in dit proefschrift was de mate waarin automobilisten zich laten
afleiden door informatie. Dit blijkt dus vooral afhankelijk te zijn van het belang van de
informatie. Autotelefoons vormen natuurlijk een belangrijke bron van afleiding. Op grond
van deze experimenten zou je kunnen veronderstellen dat het belang van het gesprek
invloed heeft op de mate waarin zo’n gesprek afleidt. Voor zakelijke bellers die belangrijke
zaken regelen zal het moeilijker zijn het gesprek te negeren dan voor mensen die even naar
huis bellen om te zeggen dat ze wat later komen. Zo zal verkeersinformatie voor zakelijke
rijders die hun route nog kunnen veranderen, belangrijker zijn dan voor de forens die
gewoon elke dag in dezelfde file staat.

Verder is het van belang dat rijgedrag alleen aangepast kan worden (bijvoorbeeld
langzamer gaan rijden) als er niet te veel eisen worden gesteld aan de automobilisten.
Handelsreizigers, bus- en vrachtwagenchauffeurs hebben vaak tijden waaraan ze zich
moeten houden en in dat geval is er weinig ruimte voor gedragsaanpassingen die de hoge
werkdruk zou kunnen wegnemen, en dat zou de verkeersveiligheid wel degelijk in gevaar
kunnen brengen. Aan de andere kant zijn beroepschauffeurs natuurlijk wel heel ervaren
chauffeurs. Mogelijk, maar dit is nog niet goed onderzocht, kunnen zij veel meer dingen
combineren dan ‘normale’ automobilisten.


