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Samenvatting

fn dit artikel komen enige asþecten ouer het aerwerken aan
i,nlormatie in de uerkeerssituaties aan de orde. Het betreft
uooral het selectief u)ac¿rne\nen, het netnen uan beslissingen
en het sturen. Onder het hoofd selectiel u.)aarne?nen uorden
eníge uocr het uerkeer releaante þroblemen behandeld, aoor-
al exþerinenteel werk ouer de meting uan þerceþtieue be-
lasting en ouer de structuur uan het gezòchtsueld. De nadruk
wordt gelegd oþ een aantal Nederlandse onderzoeken.
Aangaanrle sturen en beslissingen nemen is uolstaan met het
illustrere:t uan enige algemene begriþþen teneinde hun be-
lang uoor uerkeersþroblemen te onderstreþen.

Intreiding

aandacht

i"åiffi
gebieden naar voren en wel de organisa,t*;"Tåi
menselijk waarnemen, de aspekten van het beslis-
singen nemen, en de struktuur van het handelen,
Wat de mens in deze opzichten ,,kan en aankan",
hoe zijn kapaciteiten onder ,,stress" en ,,vermoeid-

Surnmary

This þaþer deals with some asþects ol handling inlormation
in traffíc, esþecially selectiue þerceþtion, desicion taking and
tracking.
As to selectiue þerceþtion some exþerimental results, which
are releuant to the þroblem ol traffic safety, are discussed.
Emþhasís is laid on the þroblam of the measurement of þer-
ceþtual load and on the structure of the functional aisual
field. Special attention is deuoted to some Dutch researclt
þr oj e cts.
As to decision taking and tracking some general conceþts are
outlined tÐ stress their imþortance in relation to trafric þro-
bIems,

heid" verminderen, hoeveel afleiding hij kan ver-
dragen etc. is van groot belang voo; het ontwerp
va_n wegen en auto's, alsmede voor de instruktie bij
rijlessen.
In tegenstelling tot selektievraagstukken is ons land
nog lan-
den be-
treft oom
van Re-
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tikel is een aantal faktoren, die ook in ons land
enige aandacht genieten, wat nader te belichten.

Waarnemen
Onder rvaarnemingsonderzoek wordt vaak het fysio-
logisch en psychofysisch onderzoek van de zintuigen
verstaan. In het kader van dit werk is in Nederland
vrij veel gedaan lzie o.a. l8]. Naast de studie van
de sensorische aspekten kan men echter ook meer
centrale faktoren van de waarneming onderzoeken.
Dit koncentreert zich dan vooral om de vraag naar
de selektie van informatie, Het blijkt n.l. dat het
menselijk organisme, bij bepaalde visuele en audi-
tieve stimulatie niet al de gegevens in zich opneemt,
Eerder wordt er voortdurend een keuze gedaan en
dit is noodzakelijk orndat de kapaciteit voor: verwer-
king van signalen relatief beperkt is, De keuze is
geen wiliekeurig proces, omdat vooral die signalen
het ,,selektief mechanisme" passeren die op een ge-
geven moment relevant vool de persoon zijn. Het
subjekt kan zich dus op het ontvangen van een be-
paald type signalen instellen, Hij kan bijv. van alle
borden die hij tegenkomt de verkeersborden waar-
nemen en de uithangborden verwaarlozen, Deze ver-
waarTozing impliceert dat dergelijke borden dan niet
gezien zijn, ook al is het oog erdoor geprikkeld, De
instelling kan worden doorbroken indien bij de niet-
relevante signalen er enige van zeeÍ opdringende
aard zijn 

- 
bijv. een hard lawaai e.d, - 

en dit kan
dan gemakkelijk tot ongelukken leiden, daar zij de
kans dat men de reievante signalen blijft opmerken
verminderen,
Gegeven een bepaalde stroorn van relevante signa-
len kan de verrverkingskapaciteit natuurlijk alsnog
te zwaaÍ worden belast, en vooral als er teveel rele-
vante signalen tegelijk verschijnen en als deze sig-
nalen tezamen een teveel aan informatie bevatten,
Een aantal basis-onderzoeken op dit terrein njn in
het vorig decennium door Conrad 15, 6,71 verricht.
Het bleek dat, behalve de frekwentie van de sig-
nalen, het aantal ,,bronnen" waaruit zij afkomstig
waren van belang was voor de vraag, in hoeverre
de verwerkingskapaciteit was overbelast, Een sa-
menvatting van Conrad's werk is eerder in dit tijd-
schrift verschenen [13]. Hoewel de resultaten varr
Conrad niet direkt in de verkeerssituatie kunnen
worden getransponeerd is het toch wel duidelijk dat
men gedurende het rijden ook met veel, tegelijk
opererende, signaalbronnen te maken heeft. Zo kun-
nen we bijvoorbeeld het dashboard en de gegevens
die via de achteruitkijkspiegels en de voorruit arri-
veren, als drie afzonderlijke brgnnen opvatten. En
wellicht is dit nog niet voldoende om deze faktor in
het verkeer te schatten.
Het is van groot belang om de grenzen van de men-
selijke verwerkingskapaciteit te leren kennen ten be-
hoeve van de verkeersveiligheid, Als eenmaal eni-
germate kan worden bepaald hoeveel ,,verkeersin-
forrnatie" de mens aankan, dan kunnen gevaarlijke
en overbelastende punten in het wegennet worden
opgespoord en is het ook beter mogelijk zulke pun-
ten reeds bij de aanleg te vennijden,
Daarom hebben verschillende onderzoekers in bin-
nen- en buitenland zich de laatste jaren intensief
beziggehouden met het meten van perceptieve last
13, 4, L, 10, 9]. Sommige experimenten beogen een

verband te vinden tussen de perceptieve belasting
en bepaalde fysiologische variabelen; met name de
polsfrekwentie schijnt enigszins te korreleren met de
,,moeilijkheid" van de taak, Via een andere aanpak
wordt nagegaan in hoeverre de verwerkingskapaci-
teit voor informatie door de taak in beslag genomen
wordt. Hiervoor wordt naast de hoofdopdracht een
neventaak aan de proefpersonen gegeven en er
wordt nagegaan met u'elke mate van sukses de ne-
ventaak naast de hoofdtaak kan worden uitgevoerd.
Bij deze benadering is het altijd een probleem ge-
weest om een neventaak te vinden, die tegelijk met
eerr zeeÍ groot aantal taken kan worden verricht.
Sommige neventaken blijken n.l. een goed resultaat
op te leveren bij een beperkt aantal hoofdtaken,
maar passen eenvoudig niet bij andere, bijv. door-
dat zowel in hoofd- als nevenopdracht de handen
dienen te worden gebruikt. Daarnaast is er nog een
algemeen interferentieprobleem: In hoeverre ver-
mindert de prestatie bij de hoofdtaak als gevolg van
het verrichten van de neventaak.
In het Instituut vool Zintuigfysiologie RVO-TNO is
onlangs door Michon een neventaak ontwikkeld met
een zeer groot ,,bereik"; waarschijnlijk is dit het ge-
val omdat de taak in kwestie vrij primitief is: Ze
bestaat uit een eenvoudige repetitieve beweging die
voortdurend moet worden herhaald. Dit kan worden
gerealiseerd door trappen op een pedaal als de voe-
ten geen rol van betekenis in de hoofdtaak spelen.
De hand en eventueel de stem kunnen deze neven-
taak overnemen, Het idee is dat onafhankelijk van
het ,,uitvoerend orgaan", de resultaten van de ne-
ventaak een bepaling geven van de perceptieve last
in de hoofdtaak. Met name wordt bij toenemende
belasting de neventaak onregelmatiger verricht, een
gegeven dat in overeenstemming is met de gangbare
opvattingen over verwerking van informatie.

Het is duidelijk dat deze methode van groot belang
voor de verkeersresearch is. In principe wordt het
nu mogelijk in verschillende situaties te meten hoe
zwaar iemand wordt belast, hetgeen van belang is
voor het ontwerp van nieuwe kruisingen van wegen
of voor de waag of bestaande situaties verandering
behoeven, De beproeving van deze methode in het
verkeer wordt thans voorbereid,
Behalve overbelasting kan ook onderbelasting op-
treden, In zulke gevallen arriveren te weinig rele-
vante signalen en is er sprake van een monotone
verkeerssituatie - bijv. bij een langdurige rit op
een snelweg. Behalve de belangrijke signalen wor-
den dan ook relatief onbelangrijke signalen door de
weggebruiker opgenomen 

- 
bijv. door naar de ra-

dio te luisteren of door een gesprek te voeren -waarbij het gevaar niet denkbeeldig is dat men door
deze activiteiten zo in beslag genomen wordt dat de
relevante stimulatie niet meer ,,doorkomt".
Er zijn veel onderzoeken over monotonie en haar
efiekt op de prestatie verricht. In het IZI'o,a. door
Sanders en Ferrari [15], door Sanders [14, hoofd-
stuk IVI en door Michon en Kirk [11]. Eén aspekt
van dit gekompliceerde onderwerp betreft de z.g,
,,funneling of attention", Naarmate de monotone
situatie langer duurt, worden vooral in de periferie
van het gezichtsveld gelegen signalen minder goed
opgemerkt. Door Michon en Kirk werden oogbe-
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Fig. 1. Inkrimþen uan het lunktioneel gezichtsueld. In fig. la is het
die,juist rnet een monotone zoektaak uas begonnen. In fig.
nadat de taak geruime tijd was aerricht.

wegingen gemeten gedurende een monotone taak
waarbij duidelijke veranderingen in het patroon op-
traden als funktie van de werktijd (figuur 1).
Indien relevante signalen zijn ,,ingebed" in irrele-
vante stimulatie blijkt het sorteren van de essentiële
gegevens een extra moeilijkheid, Dit resultaat is af-
komstig van Crawford [8], in een onderzoek naar
het effekt van de aanwezigheid van rood en groen
gekleurde irrelevante signalen op de detektie van
amberkleurige relevante signalen.
Het is duidelijk dat dit konsekwenties kan hebben
voor de toelaatbaarheid van - niet ¡slsy¿n¡e 

-verlichtingsbronnen, hoewel in het werk van Craw-
ford tot nu toe niet alle belangrijke variabelen van
de reële situatie aan bod zijn gekomen.
Een laatste faktor die hier nog even dient te',Ã/orden
aangestipt betreft de organisatie van het funktioneel
gezichtsveld. Door Sanders [14] is aangetoond dat,
als meerdere signalen tegelijk arriveren, de efii-
ciëntie in de integrale reaktie t.a.v. deze signalen

As

S5
Fi.g. 2. De controle aan het lunktioneel gezichtsaeld.

A: De proelþersoon heelt slechts oogbeuegingen no-
dig. Híerbij concentreert hij zich oþ het middelste
deel oan het gezichtsueld (selectiae mainþoint :
s.m.). Vanuit de gebieden h krijgt hij echter nog
aoldoende inlormatie.

B: Het gezichtsaeld is zo uítgestrekt dat hoofdbeøe-
gingen noodzakelijk zijn. Thans moet het gebied
ìn tuee delen uorden opgesþlitst, zodat in leite
tuee successi,e¿,te zaaarnemingen nodig zijn om het
gebied te ouerzien.
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sterk afneemt indien de signalen zodanig ruimtelijk
gespreid liggen, dat hoofdbewegingen noodzakelijk
zijn bij het beoordelen, Het bleek dat, zolang oog-
bewegingen voldoende \Ã7'aren voor de hero:iëntatie
van het ene op het andere signaal, men bij fixatie
van één signaal nog een duidelijke notie van elk der
andere signalen had. Populair gezegd had men de
situatie ,,onder controle", ook zonder er rechtstreeks
naar te kijken. Dit is verdwenen als hoofdbewegin-
gen nodig zijn, en men kan zeggerr dat in zo'n geval
,,twee waanìemingen" nodig zijn om alle signalen te
beoordelen: één waarneming voor de linker helft en
één voor de ¡echter helft van het gezichtsveld (fi-
guur 2).
Gedurende de ene waarnerning blijft een gedeelte

zichtshoek in beslag neemt, Ook voor het ontwerp
van dashboards en voor de plaatsing van spiegels,
die zodanig dient te zijn ð,at bij opeenvolgende fixa-
ties van het oog geen hoofdbewegingen noodzakelijk
zijn, heeft deze vondst implicaties.
Met deze resultaten in verband staat het efiekt dat
men in die richting tendeert te rijden naar welke
het hoofd gericht is, al spelen hier waarschijnlijk
ook houdingsmechanismen van het lichaam een rol.
Al met al lijkt het dus duidelijk dat in het verkeer
situaties die tot hoofdbewegingen nopen dienen te
worden vermeden,

Decisie
Op grond van de verwerkte informatie neemt de

Bij elke beslissing kan men onderscheid maken tus-

oogbeuegingsþatroon ueergegeaen ud.n een þroelþersoon
lb ziet men eaeneens het uerloop uan de oogbeuegingen

(Mìchon en Kirk 1962).
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Fig.3. Verband tussen subjektieae beslissing en teäle situatie.

De reële situatie kan worden weergegeven als een
waarschijnlijkheidsfunktie van één of ãndere essen-
tiële v_ariabele, zoals in het geval van de voetganger
bijv. cle afstand van een naderende auto. Naãrmãte
deze auto verder weg is nadert de kans dat men
zonder ongelukken kan oversteken tot 1. D.w.z. het
,,ja" antwoord nadert tot I en het ,,nee" antwooÌd
tot 0. Dit is geillustreerd in figuur 4 en tevens is
hier duidelijk gemaakt dat de sub¡ektieve beslissing
een- kriterium impliceert t.a.v. beide typen fouten.
In figuur 4a treffen we iemand aan die leer roeke-
loos oversteekt. Pas als de kans om niet zonder on-
gelukken te kunnen oversteken tot 1 nadert blijft hij
wachten. Uiteraard zal dit zelden voorkomenj wel-
licht in het geval van de Ame
op zijn hielen gezeten door de
heenkomen tracht te vinden.
situatie aantrefien als in figuur 4b, waarin niet meer
dan een procent risico wordt genomen.
Terwijl er grote verschillen in subjektief kriterium

Vervolgens heeft Broadbent [2] de stelling verde-
digd, dat in monotone situaties het kriteriùm naar
links zou.
meer die
weg hts.

jk onderzoek
voor het on-
Nederland is

"' r Y:f:;:l!:'ii,:!:;Í'"" 
oþ'[reden en

Handelen
Nadat de inforrnatie is verwerkt en een beslissing
is gen_omen voert de persoon in veel gevallen eeñ
handeling uit, Hij steekt over, hij haaliin, hij remt

r van het stuur.
xperimenten is dit hande-

' bod gekornen doordat op
o eenvoudige reakties wer-
rale antwoorden of het in-

drukken van een knop, Meer
lingspatronen zijn eigenlijk ui
onder het hoofd ,,tracking
proefper
dienden
paalde a
tracking'
veelvuldig- aan in selektie en trainingsprogramma's
voor chaufieurs en vliegers.
In de Angelsaksische literatuur zijn veel gegevens te
vinden over het efiekt van diverse variabelãn op de
kwaliteit I'an de prestatie, zoals type stuurwiel, ñate
van uitzicht over het te volgen spoor, de regelmaat
van de richting van het spoor en het efiekt van on-
verwachte gebeurtenissen, In Nederland is op dit
punt geen onderzoek verricht.

Konklusie
Via het onderzoek van menselijk waarnemen, han-
delen en beslissen kunnen zeer nuttige gegevens
over de verkeersveiligheid worden verkrégén, In
feite betekent dit type psychologisch onderzõek een
algemene analyse van het gedrãg van de mens als
weggebruiker.
Gedurende het laatste decennium is het onderzoek
op dit gebied vooral in de Angelsaksische landen
sterk toegenomen. In Nederland- wordt er thans op
sommige punten een aanvang gemaakt, gestimuleerd
door de Stichting Wetenschápþelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid. Ook TNO kan híer zijn bijdrage
leveren.

Literatuur
[1] Bartenwerfer, If.: über Art und Bedeutung der Bezie-

hung zwischen Pulsfrequenz und skalierter psychischer
Anspannung.
Zettsc.hr. für exper. und angew. Psych. 10 (1963) 455-
47A.

12] Broadbent, D. E.: Common principles in perception,
reaction and inteilectual decision.
Symposium on Defence Psychology 1960, paris, 197-
209. Pergamon Press. (1962). yewotg z.o.z.

l9 îtÞ nicuwslg64 239



o
o-

Ø

fú
G
-o
oEc
(¡)

(l)

.9
o)
(I)

registreert continue
de gewichtsverandering van
een monster, blootgesteld
aan tempefatuur,
magnetisch veld of
ioniserende straling.

het gehele rneetsysteern
kan onder vacuum
worden gebracht.

afneembare ovens
met desgewenst electronische
tem peratu u rp rogram mering
leverbaar tot f100 of f7000 C.

uitvoerige technische
inlichtingen alsrnede
ref erênties verstrekken wij
gaarne op aanvraag.

MEVVIS & GO N.V.
BERGEN OP ZOOM

TEI-. 01640 - 4052

[3] Brown, I. D.: Measuring the spare rnental capacity of
car drivers by a subsidiary task.
Ergon. 5 (1962) 247-250.

[4] Brown, I. D.: Mea¡uring fatigue in car drivers by a

subsidiary task.
Abstract in: I{uman Performance Reports list No. B

A.P.R.U., Cambridge (U.K.). (1963).

15] Conrad, R.: Speéd and load stress in a sensori-motor
skil1.
Brit. J. industr. Med. B (1951) 1-7.

[6] Conrad, R.: Missed signals in a sensori-motor skill.

J. exp. psychol.48 (1954) 1-9.

[7] Conrad, R.: Adaptation to tirne in a sensori-motor skill.

J. exp. psychol.49 (1955) 115-121.

[B] Crawford, A.: The perception o{ lightsignals. (2) The
effect of the number of irrelevant lights.
Road Res. Lab. RN/3601/AC. (1959).

[9] Kalsbeek, J. W. H. en Ettema, J. H.: Fysiologische ver-
schijnselen tijdens psychische belasting.
Voordracht: Ned. Ver. Ergonomie, Amsterdam, januari
196+.

[10] Michon, J. A.: A note on the measurement of percep-
tual motor load.
Ergonomics - in druk.

240

[11] Michon, J. A. en Kirk, N. S.: Eye movements in radar
watchkeeping.
IZF-report 1962-17. ( 1962).

[12] van Naerssen, R. F.: Selektie van chauffeurs.
Dissertaiie, Wolters, Groningen. (1963).

[13] Sanders, A. F.: Dynamische factoren in het ergonomisch
onderzoek.
T.N.O.-Nieuws 13 (1958) 203-206.

[14] Sanders, A. F.: The selective process in the func-tional
visual field.
Dissertatie, van Gorcum, Assen. (1963).

[15] Sanders, A. F. en Ferrari, G.: A neglected factor in
vigilance.
IZF-report 1960-4.

[16] Steffen, C.: Onderzoek naar psychologische facetten va¡r
goed en slecht auto-rijden alsmede de invloed van al-
cohol daarop.
Dissertatie, Staatsdrukkerijen,'s-Gravenhage. ( 1 962 ).

[17] Walbeehm, Th. B.: De brokkenmaker.
ANWB-Verkeersmonografie, No. 1. (1960).

[18] Walraven, P. L.: Zintuigfysiologie en verkeer.
TNO-Nieuws in druk.

ttD ¡icuw¡ l9ó4 19


