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In de komende decennia zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder snel toenemen 

(Demography Report, 2011). Daarnaast zullen de ouderen van de toekomst waarschijnlijk 

eerder voor de auto kiezen en meer gaan autorijden (OECD, 2001). Deze veranderingen 

kunnen een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Met name de groep 

“oudere ouderen”, dat wil zeggen met een leeftijd boven de 75 jaar, zal sterk toenemen.  

Door met leeftijd samenhangende visuele, cognitieve en motorische functiebeperkingen, 

hebben oudere bestuurders een groter risico om bij ongevallen betrokken te raken en 

daardoor gewond te raken of te overlijden. Vanwege met de leeftijd toenemende 

lichamelijke kwetsbaarheid leiden ongevallen bij ouderen eerder tot ernstige letsels, vaak 

met fatale afloop (Evans, 2004; Hewson, 2012).  

Het beperken van het autorijden en rijbewijsbezit van ouderen kan niet de oplossing zijn 

om de verkeersveiligheid te handhaven. Zelf kunnen autorijden is belangrijk voor een 

gevoel van onafhankelijkheid en draagt daardoor sterk bij aan de kwaliteit van leven 

(Carp, 1988; Kaplan, 1995). Het voorkomt sociale isolatie en depressie, en bevordert 

subjectief welzijn en zelfstandigheid  (Marottoli et al., 2000; Fonda et al., 2001).  

Vaak beperken ouderen met en zonder functiebeperkingen hun verkeersdeelname als 

automobilist al zelf, bijvoorbeeld door alleen bij goede weersomstandigheden te rijden en 

door het vermijden van complexe weg- en verkeerssituaties (McGwin & Brown, 1999). 

Bovendien, als rijbewijzen worden ingetrokken, kan het zijn dat ouderen besluiten te gaan 

fietsen of lopen wat in veel gevallen een stuk gevaarlijker is voor hen zelf (Siren & Meng, 

2012). 

Oudere automobilisten zijn een groep met bijzondere kenmerken wat betreft het type 

ongevallen en wat betreft de problemen die zij in het verkeer ervaren. Hiermee moet 

rekening worden gehouden bij het bedenken van strategieën om de verkeerveiligheid te 

bevorderen. Oudere automobilisten zijn oververtegenwoordigd  bij ongevallen op 

kruisingen, in het bijzonder als ze te maken hebben met verschillende verkeersstromen, 

zoals bij het links af slaan (McGwin & Brown, 1999; Evans, 2004; Griffin, 2004; 

Mayhew et al., 2006 Davidse, 2007). Oudere bestuurders geven zelf aan moeite te hebben 

met het waarnemen van verkeersborden en te bepalen wat het meest relevante 

verkeersbord is, en ook met het nemen van beslissingen onder tijdsdruk. Dit zijn volgens 

hen redenen waarom ze langzamer rijden (Musselwhite & Haddad, 2010). Tevens hebben 

ze moeite met het juist inschatten van de benodigde tijdsruimte  voor een maneuver 

(Oxley et al., 2006) wat het oversteken tussen of invoegen in een kruisende 
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verkeersstroom een problematische onderneming kan maken (Preusser et al., 1998). Het 

benaderen en oversteken van een kruising is een complexe taak onder tijdsdruk waarbij de 

aandacht verdeeld moet worden over verschillende informatiestromen: waarnemen en 

verwerken van veranderingen in weg- en verkeerssituaties, waarnemen en verwerken van 

verkeerstekens en verkeerssignalen, en het bepalen en uitvoeren van een actiebeloop 

(Brouwer & Ponds, 1994; Braitman et al., 2007). 

Ouderen zijn een heterogene groep met grote variatie in gezondheid. Bij het ouder worden 

neemt de kans toe om getroffen te worden door neurodegeneratieve aandoeningen zoals 

de ziekte van Parkinson (PD). PD is na de ziekte van Alzheimer (AD) de meest 

voorkomende neurodegeneratieve aandoening. Ongeveer 1 tot 2 percent van de mensen  

boven de 65 jaar lijdt aan PD (Alves et al., 2008). Naast de aantasting van de motorische 

functies is er vaak ook sprake van cognitieve beperkingen (Dubois & Pillon, 1996). Door 

deze combinatie van beperkingen kan PD autorijden moeilijker maken en een negatieve 

invloed hebben op de verkeersveiligheid (Heikkilä et al., 1998; Uc et al., 2009).  Het 

besturen van een auto is immers een complexe visueel-motorische en cognitieve taak. 

Beperkingen in informatieverwerking in complexe situaties, met name selectieve en 

verdeelde aandacht onder tijdsdruk zijn al geïdentificeerd als kernproblemen voor oudere 

bestuurders in het algemeen (Brouwer & Ponds, 1994; Musselwhite & Haddad, 2010; De 

Waard et al., 2009). Door de motorische en cognitieve symptomen van de ziekte, zijn 

deze beperkingen evident ook aan de orde bij bestuurders met PD. Meer dan gezonde 

ouderen kunnen bestuurders met PD daarnaast moeite hebben met basisvaardigheden van 

de rijtaak zoals koers houden, en het regelen van de snelheid en volgafstand (Heikkilä et 

al., 1998; Wood et al., 2005; Cordell et al., 2008; Uc et al., 2009).  

Omdat oudere bestuurders in het algemeen veel rijervaring hebben, ligt het in de rede dat 

de problemen die ze ervaren bij het autorijden het gevolg zijn van functiebeperkingen 

door veroudering en daarmee samenhangende aandoeningen, en niet komen door 

onvoldoende expertise. Tragere informatieverwerking en beperkingen in de selectieve en 

verdeelde aandacht worden inderdaad veelvuldig beschreven in de literatuur over 

veroudering en neurodegeneratieve aandoeningen. Om deze functiebeperkingen te 

compenseren en oudere automobilisten veilig mobiel te houden, zou op maat gemaakte 

ondersteuning moeten worden geboden, die aansluit bij de beperkingen in aandacht en 

snelheid van informatieverwerking.  
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Het is waarschijnlijk dat oudere bestuurders geholpen kunnen worden door het eerder en 

duidelijker aanbieden van relevante verkeersinformatie waardoor de tijdsdruk en de 

noodzaak om de aandacht te verdelen verminderd worden. Door vroegtijdig informatie te 

verstrekken krijgt de automobilist meer tijd om te anticiperen op wat komen gaat. In deze 

these wordt onderzoek gedaan naar een geavanceerd bestuurdersondersteuningssysteem 

(Advanced Driver Assistant System, afgekort als ADAS) dat tijdens het rijden informatie 

geeft over voorrang, snelheid en volgafstand. In een longitudinaal onderzoek in een 

rijsimulator worden oudere en jongere bestuurders en bestuurders met PD gedurende wat 

langere tijd gevolgd wat betreft hun rijgedrag en ervaringen bij het gebruik van dit 

systeem.  

9.1 Assistentie op kruisingen: Een veilige oplossing voor oudere 

automobilisten? (Hoofdstuk 4) 

Oudere automobilisten ervaren problemen in weg- en verkeerssituaties die verdeelde 

aandacht onder tijdsdruk vereisen zoals ook weerspiegeld in hun relatief hoge 

betrokkenheid als de juridisch schuldige partij bij ongevallen op kruisingen (McGwin & 

Brown, 1999; Evans, 2004; Davidse, 2007). In een rijsimulator werd een ADAS 

onderzocht dat speciaal is ontworpen om dergelijke problemen en ongevallen te 

voorkomen. Dit systeem gaf via groene, oranje of rode balkjes geprojecteerd op de 

voorruit (“head up display”) aan op welke momenten het veilig was om kruisingen over te 

steken. 

Achttien ervaren automobilisten tussen de 65 en 82 jaar (M = 71.4 jaar) kwamen over een 

periode van een maand meerdere malen naar het UMCG om in de rijsimulator ritten met 

of zonder het ADAS te maken. Deelnemers werden willekeurig verdeeld over de 

controlegroep en de experimentele groep. De controlegroep onderging 12 

achtereenvolgende sessies zonder het systeem. De experimentele groep reed twee sessies 

zonder (sessies 1 en 7) en tien sessies met het systeem. Specifiek om de ondersteuning op 

kruisingen te onderzoeken werden acht kruisingen en de sessies 1, 6, 7, en 8 uitgekozen 

voor nadere analyse. Het systeem had duidelijke effecten op de prestaties. Als bestuurders 

de beschikking hadden over het systeem keken ze minder opzij, staken ze kruisingen 

vlotter over, reden ze sneller en staken ze vaker over met een korte tijdmarge ten opzichte 

van het kruisende verkeer (een bijna botsing).   
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9.2 Gedragsaanpassingen van jonge en oudere automobilisten bij 

gebruik van een systeem dat advies geeft over het oversteken van 

kruisingen (hoofdstuk 5)  

Omdat vaak wordt geargumenteerd dat wat oudere automobilisten helpt, ook andere 

risicogroepen zoals jonge onervaren automobilisten zal helpen, werden in een tweede 

studie gegevens verzameld bij 18 jonge volwassen automobilisten (20-25 jaar, M = 22.3 

jaar). Opnieuw werden deelnemers willekeurig verdeeld over een controlegroep en een 

experimentele groep. Het onderzoek was iets beperkter in duur en besloeg 8 sessies over 

een periode van 3 weken. Rijprestaties zoals oversteektijd en maximum snelheid op 

kruisingen, veiligheidsmarges, bijna-botsingen en botsingen van jongere automobilisten 

werden vergeleken met die van oudere automobilisten in dezelfde sessies. Ook het 

kijkgedrag werd geobserveerd en geregistreerd.  

De resultaten geven aan dat het ADAS invloed heeft op het gedrag van zowel jonge als 

oudere automobilisten. Zowel de gemiddelde  tijd op de kruising als het aantal keren dat 

men stopte voor de kruising namen af en het aantal kritieke oversteekgedragingen nam 

toe. Aan de andere kant was bij beide leeftijdsgroepen het aantal botsingen in de 

experimentele groepen geringer dan in de controlegroepen. Net zo als eerder 

waargenomen bij ouderen, keken de jongeren uit de experimentele groep minder opzij dan 

die in de controlegroep. In ritten waarin het systeem was uitgeschakeld keken ze wel weer 

meer opzij.  

9.3 Wat langer durende ervaring met een ADAS dat assistentie geeft bij 

het oversteken van kruisingen: Effecten op het rijgedrag van ouderen 

met de ziekte van Parkinson (Hoofdstuk 6) 

Bij het ouder worden neemt de kans toe op neurodegeneratieve aandoeningen zoals de 

ziekte van Parkinson (PD).  PD  is de op een na meest voorkomende 

neurodegeneratieve aandoening en wordt gekarakteriseerd door beperkingen in 

motorische en cognitieve functies (Dubois & Pillon, 1996) die van belang zijn voor 

veilige verkeersdeelname als automobilist (Heikkilä et al., 1998; Wood et al., 2005; 

Cordell et al., 2008; Uc et al., 2009).  Toch bezit  82% van de mensen met PD nog een 
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geldig rijbewijs en rijdt 60%  nog geregeld (Meindorfner et al., 2005). Mogelijk zou 

het autorijden gemakkelijker en veiliger voor hen worden als ze een ADAS ter 

beschikking hebben. Daarom werd onderzoek gedaan bij een groep actieve 

automobilisten met PD,  in de leeftijd tussen de 68 en 82 jaar (M = 72.8 jaar). In een 

tijdsbestek van 1 maand deden ze mee aan twaalf opeenvolgende sessies (sessies 1 en 

7 zonder ADAS, overige sessies met ADAS). De effecten van wat langer durende 

ervaringen met een system dat assistentie geeft bij het oversteken van kruisingen 

werden bestudeerd en vergeleken met de effecten bij gezonde ouderen.  

Naarmate beide groepen meer ervaring krijgen met het systeem, neemt de tijd om een 

kruising over te steken af, evenals het aantal keren dat ze stoppen voor de kruising, Dit 

suggereert dat ze gaandeweg minder gaan aarzelen en meer vertrouwen krijgen. Er 

werd ook waargenomen dat gezonde oudere automobilisten bij het oversteken van 

kruisingen in het algemeen kleinere veiligheidsmarges gebruikten dan mensen met 

PD. Toch traden bij de mensen met PD enkele aanrijdingen op en niet bij de 

controlegroep. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat PD patiënten minder goed in 

staat zijn een een keer op gang gebrachte handeling alsnog te stoppen.  

9.4 Oudere automobilisten met de ziekte van Parkinson die wat langer 

gebruik maken van een ADAS dat advies geeft over snelheid en 

volgafstand (Hoofdstuk 7) 

Behalve de ondersteuning op kruisingen, gaf het onderzochte ADAS ook informatie over 

snelheid, snelheidsbeperkingen, snelheidsovertredingen, en volgafstand. De effecten van 

deze informatie op de snelheid en volgafstand werden bestudeerd bij bovengenoemde 

groepen (PD en gezonde oudere automobilisten), gebruik makend van dezelfde 12 sessies 

in een periode van 1 maand. Het bleek dat het ADAS systeem een effect had op de 

snelheid. Uitzetten van het systeem (na sessie 7) leidde bij de PD patiënten tot een 

verandering in de rijsnelheid wat er op wijst dat ze de informatie van het systeem 

gebruikten bij het regelen van hun snelheid. 
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9.5 Discusssie en Conclusie (Hoofdstuk 8) 

In het bijzonder voor mensen met functiebeperkingen, in het geval van deze these mensen 

met PD, zou een systeem dat alleen informatie aanbiedt wel eens niet genoeg kunnen zijn 

om veilig te rijden. Door de combinatie van motorische en cognitieve beperkingen is het 

soms lastig om toch veilig en vlot te blijven rijden. Weg- en verkeersinformatie moet 

waargenomen worden, verwerkt worden en er moet tijdig op worden gereageerd en bij elk 

van deze componenten  kunnen effecten van PD optreden.  Vanwege beperkingen in de 

gerichte en verdeelde aandacht zouden mensen belangrijke informatie zoals 

voorrangsborden kunnen missen en zouden ze geholpen zijn met een system dat extra de 

aandacht vestigt op deze informatie. Problemen veroorzaakt door trage 

informatieverwerking zouden aangepakt kunnen worden door informatie over 

voorrangssituaties eerder aan te bieden. 

Maar als compensatie voor motorische beperkingen zoals moeite om een eenmaal in gang 

gezette handelingen weer te onderbreken, is wellicht ook behoefte aan additionele 

ondersteuning in de vorm van “emergency braking” (een automatische noodstop) of 

“collision avoidance” (voorwaarts gerichte aanrijdingsvermijding). Zelfs als een 

bestuurder in staat is de belangrijkste informatie te vinden en tijdig te verwerken, kan het 

zijn dat motorische beperkingen hem/haar verhinderen het plan van handeling tijdig tot 

uiting te brengen of te stoppen. De op het eerste gezicht tegenstrijdige relatie tussen de 

veiligheidsmarges en de ongevallen bij PD patiënten suggereert dat PD patiënten mogelijk 

belang zouden hebben bij een wat verder gaand ADAS systeem dat ook daadwerkelijk 

ingrijpt. Automobilisten met PD hielden de grootste veiligheidsmarges aan ten opzichte 

van kruisend verkeer aan en waren in die zin de meest voorzichtige groep in het 

onderzoek. Desondanks veroorzaakten ze vier ongevallen op kruisingen terwijl zulke 

ongevallen niet voorkwamen bij de gezonde ouderen. Verder hield de PD groep in het 

algemeen de grootste afstand aan ten opzicht van de voorliggers, maar toch veroorzaakte 

één van de deelnemers uit deze groep een kop-staart botsing doordat hij even was ingedut.  

Het optreden van paroxysmale symptomen zoals plotseling en onvoorspelbaar  in slaap 

vallen  komt weliswaar niet veel voor maar wordt toch geregeld beschreven bij PD 

(Hobson et al., 2002; Meindorfner et al., 2005). In zo’n geval zou een ADAS dat de 

alertheid meet en waarschuwt als iemand dreigt in slaap te vallen, behulpzaam kunnen 

zijn.  
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Dat laat onverlet dat een systeem dat de snelheid bewaakt ook van groot belang kan zijn. 

Automobilisten met PD rijden waarschijnlijk niet bewust te hard. Het lijkt soms moeilijk 

voor hen te zijn de snelheid fijn te regelen en de beweging van het loslaten van het 

gaspedaal tijdig te onderbreken. Wellicht zouden ze geholpen kunnen worden door een 

system dat het indrukken van het gaspedaal moeilijker maakt als de toegestane snelheid 

eenmaal is bereikt. 

Hoewel meer onderzoek nodig is om de veiligheidseffecten te verhelderen, zijn de 

beschreven systemen technisch mogelijk en in veel gevallen zijn er ook al dergelijke of er 

aan verwante systemen op de markt of in onderzoek. Dankzij deze technische 

ontwikkelingen, lijkt op maat gemaakte ondersteuning mogelijk. Het is niet 

vanzelfsprekend dat iedereen het zelfde soort ondersteuning nodig heeft. Gezonde 

ouderen zouden wellicht voldoende hebben aan een systeem dat tijdig en duidelijk de 

relevante informatie over voorrang en snelheid geeft terwijl ouderen met daarnaast ook 

motorische beperkingen ook baat zouden hebben bij een systeem dat zelfstandig ingrijpt 

als er een acute aanrijding dreigt. Aan de andere kant, zouden jonge automobilisten vooral 

baat hebben bij een educatief systeem dat hen feedback geeft over hun verrichtingen en 

dat hen coacht om veilige automobilisten te worden. Veel manieren van ondersteuning 

zijn mogelijk, de vraag is wat de juiste cocktail is voor welke groep of persoon.  

 




