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Samenvatting 

Emoties zijn relevant voor rijgedrag, omdat autorijden zowel een complexe 
als riskante  taak  is. De staat waarin de bestuurder verkeert  is cruciaal voor 
het  uitvoeren  van  deze  taak.  Er  is  echter  nog  maar  weinig  systematisch 
onderzoek gedaan naar emoties, hoe ze worden opgeroepen  in het verkeer 
en  wat  hun  effect  is  op  rijgedrag  en  verkeersveiligheid.  Dit  proefschrift 
beoogt de  rol die emoties  spelen bij  rijgedrag  te verhelderen. Twee vragen 
staan centraal  in dit onderzoek: wat zijn de aspecten  in de  interactie  tussen 
persoon  en  taakomgeving  die  emoties  kunnen  oproepen,  en  wat  zijn  de 
gevolgen van emoties voor rijgedrag en verkeersveiligheid. 

In Hoofdstuk 1 wordt een theoretisch kader geschetst om de rol van emoties 
in het verkeer te onderzoeken. Drie klassen van theorieën worden hierbij in 
aanmerking  genomen:  emotietheorieën,  stemmingstheorieën,  en  modellen 
van bestuurdersgedrag. Emotietheorieën  leggen van oudsher de nadruk op 
het ontstaan van emotie, terwijl stemmingstheorieën zich meer bezighouden 
met  het  effect  van  stemming  op  taakuitvoering.  Deze  theorieën  zijn 
gedurende  lange  tijd  afzonderlijk  gebruikt  en  beschreven,  hoewel  er 
recentelijk pogingen zijn gedaan om de twee onderzoekslijnen met elkaar in 
verband  te  brengen. De  “appraisal  tendency  approach”  is  zo’n  poging:  deze 
theorie gaat er van uit dat  iemand die  in een bepaalde emotionele  staat  is, 
toekomstige gebeurtenissen op een manier zal interpreteren die overeenkomt 
met  de  emotie.  Hoofdstuk  1  geeft  ook  een  overzicht  van  modellen  van 
bestuurdersgedrag.  De  meeste  modellen  benaderen  het  gedrag  van 
automobilisten  vanuit  één  invalshoek: de  cognitieve  invalshoek, de  invals‐
hoek  die  de  nadruk  legt  op  risico,  of  de  invalshoek  van  de  sociale 
psychologie.  Betoogd wordt  dat  om  de  rol  van  emoties  in  het  verkeer  te 
kunnen verklaren, alle drie deze invalshoeken belangrijk zijn. Het “Four‐facet 
model  of  driving  behaviour”  ontwikkeld  door  Groeger  (2000)  neemt  deze 
invalshoeken  samen.  Dit  model  wordt  vervolgens  gekoppeld  aan  de 
“appraisal  tendency  approach”, hetgeen het mogelijk maakt  om  zowel het 
ontstaan  van  emoties  als  hun  effecten  te  onderzoeken  in  de  context  van 
verkeersgedrag. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van empirische studies die zijn uitgevoerd 
op  het  terrein  van  emoties  of  stemmingen  in  het  verkeer.  Emoties  en 
stemmingen worden door elkaar gebruikt in dit hoofdstuk, omdat de meeste 
studies  geen  duidelijk  onderscheid  maken  tussen  deze  concepten.  In  het 
beschrijven  van de  studies wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  studies 
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naar  effecten  van  emoties,  studies  naar  oorzaken  van  emoties,  en  studies 
waarin schaalontwikkeling centraal staat. Uit de bespreking van de studies 
naar effecten van emoties komt naar voren dat het verband tussen boosheid 
en  agressief  en  riskant  rijgedrag  het  duidelijkst  is.  Boze  bestuurders 
rapporteren over het algemeen meer agressief en riskant rijgedrag dan niet‐
boze  bestuurders,  hoewel  het  soms  niet  duidelijk  is  of  boosheid  wordt 
beschouwd als een karaktereigenschap, of als een  tijdelijke  staat. Oorzaken 
van emoties kunnen worden gevonden in persoonlijke eigenschappen, zoals 
Trait Anger of fobieën voor autorijden, of in de verkeerssituatie. Bij het laatste 
gaat  het  er  in  de  beschreven  studies  dan  vooral  om waarin  de  verkeers‐
situatie  verschilt  van  andere  situaties.  Zo  wordt  in  het  verkeer  vaker 
uitdrukking  gegeven  aan  boosheid dan  buiten  het  verkeer,  en  is  er  in  het 
verkeer duidelijker een “schuldige” aan te wijzen dan buiten het verkeer. De 
studies waarin  schaalontwikkeling  centraal  staat hebben  zich voornamelijk 
bezig gehouden met schalen om agressief of boos rijgedrag te meten.  

Nadat  de  studies  zijn  beschreven, worden  zij  in Hoofdstuk  2  vervolgens 
geëvalueerd  in  termen  van  het  gebruik  van  een  theoretisch  kader,  hun 
gebruikte definitie van het affectieve concept, en de gebruikte emotie‐maat. 
De studies die gebruik hebben gemaakt van een  theoretisch kader, zijn met 
name  uitgevoerd  op  het  gebied  van  stress  en  agressief  rijgedrag.  De 
gebruikte  theorie,  en  de  mate  waarin  de  theorie  als  uitgangspunt  wordt 
gebruikt  in  de  studie,  varieert.  Het  affectieve  concept  wordt  ook  erg 
wisselend gedefinieerd: soms als karaktereigenschap, soms als tijdelijke staat, 
en  soms wordt  er helemaal geen definitie gegeven. De meeste  studies  zijn 
gebaseerd  op  vragenlijstonderzoek,  hoewel  ook  simulatorstudies  en 
observatiestudies  worden  beschreven.  Het  hoofdstuk  eindigt  met  een 
vergelijking  tussen  de  algemeen  geformuleerde  onderzoeksvragen  uit 
Hoofdstuk 1, en de  in Hoofdstuk 2 beschreven bevindingen uit de empirie. 
Deze  vergelijking  leidt  tot  specifieke  onderzoeksvragen  waarop  de 
empirische Hoofdstukken  3,  4  en  5  zijn  gebaseerd.  In Hoofdstuk  3 wordt 
onderzocht  of  persoonlijke  en  situationele  factoren  samenhangen  met 
boosheid  en  andere  emoties.  De  vraag  of  emoties  invloed  hebben  op 
cognitieve processen staat centraal in Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
vraag  welke  aspecten  van  verkeersgerelateerde  gebeurtenissen  emoties 
kunnen oproepen, en wat het effect van deze emoties is op rijgedrag.  

Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van een vragenlijststudie naar persoon‐
lijke en  situationele oorzaken van emoties  in het verkeer. De  respondenten 
(n = 224) kregen scenario’s te lezen die varieerden op drie aspecten: ze waren 
ofwel  in  overeenstemming met  de  doelen  van  de  persoon  (goal  congruent, 
positief)  of  niet  (goal  incongruent,  negatief),  ze  hadden  betrekking  op  een 
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andere persoon of betrekking op de situatie, en de taakeisen waren of hoog 
of  laag. Na  elk  scenario werd  de  respondenten  gevraagd  naar  hun meest 
waarschijnlijke emoties en reacties. De resultaten van de studie toonden aan 
dat,  zoals  verwacht,  boosheid  het  sterkst  was  bij  scenario’s  die  goal 
incongruent  waren  en  die  betrekking  hadden  op  een  andere  persoon. 
Blijdschap,  daarentegen,  was  het  sterkst  in  scenario’s  die  goal  congruent 
waren  en  die  betrekking  hadden  op  de  situatie.  Deze  bevinding  was 
onverwacht, omdat de appraisal‐theorie stelt dat het  toekennen van schuld 
niet relevant is bij blijdschap. Of de gerapporteerde reacties overeenkwamen 
met de emoties, was afhankelijk van of er een andere persoon bij betrokken 
was of niet. Positieve gebeurtenissen hingen samen met positieve reacties als 
de gebeurtenis situationeel was. Negatieve gebeurtenissen hingen samen met 
negatieve reacties als de gebeurtenis betrekking had op een andere persoon. 
Negatieve  gebeurtenissen  die  situationeel  waren,  hingen  juist  samen met 
positieve  reacties.  Respondenten  die  dus  een  bedreigende  situatie 
voorgelegd  kregen  (in  dit  geval  betrof  het  slechte  weg‐  en  weers‐
omstandigheden), verwachtten dus wel negatieve emoties  te ervaren, zoals 
boosheid en nervositeit, maar gaven  tegelijkertijd aan dat ze eerder veiliger 
dan onveiliger zouden gaan rijden.  

In  Hoofdstuk  4  worden  twee  studies  beschreven  waarin  de  effecten  van 
emoties op cognitieve processen zijn onderzocht.  In studie 1 werden proef‐
personen  at  random  toegewezen  aan  één  van  drie  experimentele  condities: 
een positieve emotie conditie, een negatieve emotie conditie en een neutrale 
conditie. De  taak die zij moesten uitvoeren bestond uit het beoordelen van 
volgafstanden  op video,  in  termen van  risicoperceptie,  illusie van  controle 
(illusion of control), neiging  tot optimisme  (optimism bias) en gedragsintentie. 
Deze taak werd twee keer uitgevoerd. Tussen de eerste keer (voormeting) en 
tweede  keer  (nameting)  vond  een  emotie manipulatie plaats voor de  twee 
experimentele groepen; de controlegroep kreeg een neutrale taak. Omdat uit 
de  resultaten bleek dat de  emotie manipulatie niet  effectief was, werd  een 
tweede  studie  uitgevoerd,  met  dezelfde  taak,  maar  een  andere  emotie 
manipulatie.  Hoewel  deze  emotie  manipulatie  effectiever  was  in  het 
opwekken  van  emoties,  waren  de  verschillen  in  emoties  tussen  experi‐
mentele  en  controlegroep  tamelijk  klein.  Toch  bleek  uit  de  resultaten  dat 
proefpersonen  die  boos  waren  geworden  tijdens  het  experiment,  anders 
reageerden  dan  proefpersonen  die  niet  boos  waren  geworden.  “Boze” 
proefpersonen beoordeelden de videofragmenten in de nameting als veiliger 
en  meer  controleerbaar  dan  in  de  voormeting.  De  andere  proefpersonen 
beoordeelden de  fragmenten  in de nameting  juist als onveiliger  en minder 
controleerbaar  dan  in  de  voormeting.  De  studie  biedt  dus  ondersteuning 
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voor de hypothese dat de beoordeling van verkeerssituaties samenhangt met 
de emotionele staat van de beoordelaar. 

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de frequentie, 
oorzaken  en  consequenties van  emoties van automobilisten. Proefpersonen 
(n = 44) vulden een vragenlijst in met vragen naar achtergrondkenmerken en 
persoonlijkheidseigenschappen.  Vervolgens  reden  zij  een  testrit  in  een 
geïnstrumenteerde  auto.  Tijdens  het  rijden werden  hartslag  en  rijsnelheid 
geregistreerd  en  werd  de  verkeersomgeving  vastgelegd  op  video.  Proef‐
personen  gaven  verbale  scores  voor  emoties  en  waargenomen  risico.  De 
meest  voorkomende  emotie  was  nervositeit,  gevolgd  door  boosheid  en 
blijdschap.  Emoties  die  tijdens  het  rijden  werden  gerapporteerd  hingen 
samen  met  karaktereigenschappen.  Ook  hingen  zij  samen  met  gebeurte‐
nissen  in  het  verkeer:  boosheid  en  nervositeit werden  vooral  na  negatieve 
gebeurtenissen  gerapporteerd,  zoals  bijvoorbeeld  een  plotseling  over‐
stekende  fietser,  en  blijdschap  na  positieve  gebeurtenissen,  zoals  een 
verkeerslicht  dat  direct  op  groen  springt.  Bij  boosheid  was  een  andere 
weggebruiker vaak de oorzaak van de gebeurtenis, terwijl de gebeurtenis bij 
nervositeit vaker aan de  situatie was  toe  te  schrijven. Boosheid was verder 
vaker gerelateerd aan gebeurtenissen die  te maken hadden met voortgang, 
terwijl  nervositeit  vaker  samenhing  met  veiligheidgerelateerde  gebeurte‐
nissen.  Nervositeit  ging  gepaard  met  een  verhoogde  risicoperceptie  en 
veranderingen  in  hartslag,  hetgeen  niet  het  geval  was  voor  boosheid  en 
blijdschap.  Ten  slotte  reden  proefpersonen  die  boosheid  rapporteerden 
gemiddeld  sneller  en overschreden zij de  snelheidslimiet vaker op  een 100 
km/uur‐weggedeelte dan proefpersonen die geen boosheid rapporteerden.  

Hoofdstuk 6 presenteert de conclusies van het onderzoek en bespreekt deze 
conclusies  aan  de  hand  van  het  theoretisch  kader  dat  is  beschreven  in 
Hoofdstuk 1. Het optreden van emoties hangt samen met gebeurtenissen in 
het verkeer, maar ook met eigenschappen van de persoon die deze gebeurte‐
nissen  beoordeelt.  Dit  is  in  lijn met  de  assumpties  van  appraisal‐theorie. 
Betoogd wordt dat  autorijden  een  complexe  en  risicovolle  taak  is, die  een 
sterke  betrokkenheid  vereist.  Dit  heeft  tot  gevolg  dat  bij  onderzoek  naar 
emoties in het verkeer de doelen die een persoon heeft tijdens het autorijden 
specifiek geformuleerd moeten worden voor deze  context. Emoties hangen 
verder  samen  met  cognitieve  processen  in  de  beoordeling  van  verkeers‐
situaties,  hoewel  in  deze  studie  geen  causale  verbanden  konden  worden 
gelegd.  En  tenslotte  hangen  emoties  samen met waargenomen  risico, met 
gedragsintenties en met daadwerkelijk rijgedrag.  
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Hoofdstuk 6 beschrijft verder de implicaties van dit proefschrift voor theorie 
en onderzoek, en voor de beleidspraktijk. Beargumenteerd wordt dat  theo‐
rieën over emoties en stemmingen zouden kunnen profiteren van  inzichten 
uit  toegepast  onderzoek. Tegelijkertijd  zouden  studies  naar  emoties  in  het 
verkeer zich meer moeten baseren op theorieën over emoties en stemmingen. 
Toekomstig onderzoek op dit gebied moet zeer duidelijk zijn in de definitie 
van het gebruikte affectieve concept en de gebruikte methodologie, bijvoor‐
beeld voor het opwekken en het meten van emoties. De  implicaties van dit 
onderzoek voor de beleidspraktijk zijn te vinden op het gebied van opleiding 
en  educatie,  infrastructuur  en  handhaving.  Betoogd wordt  dat  sociale  en 
communicatieve vaardigheden evenzeer deel zouden moeten uitmaken van 
de rijopleiding als motorische en cognitieve vaardigheden. Ook blijkt uit het 
onderzoek dat proefpersonen volgafstanden anders beoordelen wanneer zij 
de  hele  range  van  afstanden  al  eens  gezien  hebben,  dan  wanneer  zij  de 
volgafstanden voor het eerst zien. Dit lijkt er op te wijzen dat automobilisten 
een  referentie nodig hebben om  in  te  schatten of een bepaalde volgafstand 
veilig  is  of  niet.  Ook  dit  zou  deel  kunnen  uitmaken  van  training  of 
voorlichting.  

Met betrekking  tot  infrastructuur betoogt Hoofdstuk 6 dat maatregelen om 
files terug te dringen niet effectief zijn om boosheid op de weg te voorkomen, 
aangezien  emoties  meestal  optreden  in  interacties  tussen  weggebruikers. 
Beter is het om het verkeerssysteem voorspelbaar te maken, zoals ook in de 
Duurzaam Veilig‐visie wordt betoogd, en het aantal  interacties  tussen weg‐
gebruikers  te minimaliseren. Ten  slotte wordt  betoogd dat de  handhaving 
zich niet zozeer zou moeten  richten op  een algemeen  concept als agressief 
rijgedrag, maar meer op  specifieke gedragingen waarvan bekend  is dat  ze 
risicoverhogend zijn. Een van deze gedragingen is te hard rijden: het huidige 
onderzoek toont aan dat automobilisten zich ergeren aan de snelheidslimiet 
in  twee  situaties:  als  de  reden  van  een  (verlaagde)  snelheidslimiet  niet 
duidelijk is, en als de relatie van deze limiet met veiligheid niet duidelijk is. 
De redenen van snelheidslimieten en de relaties met veiligheid zouden beter 
gecommuniceerd  kunnen worden  om  de  geloofwaardigheid  van  de  limiet 
verhogen en daarmee het aantal snelheidsovertredingen te verminderen. 

167 



 

 

 




