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11 en 18 april 2018  
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Tunnelveiligheid door het menselijk oog 

1. Opening      13.30 

         

2. Lucy van der Linden en Jos Vrieling   13.45 

Veiligheidsgedrag in het verkeer 

    

3. Erica Kinkel     14.15 

Menselijk gedrag bij calamiteiten 

 

4 Uitleg deelsessies    15.00 

 

5 Pauze     15.15 
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Tunnelveiligheid door het menselijk oog 

5. Deelsessies      15.30 

• visie weggebruikers 

• visie tunneloperator/wegverkeersleiders 

• visie hulpdiensten 

• visie ontwerpers (veiligheid)   

      

6. Terugkoppeling deelsessies   16.15 

 

7. Plenaire dialoog:    16.35 

Hoe verklein je het gat tussen het geobserveerde 

en het gewenste gedrag? 

 

8. Conclusie, vervolg en afsluiting   16.55 
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Aanleiding 

• Themasessie: Menselijk gedrag, anders dan gedacht  
(13 december 2016 en 21 februari 2017) 

Maar ook 
 

• Bijeenkomst: Evaluatie incident Heinenoordtunnel  
(21 en 22 april 2015) 

• Themasessie: Brand en evaluatie, samen aan de slag  
(21 en 28 november 2017) 
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Doel 

Meer inzicht verkrijgen in de incidentbeleving  

• Weggebruikers 

• Tunneloperator/Wegverkeersleiders 

• Hulpdiensten 

• Ontwerpers (veiligheid) 

Kernvragen 

• Wat zie je aan gedrag en wat kun je ervan leren? 

• Waarom reageren mensen op een bepaalde manier? 

• Hoe verklein je het gat tussen het geobserveerde 

en het gewenste gedrag? 
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Veiligheidsgedrag in het verkeer 

Lucy van der Linden  

 

 

Jos Vrieling - Arcadis 

 

Verkeerspsycholoog 

 

Diverse weg- en tunnelprojecten 

 

Presentatie: 

• Model rijgedrag 

• RWS-methodiek 
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Fuller 

Task-capability model 

Veiligheidsgedrag in het verkeer 
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Veiligheidsgedrag in het verkeer 

VOA van RWS 
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Veiligheidsgedrag in het verkeer 
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Veiligheidsgedrag in het verkeer 

Incident op weg    versus            incident in tunnel 
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Lucy van der Linden – MERK-X  
Kennisplatform Tunnelveiligheid April 2018  
 
 



Onderwerpen  

 

• Veiligheidsgedrag in perspectief 
• Sensorische waarneming  
• Informatieverwerking in ons hoofd  
• Tunnelveiligheid en gedrag  





Onze zintuigen  



Verwerking “prikkels” in een veilige situatie 

Informatie uit de buitenwereld, de zogenaamde sensorische informatie, 
komt ons lichaam binnen via de zintuigen:  
 'zien,  horen, ruiken, proeven voelen’  
 
Hiermee staan de hersenen doorlopend met de buitenwereld in contact. 
 
Ieder zintuig is uitgerust met zintuigcellen die alles wat ze waarnemen via 
de sensorische zenuwbanen doorsturen naar het centrale zenuwstelsel.  
 
Dit hele proces van informatie opnemen uit de buitenwereld, selecteren, 
verschillende stukjes informatie aan elkaar kunnen koppelen en daarna op 
de juiste manier reageren noemen we sensorische integratie.  



“Sense of urgency” 

Automatische menselijke reacties zijn als het ware paden die in de 
loop van de evolutie van de mens zijn ingesleten en lange tijd 
essentieel waren voor het overleven van de mens. 
 
Deze reacties verlopen vrijwel automatisch, en zijn dus moeilijk te 
beïnvloeden.  
 
Bedachte menselijk reacties zijn het resultaat van scenario denken.  
 
Dergelijke reacties zijn alleen mogelijk als er wat meer tijd is en 
het besef bestaat dat er iets moet gebeuren (‘sense of urgency’).  



Hoe loopt de route van informatieverwerking? 

Het proces van informatieverwerking verloopt langs de volgende stappen: 

1. toekennen van betekenis aan de aanwezige informatie: zintuiglijk (zien, ruiken, horen en voelen) 

waarneembare feiten, gevoelens en gedachten. Hieruit kan iemand conclusies trekken, zoals 

negeren (geen gevaar), een beetje gevaar, gemiddeld gevaar, aanzienlijk gevaar of zeer gevaarlijk; 

2. in kaart brengen van de gevolgen in termen van de ‘modus operandi’: “wat staat er hier en nu te 

gebeuren?”; 

3. scenario denken starten aan de hand van de kernvraag: ''wat baart je de meeste zorgen (en hoe 

kan dat opgelost worden)?”; 

4. per scenario (handelingsoptie) benoemen van de voor- en nadelen; 

5. kiezen uit een scenario; 

6. uitvoeren van het scenario; 

7. evalueren van de opbrengsten.  



Filmpje menselijk gedrag illustratie  



Reacties van mensen op calamiteiten hebben alles te maken met de illusie van 
onkwetsbaarheid. Rationeel weten mensen dat zij gevaar kunnen lopen – ze 
weten dat ze een calamiteit of ramp kunnen meemaken – maar tegelijkertijd 
houden mensen de gedachte aan gevaar onder controle. 
 
Mensen hebben de illusie van onkwetsbaarheid nodig om te kunnen functioneren. 
Als het denken aan gevaar en risico’s voortdurend de boventoon voert bij het 
menselijk handelen, zouden mensen in constante stress leven met alle gevolgen 
van dien op de kwaliteit en duur van hun leven.  
 
1 personen die adequaat handelen;  
2 personen die niet adequaat handelen; 
3 personen die niet weten hoe zij moeten handelen, en die achter andere mensen 
aanlopen (die dus adequaat - of juist niet adequaat – handelen).  



De factor mens en ontwerp  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Hoe kan het begrip veiligheidsbewustzijn worden geoperationaliseerd?  

2. Wat is de invloed van een hoger veiligheidsbewustzijn op het daadwerkelijke gedrag 

van mensen en leidt die gedragsverandering inderdaad tot een reële verhoging van de 

veiligheid?  

3. Hoe schatten mensen risico's in op calamiteiten in concrete situaties?  

4. Wat vinden mensen dat ze zelf moeten weten van – en doen bij – calamiteiten? 

5. Wat doen mensen daadwerkelijk zelf ter voorkoming van en ter voorbereiding op 

calamiteiten?  

6. Wat zouden mensen zelf kunnen doen ter voorkoming van en ter voorbereiding op 

calamiteiten?  

7. Hoe kan het veiligheidsbewustzijn van mensen worden beïnvloed?  

Vragen ter overdenking in de deelsessies 
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Toelichting deelsessies  

Doel 

Meer inzicht verkrijgen in de incidentbeleving  

• Weggebruikers 

• Tunneloperator/Wegverkeersleiders 

• Hulpdiensten 

• Ontwerpers (veiligheid) 
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Tunnelveiligheid door het menselijk oog 
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• Weggebruikers   Lucy van der Linden 
• Tunneloperator/wegverkeersleider Ron Beij  
• Hulpdiensten   Ben van den Horn 
• Ontwerpers (veiligheid)  Jos Vrieling 

Toelichting deelsessies  
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Pauze 
 

Start deelsessies 15.30  
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Terugkoppeling 

Deelsessies 
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• Hoe verklein je het gat tussen het geobserveerde 

en het gewenste gedrag? 

Kernvragen 

• Wat zie je aan gedrag en wat kun je ervan leren? 

• Waarom reageren mensen op een bepaalde manier? 

Plenaire dialoog 
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Conclusie, vervolg en afsluiting 

Agenda komende periode 

• Handleiding Cybersecurity (tunnel)beheerders 30 mei 2018 

• Overdrukventilatie    eind september 2018 

• Pact van Houten (brandwerendheid betonconstructie) 



Menselijk gedrag, anders dan gedacht 
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Mede namens Erica, Lucy en Jos 

 

Dank voor uw aanwezigheid en  

actieve bijdrage aan de dialoog. 


