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Reageren op relevante visuele informatie is van cruciaal belang in bijna elke 
taak. Dit proefschrift bestudeert de mechanismen die ten grondslag liggen aan de 
zogenoemde ‘failure to apprehend’; het fenomeen dat er niet gereageerd wordt op 
duidelijk zichtbare en relevante informatie.  

Hoofdstuk 1 tot en met 6 beschrijven de literatuur op dit gebied en geven een 
theoretisch kader voor dit proefschrift. Hoofdstuk 7 tot en met 12 beschrijven de 
experimentele studies die zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 13 geeft een aantal conclusies. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de ‘failure to apprehend’ in de context van ‘Inattentional 
Blindness’ en ‘Change Blindness’. Inattentional Blindness is het fenomeen waarbij 
mensen objecten of gebeurtenissen waar ze geen aandacht aan besteden niet 
opmerken, alhoewel deze soms wel relevant zijn voor de taak. In het geval van 
Change Blindness zijn mensen zich niet bewust van een verandering die heeft 
plaats gevonden, alhoewel de verandering op zich duidelijk zichtbaar is. Om te 
kunnen reageren op informatie moet deze eerst verwerkt worden. Om informatie 
te verwerken moet deze eerst geselecteerd worden uit alle beschikbare informatie. 
De ‘failure to apprehend’ kan het resultaat zijn van het feit dat informatie niet is 
geselecteerd. Hoofdstuk 2 beschrijft de rol van visuele selectie in het kunnen 
reageren op informatie. Aandacht speelt een belangrijke rol bij visuele selectie. 
Aandacht is het mechanisme dat informatie selecteert voor verdere cognitieve 
verwerking op een hoog niveau. Wanneer mensen onder normale omstandigheden 
een taak uitvoeren vindt selectie plaats door de ogen te richten op locaties waar zich 
relevante informatie bevindt. De rol van oogbewegingen in het verwerken van infor-
matie wordt verder uitgelegd, waarbij dient te worden opgemerkt dat selectie d.m.v. 
het richten van de ogen naar een bepaalde plaats sterk gekoppeld is met selectie op 
basis van het richten van aandacht.  

In Hoofdstuk 3 wordt geïllustreerd dat er gevallen zijn waarin de ‘failure to 
apprehend’ optreedt ondanks het feit dat de informatie is geselecteerd. Er zijn soms 
zelfs aanwijzingen dat de informatie tot een bepaald niveau verwerkt is, zonder dat 
de informatie tot een reactie leidt. Dit zou dan het resultaat kunnen zijn van het 
feit dat de informatie niet diep genoeg verwerkt wordt, waardoor er onvoldoende 
prikkels zijn die kunnen leiden tot een response of dat men de informatie inmiddels 
vergeten is. Om deze reden zijn expliciete prestatiematen (bijvoorbeeld het vragen 
of mensen bepaalde informatie hebben gezien) niet altijd de beste prestatiematen. 
Impliciete maten, zoals hoe lang men ergens naar kijkt, reactietijden of de mogelijk-
heid om deze informatie impliciet te gebruiken in de rest van de taak, moeten 
daarom overwogen worden bij het verkrijgen van inzicht in het mechanisme dat ten 
grondslag ligt aan de ‘failure to apprehend’. 
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Situaties waarin de ‘failure to apprehend’ het meest waarschijnlijk is worden be-
schreven in Hoofdstuk 4. Deze situaties zijn situaties waarin mensen sterke 
verwachtingen hebben, taken min of meer automatisch uitvoeren, in geval van 
vigilantie-achtige taken en taken die een hoge werklast met zich meebrengen. 

Hoofdstuk 5 bespreekt de ‘failure to apprehend’ in de context van de rijtaak. Om 
de onderliggende oorzaken van de ‘failure to apprehend’ toe te lichten aan de hand 
van de drie taak-prestatiematen van Rasmussen introduceren we een uitbreiding 
op zijn model. Dit uitgebreide model relateert automatische taakuitvoering met 
wat Rasmussen ‘skill-based behaviour’ noemt, met een laag niveau van alertheid, 
aandacht en werklast. Het kost weinig tijd om de taak uit te voeren en de taak 
is normaliter goed geoefend. Het probleem met dit taakniveau is dat er 
nauwelijke ruimte is voor top-down controle. ‘Rule-based’ gedrag is gerelateerd 
aan verwachtingen en geactiveerde schemata, met een gemiddeld niveau van 
alertheid, aandacht en werklast. Het kost hier wat meer tijd om de taak uit te voeren 
en de taken zijn doorgaans minder geoefend dan taken op het skill-based niveau. 
Dit niveau van prestatie wordt gekenmerkt door een sterke top-down controle, 
met weinig ruimte voor bottom-up kenmerken. Het ‘knowledge-based’ niveau is 
gerelateerd aan het uitvoeren van nieuwe taken, met een hoog niveau van alertheid, 
aandacht en werklast. Het uitvoeren van de taak vraagt relatief veel tijd en de taak 
is nauwelijks geoefend. Informatie wordt op dit niveau bottom-up verwerkt, met 
bijna geen top-down controle. Alhoewel de ‘failure to apprehend’ plaats kan vinden 
op elk van deze niveaus zijn de achterliggende oorzaken duidelijk anders. Op het 
taakniveau van nieuwe taken is de ‘failure to apprehend’ hoogstwaarschijnlijk het 
resultaat van het niet selecteren van de juiste informatie op het juiste moment 
door de beperkte verwerkingscapaciteit en de afwezigheid van top-down controle, 
resulterend in competitie tussen alle zichtbare elementen. Op het schemata niveau is 
de  ‘failure to apprehend’ waarschijnlijk het resultaat van de top-down controle die 
zo sterk is dat de bottom-up input van informatie die niet in de top-down schemata 
valt niet meer door komt. In het geval van automatisch gedrag wordt de ‘failure to 
apprehend’ ook uitgelegd door het gebrek aan top-down controle; de presentatie van 
een item genereert automatisch een reactie, zelfs als dat in dit geval niet de juiste 
reactie is.    

Hoofdstuk 6 bespreekt de focus van dit proefschrift. Het verschil wordt uitgelegd 
tussen de rijtaak en de klassieke Change Blindness en Inattentional Blindness taken. 
In de meeste Change Blindness en Inattentional Blindness taken worden proef-
personen specifiek geïnstrueerd waar ze op moeten letten of wat ze moeten zoeken, 
terwijl dit niet het geval is bij de normale rijtaak. Ook is bij dit soort taken de infor-
matie waar men op moet letten niet altijd relevant voor de proefpersoon, terwijl dit 
proefschrift zich juist richt op informatie die relevant is voor de uit te voeren taak. 
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Een derde verschil met Change Blindness taken is dat die zich specifiek richten op 
het waarnemen van een verandering, terwijl dit proefschrift zich in eerste instantie 
richt op het reageren op aanwezige informatie, los van of deze is veranderd. De 
belangrijkste onderzoeksvragen van dit proefschrift zijn: Wat is het effect van het 
ontwikkelen van verwachtingen op kijkgedrag en het optreden van de ‘failure to 
apprehend’, welke informatie leidt tot de ‘failure to apprehend’ en wat voor soort in-
formatie kan helpen in het doorbreken van incorrecte verwachtingen die resulteren 
in de ‘failure to apprehend’? De belangrijkste focus is de rijtaak. 

Hoofdstuk 7 onderzoekt de effecten van verwachtingen op kijkduur en op de 
‘failure to apprehend’ in twee laboratorium experimenten. Kijktijden naar en 
reacties op vooraf gedefinieerde targets tussen distractoren zijn gemeten in een dyna-
mische en abstracte taakomgeving die werd getoond op een computerscherm. Proef-
personen zagen een continue stroom van stimuli met ofwel een voorspelbare 
ofwel een random volgorde. In de voorspelbare volgorde konden proefpersonen 
verwachtingen ontwikkelen over de volgorde van targets en distractoren. In die 
omstandigheden was de kijkduur naar targets hoger dan naar distractoren. In de 
random conditie waren proefpersonen niet in staat om verwachtingen te ontwikke-
len over de presentatie van targets en distractoren, hetgeen resulteerde in een ver-
gelijkbare kijkduur naar targets en distractoren. Reageren op targets ging veel sneller 
in de voorspelbare conditie dan in de random conditie. Het probleem met deze 
verwachtingen, die normaliter ervoor zorgen dat mensen sneller kunnen reageren, is 
het optreden van ‘failure to apprehend’ in het geval van incorrecte verwachtingen. 
Informatie die niet aansloot bij de verwachtingen werd ofwel gemist (geen reactie) 
ofwel de reacties waren extreem traag, veel trager dan in de random conditie. 
Deze resultaten laten duidelijk zien dat er een keerzijde zit aan het hebben van 
verwachtingen en de sterke invloed van top-down controle. Het hoofdstuk sluit 
af met de constatering dat deze resultaten grote implicaties kunnen hebben voor 
alle taken die sterke top-down controle hebben over visuele selectie en informatie-
verwerking, zoals monitoring taken of autorijden. In dit soort taken kunnen de 
‘failure to apprehend’ en sterk vertraagde reacties dramatische gevolgen hebben. 

Hoofdstuk 8 brengt het effect van verwachtingen op reactietijden, reactiefouten 
en kijktijden in kaart, wederom in een laboratorium omgeving. In een dynamische 
en abstracte computer gesimuleerde omgeving reageerden proefpersonen op vooraf 
gedefinieerde targets tussen distractors, die wederom in een continue stroom werden 
gepresenteerd. De eigenschappen van de stimuli waren anders dan die gebruikt in 
Hoofdstuk 7. Sporadisch moest een proefpersoon reageren op een target die niet op 
dat moment werd verwacht of men moest juist niet reageren wanneer een target niet 
verscheen die wel werd verwacht. Ook hier vonden we dat de kijktijd voor targets 
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langer was dan voor distractoren. Reactietijden voor onverwachte targets waren veel 
langer dan reactietijden op verwachte targets. Veel fouten werden gemaakt wanneer 
onverwachte informatie werd gepresenteerd, met de meeste fouten wanneer 
men een reactie moest inhiberen. Er was geen verschil in kijktijd tussen proef-
personen die correct reageerden en de proefpersonen die niet correct reageerden in 
het geval van onverwachte informatie. De aanwezigheid van onverwachte informatie 
veranderde de kijkstrategie van proefpersonen niet. Ook hier laten de resultaten een 
sterk negatieve invloed zien van verwachtingen en top-down controle met gevolgen 
voor taken als het inspecteren van producten op een lopende band of voor lucht-
verkeersleiders. 

Hoofdstuk 9 onderzoekt het effect van verwachtingen op kijktijden en het reageren 
op onverwachte informatie binnen de rijtaak. Proefpersonen reden in een low-cost 
rijsimulator terwijl hun oogbewegingen werden geregistreerd. In bepaalde condities 
raakten proefpersonen bekend met een bepaalde omgeving door dezelfde weg 
verschillende malen per dag te rijden gedurende meerdere dagen. Het onderzoek liet 
zien dat het herhaald rijden op dezelfde weg de bekendheid met de weg verhoogde 
en dat dit effect had op het kijkgedrag van bestuurders. Met toenemende bekend-
heid met de weg keken de proefpersonen minder lang naar de verkeersborden 
langs de route, terwijl men beter wist welke verkeersborden er waar langs de weg 
werden getoond. Wanneer de verkeerssituatie werd gewijzigd (een voorrangsweg 
werd veranderd in een situatie waarin men voorrang moest verlenen) zonder een 
specifieke instructie, keken weggebruikers naar het bord dat de nieuwe voorrangs-
situatie aangaf maar men verwerkte dit niet voldoende om tot een reactie te komen. 
Het herhaald blootstellen aan dezelfde weg resulteerde in veel inadequate reacties 
op de verandering in voorrang, ondanks het feit dat er een nieuw verkeersbord 
stond en dat er haaientanden werd getoond die hiervoor niet aanwezig waren. Het 
gevonden resultaat, dat incorrecte verwachtingen ervoor kunnen zorgen dat auto-
mobilisten belangrijke informatie missen ondanks dat ze er naar kijken, is ook 
relevant voor andere monitoring taken. 

Hoofdstuk 10 bestudeert kijktijden bij het bekend raken met een bepaalde weg-
omgeving. Omdat al bekend was dat kijktijden voor verkeersborden afnemen in een 
gesimuleerde omgeving onderzocht deze studie of dit ook het geval is voor echt rijden 
en voor een video-conditie. In de video-conditie was een video opgenomen vanuit 
het oogpunt van een automobilist. Terwijl proefpersonen de video bekeken moesten 
ze net doen alsof zij de bestuurder waren van de auto, dus online meesturen en 
remmen. Eén van de belangrijkste resultaten van deze studie was dat de afname in 
kijktijd voor verkeersgerelateerde objecten met een toenemende bekendheid met de 
weg, zoals gevonden in een gesimuleerde omgeving, ook werd gevonden in de echte 
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rijtaak. Een tweede belangrijke uitkomst is dat deze afname ook werd gevonden voor 
de video-conditie. Dit betekent dat over alle objecten genomen de twee methoden tot 
vergelijkbare resultaten leiden wanneer we de kijkduur voor objecten bestuderen. 
Voor kijkfrequentie geldt dat mensen wat vaker naar een object kijken wanneer men 
video kijkt dan wanneer men in het echt rijdt. De afname in kijkfrequentie is minder 
geleidelijk dan die voor kijkduur. 
De afname in kijkduur over dagen heen was redelijk vergelijkbaar tussen het bekijken 
van de video en het echte rijden. Echter, er waren wel verschillen in kijktijd tussen 
de twee condities voor individuele objecten. Dit betekent dat de video-configuratie 
niet geschikt is voor het identificeren van objecten die in het echt de langste en 
kortste kijktijden zouden hebben. Alhoewel er objecten zijn die zowel in de video- 
conditie als in het echt de langste of juist de kortste kijktijden hebben, is er geen 
exclusieve overlap. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer men video gebruikt 
in plaats van de echte rijtaak wanneer men kijktijden en kijkfrequenties voor 
verkeersgerelateerde objecten onderzoekt. De video methode is geschikt voor ex-
ploratief onderzoek waarin gekeken wordt naar kijkduur voor verkeersobjecten en 
om het effect te onderzoeken van bekendheid met een wegomgeving op kijktijd 
zonder geïnteresseerd te zijn in de exacte kijkduur in echte rijomstandigheden. 

In Hoofdstuk 11 wordt een rijsimulatorstudie beschreven die de effecten van 
bekendheid met een weg onderzoekt op de ‘failure to apprehend’. De centrale vraag 
was of bekendheid met een weg resulteert in de ‘failure to apprehend’ en of de 
‘failure to apprehend’ vooral voorkomt wanneer mensen meerdere malen precies 
dezelfde weg rijden of ook wanneer er dingen in de wegomgeving veranderen. Om 
de ‘failure to apprehend’ te bestuderen werd een verandering in het wegontwerp van 
de ene rit op de andere aangebracht. In deze studie werd een normale weg veranderd 
in een ‘Verboden in te rijden’ weg nadat mensen bekend waren geraakt met de 
weg. Proefpersonen werden op verschillende manieren gewaarschuwd voor deze 
situatie, van het tonen van alleen een bord tot auditieve in-voertuig boodschappen. 
De rijsimulatorstudie liet zien dat er geen verschil was in het optreden van 
de ‘failure to apprehend’ tussen de gevarieerde wegomgeving en exact dezelfde weg-
omgeving. Sterker nog, de ‘failure to apprehend’ was niet eens het negatieve gevolg van 
dezelfde of een vergelijkbare weg meerdere malen berijden, maar het gevolg van 
verwachtingen die automobilisten al hadden tijdens de eerste rit. Dit geeft aan dat 
er situaties zijn waarin de ‘failure to apprehend’ niet het resultaat is van bekendheid 
met een weg, maar meer het resultaat van verkeerde verwachtingen die worden 
opgeroepen door het wegontwerp zelf. Zelfs tijdens de eerste rit verwachtte men 
geen ‘Verborden in te rijden’ situatie, wat leidde tot het inrijden van deze weg. Het 
toevoegen van informatie om weggebruikers te wijzen op de gewijzigde situatie doet 
de ‘failure to apprehend’ afnemen. Alhoewel er minder fouten werden gemaakt 
wanneer een geel bord werd toegevoegd dat aangaf dat de verkeerssituatie was 
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gewijzigd kwam de ‘failure to apprehend’ in die omstandigheden nog steeds voor. 
Alleen in het geval van een auditieve in-voertuig waarschuwing was de ‘failure to 
apprehend’ niet aanwezig. 

Hoofdstuk 12 onderzoekt de ‘failure to apprehend’ in een rijtaak gerelateerde 
context met behulp van een Change Blindness taak. Het doel van het experiment 
was om te onderzoeken hoe groot het probleem van Change Blindness is in het geval 
van taak gerelateerde veranderingen. Met taak gerelateerde veranderingen doelen 
we hier op veranderingen gerelateerd aan de taak die mensen uitvoeren. In dit geval 
werden automobilisten geïnstrueerd om een verandering in een verkeersgerelateerd 
item te zoeken, in dit geval een verandering in een verkeersbord. Een ander doel was 
om te onderzoeken hoe het type verandering Change Blindness beïnvloedt en om 
de rol van kijktijden op Change Blindness te bestuderen. De studie werd uitgevoerd 
door automobilisten video’s, gefilmd vanuit het oogpunt van de bestuurder, te laten 
bekijken, waarin 6 ritjes werden getoond van eenzelfde blokje rond. Proefperso-
nen werden geïnstrueerd om goed te letten op verkeersgerelateerde zaken en om 
zich voor te stellen dat zij de bestuurder waren van de auto. Er werd ook verteld 
dat ze moesten zoeken naar een verkeersgerelateerde verandering. Kijktijden naar 
verkeersborden werden gemeten net als Change Blindness (zijn proefpersonen in 
staat om de verandering expliciet op te merken). In rit 6 werd één van de verkeers-
borden veranderd in een ander verkeersbord. Er waren vijf verschillende condities, 
inclusief een controle conditie zonder een verandering aan het verkeersbord. In 
de vier experimentele condities werd het originele verkeersbord vervangen door 
een ander officieel verkeersbord. Impliciete verwerking van de verandering werd 
gemeten door het registreren van kijktijden en door proefpersonen een verkeers-
bord identificatie test te laten uitvoeren na alle video’s te hebben bekeken. Van de 
proefpersonen die niet naar het veranderde bord keken was niemand in staat om 
de verandering te rapporteren. Van de proefpersonen die wel naar het veranderde 
bord keken hadden proefpersonen die de verandering konden rapporteren in alle 
ritten langere kijktijden dan de proefpersonen die de verandering uiteindelijk niet 
konden rapporteren. In het geval van de eigenlijke verandering waren de kijktijden 
voor diegenen die de verandering expliciet konden rapporteren nog langer dan in 
eerdere ritten. Zelfs in het geval van taakgerelateerde veranderingen, in dit geval dus 
verkeersgerelateerde veranderingen, was Change Blindness relatief hoog. Change 
Blindness was lager wanneer het plaatje dat werd gepresenteerd op het bord meer 
afweek van het origineel, wanneer het minder goed in de omgeving paste en wanneer 
extra aandacht werd gevraagd door een auditieve waarschuwing. In die omstandig-
heden rapporteerden alle proefpersonen die naar het bord keken ook de ver-
andering. Echter, zelfs in die omstandigheden waren er nog mensen die niet naar 
het veranderde bord keken en daarom dus Change Blind waren. Er waren geen 
aanwijzingen voor impliciete waarneming van de verandering. 
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In Hoofdstuk 13 worden de experimentele resultaten in verband gebracht met de 
literatuur en het uitgebreide taak prestatie model. Dit proefschrift focust op het 
rule-based ofwel het schemata niveau, met sterke top-down controle. De ‘failure to 
apprehend’ op dit taakniveau is het resultaat van een te sterke top-down controle 
die nauwelijks ruimte laat voor bottom-up kenmerken. Er zijn een aantal manieren 
waarop dit zou kunnen worden voorkomen. Een manier van aanpak zou zijn om 
alleen nog maar wegen te ontwerpen die perfect aansluiten bij de verwachingen van 
weggebruikers en passen binnen de schemata. Dit lijkt echter geen realistische optie 
omdat het introduceren van Duurzaam Veilig al heeft laten zien dat het niet mogelijk 
is om wegen te implementeren door het hele land die perfect op elkaar aansluiten. 
Een andere aanpak zou het tegenovergestelde kunnen zijn, om de ontwikkeling van 
schemata of verwachtingen helemaal tegen te gaan door elke weg weer compleet 
anders te ontwerpen. Ook deze aanpak lijkt niet realistisch aangezien het realiseren 
van voldoende variatie tussen de verschillende wegen een nog sterkere landelijke 
coördinatie vergt. Ook zullen weggebruikers nog steeds verwachtingen opbouwen 
wanneer ze bekend raken met een bepaalde weg. Een andere reden waarom deze 
aanpak niet de juiste is, is dat het het niveau van de rijtaak overal terugbrengt naar 
het knowledge-based niveau van een onervaren weggebruiker, met een bijbehorende 
hoge werklast. Onervaren weggebruikers hebben een relatief hoge ongevalskans 
en hebben niet de voordelen van de top-down controle die ervaren weggebruikers 
hebben.

Een derde manier van aanpak zou zijn om de bottom-up kenmerken te versterken 
zodat er een betere balans ontstaat met de sterke top-down controle. Een manier 
is het gebruiken van een auditieve in-voertuig waarschuwing. Dit zorgt er hoogst-
waarschijnlijk voor dat meer weggebruikers de nieuwe informatie selecteren en langer 
kijken dan zonder deze waarschuwing. Dit zou het taakniveau tijdelijk terug brengen 
naar het knowledge-based niveau van een onervaren weggebruiker, mogelijk met 
het nadeel van sterke competitie tussen alle verschillende objecten die te zien zijn. 
Een auditieve waarschuwing zal alleen effectief zijn wanneer de hoeveelheid andere 
visuele informatie beperkt is. Anders leidt het nadeel van knowledge-based prestatie, 
ofwel competitie tussen alle gepresenteerde informatie, tot andere problemen. In 
een toekomstscenario draagt een bestuurder altijd een persoonlijke kaart met zich 
mee. Deze kaart bevat informatie over waar de weggebruiker heeft gereden en welke 
verkeerssituaties veranderd zijn sinds de laatste keer dat hij of zij daar heeft gereden. 
Deze persoonlijke kaart wordt in de auto ingevoerd bij elke rit, en deze activeert een 
systeem dat de bestuurder waarschuwt voor de gewijzigde situatie maar wellicht ook 
voor zogenaamde black spots waar veel ongevallen gebeuren. Een bestuurder zal dan 
actief op zoek gaan naar informatie, en wanneer deze informatie wordt geselecteerd 
is het belangrijk dat het item voldoende sterke bottom-up features bevat om diep 
verwerkt te worden. Dit kan bereikt worden door het verschil met de oude of de 
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verwachte informatie zo groot mogelijk te maken. Hoe groter het verschil tussen de 
veranderde en de originele situatie, hoe groter de kans op een reactie. Dit betekent 
dat zo veel mogelijk veranderd moet worden, zoals bijvoorbeeld de plaats van een 
bord, de vorm, kleur, grootte, type bord en zeer belangrijk het pictogram of de tekst 
die wordt getoond. Ook moeten extra maatregelen zoals wegmarkering of extra ver-
keersborden worden getoond. Hoe afwijkender de wegsituatie is in vergelijking met 
de oude situatie, hoe sterker de bottom-up kenmerken. 
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