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Samenvatting 
 

Wanneer het Moeilijk Wordt:  
Het Verkennen van Agent-gebaseerde Modellen van het Functioneren 

van Mensen onder Veeleisende Omstandigheden. 
 

Luchtverkeersleiding, luchtmacht, marine en verkeer zijn voorbeelden van domeinen 

waarin mensen meerdere dingen tegelijk moeten doen. Vaak is dit meer dan ze van 

nature aankunnen, waardoor ze niet altijd goed presteren en fouten kunnen maken. Zo 
kunnen mensen bijvoorbeeld niet onbeperkt moeite in een taak blijven steken zonder 

uitgeput te raken. Ook zullen ze informatie missen omdat ze hun aandacht niet op alle 

aanwezige elementen kunnen richten. In dit proefschrift zijn computersystemen 

geanalyseerd en ontwikkeld die mensen kunnen helpen deze problemen te voorkomen. 

De systemen maken gebruik van mens-modellen voor een inschatting of voorspelling 

van menselijk gedrag, en kunnen toegepast worden op mensen met verschillende 

persoonlijkheden en in verschillende omgevingen. Zo kunnen ze een optimale 

ondersteuning bieden voor de menselijke prestatie in veeleisende omstandigheden.  

Twee soorten computersystemen zijn ontwikkeld, die elk op een specifieke manier 

kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van mensen bij het uitvoeren van een 

taak. Ten eerste zijn systemen ontwikkeld met als doel de mens bij te staan wanneer het 
mis dreigt te gaan, bijvoorbeeld door een deel van de taak over te nemen of door 

aanwijzingen te geven. Belangrijk daarbij is dat de computer op elk moment een 

inschatting kan maken van iemands functioneren, zodat het systeem kan voorspellen 

wanneer er zich problemen gaan voordoen. Ten tweede zijn computersystemen 

ontwikkeld die door het simuleren van menselijk gedrag als teamgenoot of tegenstander 

kunnen dienen in een trainingssimulatie. Mensen trainen dus als het ware tegen of met 

een slimme computer met menselijke eigenschappen, waardoor trainingssituaties 

ontstaan die ook in de realiteit voorkomen. Dit zorgt ervoor dat ze goed voorbereid zijn 

op echte situaties, waardoor ze beter zullen kunnen presteren.  

In beide gevallen is het belangrijk dat een computersysteem kennis heeft over de 

toestand van een persoon en de invloed hiervan op de prestatie. Voor deze kennis maken 
de systemen gebruik van mens-modellen voor een simulatie van aspecten van de 

menselijke cognitie. Aan de ene kant kan een systeem met behulp van de modellen een 

voorspelling doen over de prestatie op een taak. Aan de andere kant zorgen de mens-

modellen voor een goede nabootsing van menselijk gedrag.  

Voor het ontwerp van de genoemde modellen richt dit proefschrift zich op 3 aspecten 

die belangrijk zijn voor het uitvoeren van een taak: functional state, aandacht en situation 

awareness. De functional state geeft de mentale toestand weer van een persoon terwijl 

deze een taak uitvoert, te denken aan iemands opgebouwde vermoeidheid of ervaren 

stress. Hierbij spelen ook persoonlijkheid en taakbelasting een rol. Daarnaast is ook van 

belang dat mensen op het goede moment de aandacht richten op de juiste plek, zodat ze 

over de juiste informatie beschikken. Vooral in complexe taken is dit moeilijk omdat er 

vaak meerdere locaties van belang zijn. Aandacht heeft op zijn beurt een grote invloed 
op het vormen van het derde aspect: het situationeel bewustzijn (beeld dat iemand heeft 

van de omgeving. Een juist beeld van de omgeving en de toekomstige situatie zorgen 

voor het nemen van de juiste beslissingen en voor een optimale prestatie. 



 


