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Telefoneren en gelijktijdig een drukke
straat oversteken is voor ouderen riskanter
dan voor jongere volwassenen

Neider, M. B., Gaspar, J.G., McCarley, J.S., Crowell, J.A.,
Kaczmarski, H. & Kramer, A. F. (2011). Walking and tal-
king: dual-task effects on street crossing behavior in
older adults. Psychology and Aging, 26, 260-268.

Conclusie van het artikel

In moeilijke verkeerssituaties lukte het oudere
voetgangers die gelijktijdig mobiel telefoneer-
den minder vaak om vlot en veilig een drukke
straat over te steken dan jongere volwassenen.
Luisteren naar muziek via een i-pod vormde
hiervoor een minder grote belemmering.

Bespreking van de studie

Oversteken op straat werd gesimuleerd in een
laboratoriumopstelling. Deelnemers stapten via
een loopband een virtuele omgeving binnen (zie
http://isl.beckman.illinois.edu/Labs/CAVE/
CAVE.html voor een demonstratie). Links en
rechts zagen zij een straat van acht meter breed,
zonder vluchtheuvel, waarover auto’s met een
snelheid van vijftig kilometer per uur af en aan
reden, zowel van links als van rechts. De proef-
persoon werd uitgenodigd in een rustig tempo
naar de overkant te lopen. Tijdens de oversteek
voerden de deelnemers een handsfree telefoon-
gesprek, luisterden zij naar muziek via een
i-pod, of hielden zij in een controleconditie al
hun aandacht op het verkeer gericht. De onder-
zoekers manipuleerden de afstand tussen de
voorbijrijdende auto’s. Deze hielden een con-
stante snelheid aan, maar bij de ene oversteek
was de afstand tussen twee auto’s 75 meter, bij
een andere 90 meter. De deelnemers mochten
zelf de muziek uitzoeken voor hun i-pods. De
telefoongesprekken tijdens het oversteken voer-
den zij met een onderzoeksassistent die voor de
jongere en oudere deelnemers uit verschillende
gespreksonderwerpen mocht kiezen. De ge-
sprekken met de oudere deelnemers (59-81 jaar)
gingen bijvoorbeeld over hun favoriete restau-
rant, films of de boeken die zij graag lazen. Met
de jongere deelnemers (18-26 jaar) werd gepraat
over hun studie en het soort werk dat zij deden.

Resultaten

Moeite met oversteken kon op twee manieren
zichtbaar worden, hard of zacht. Omgerekend
naar honderd oversteekpogingen kwamen jon-
geren al telefonerend gemiddeld acht tot negen

keer onzacht in aanraking met een virtuele auto,
en ouderen zes tot zeven keer. Gelet op het aan-
tal aanrijdingen lijken de oudere deelnemers dus
succesvoller, maar dat is maar een deel van het
verhaal. De onderzoekers registreerden ook het
aantal keren dat overstekers hun kans voorbij
lieten gaan, en dat was het geval wanneer zij de
overkant niet binnen een halve minuut wisten te
halen. Bij de jongere deelnemers kwamen derge-
lijke time-outs bijna niet voor, maar ouderen
lieten, wanneer zij een telefoongesprek voerden,
gemiddeld elf tot twaalf keer hun kans om over
te steken voorbijgaan. Dat gebeurde veel minder
vaak (vier tot vijf keer) wanneer zij naar muziek
op een i-pod luisterden. Zonder afleiding kwam
te laat oversteken nog iets minder vaak voor (drie
tot vier keer time-out). Dit was wanneer de af-
stand tussen de passerende auto’s relatief klein
was (75 meter). In de andere, en iets gemakkelij-
kere situaties, waarin de auto’s een onderlinge
afstand van 90 meter aanhielden, lukte het de
voetgangers om vaker binnen de beschikbare tijd
over te steken, en had het voeren van een tele-
foongesprek daarop een minder desastreuze in-
vloed (gemiddeld vijf tot zes mislukkingen per
honderd pogingen) dan in het 75-meterscenario
(met elf tot twaalf gemiste kansen).

De onderzoekers registreerden hoeveel tijd een
voetganger nam om de situatie te bekijken alvo-
rens de oversteek te wagen. De oudere deelne-
mers hadden gemiddeld tien seconden nodig
voor hun beslissing om over te steken. Dat was
wanneer de deelnemer een telefoongesprek voer-
de en de auto’s relatief dicht op elkaar reden. Een
grotere tussenafstand tussen de auto’s verkortte
de bedenktijd wel iets tot gemiddeld negen se-
conden, maar de beslissing om over te steken
werd het meest bekort wanneer de oudere voet-
ganger niet werd afgeleid door een telefoonge-
sprek of muziek in het oor. De tijd om te beden-
ken of ze zouden oversteken werd bij de jongere
deelnemers veel minder beïnvloed door aflei-
ding of door de afstand tussen de langsrijdende
voertuigen. Was een voetganger eenmaal op weg
naar de overkant dan deden de ouderen dat vlug-
ger dan de jongere deelnemers. Alle deelnemers
(jong of oud) liepen echter iets trager naar de
overkant wanneer zij aan het telefoneren waren.

De diepere oorzaak van de gemiste oversteek-
kansen was niet motorisch maar mentaal. Ofwel,
oudere voetgangers werden niet gehinderd door-
dat zij misschien wat langzamer uit de startblok-
ken kwamen of langzamer liepen tijdens het
oversteken, maar doordat zij extra tijd nodig
hadden om de verkeerssituatie te analyseren.
Tijdens druk verkeer hadden de oudere voetgan-
gers twee keer zoveel tijd nodig als jongere om te
beslissen dat ze konden oversteken, waarbij het
voeren van een telefoongesprek daar nog een
schepje bovenop deed.
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Commentaar

Luisteren naar muziek leverde lang niet zo veel
onveiligheid voor het oversteken op als een tele-
foongesprek. Dat is ook wel begrijpelijk wanneer
we bedenken dat een telefoongesprek een veel
grotere belasting van aandacht en werkgeheu-
gen betekent dan ontspannen luisteren naar mu-
ziek. Niet elke verkeerskundige zal de milde
conclusies over muziek in het oor echter delen.
In het dagelijks verkeer is geluid van buiten een
belangrijke informatiebron. Een i-pod met mu-
ziek schermt andere geluidsbronnen af, en dat
kan voetgangers in straatverkeer zeker belem-
meren. De onderzoekers willen hun onderzoek
dan ook herhalen in een virtuele omgeving waar-
in verkeers- en straatgeluid realistisch hoorbaar
wordt gemaakt.

Han Diesfeldt

Signalementen

‘Tijd’ in de Nederlandse gezondheidszorg
vaak een bron van frustraties

‘Tijd’ is een basaal verschijnsel in het menselijk
bestaan. Maar wat is de betekenis van ‘tijd’ voor
cliënten die dagelijks zorg nodig hebben als het
gaat om afstemming op hun eigen dagritme en
leefwijze? En hoe kunnen medewerkers en zorg-
organisaties afstemmen op de tijdsbeleving van
cliënten? Gabriëlle Verbeek, oprichter en directeur
van Artemia, bureau voor vraagsturing en inno-
vatie te Bilthoven onderzocht het vraagstuk van
timing van zorg bij cliënten van 50 tot 75 jaar via
diepteonderzoek onder cliënten en medewer-
kers, gevolgd door een onderzoek naar organisa-
torische aspecten. Het blijkt dat cliënten met een
duidelijk dagritme en geplande afspraken be-
lang hebben bij zorgtijd op specifieke klok-
gebonden tijdstippen terwijl cliënten met een
flexibel tijdperspectief behoefte hebben aan on-
dersteuning op het moment van de zorgvraag.
Bij mensen in de allerlaatste levensfase doen zich
existentiële tijdsbelevingen voor, zoals de erva-
ring dat tijd opraakt. Om goed af te stemmen op
deze variatie aan tijdsbeleving en tijdsbesteding
is het nodig dat medewerkers de cliënt kennen
en in werkwijze aansluiten bij lichaamsritmiek
en situatie van cliënten.

Proefschrift Zorg: een kwestie van tijd. Afstemming
van zorgverlening en organisatie op tijdsperspectieven
van cliënten, Vrije Universiteit Amsterdam, 12 mei
2011, promotores prof.dr. M.G. Boekholdt en
prof.dr. P. Verweel. Als handelseditie verschenen
bij Elsevier Gezondheidszorg Amsterdam, 243 p,
ISBN 978 90 3523 325 6.

Systeemdenken toegepast bij
gezondheidsinterventies voor ouderen

Ouderen, professionals, beleidsmakers en onder-
zoekers hebben ieder hun eigen opvattingen
over gezondheidsproblemen en geschikte inter-
ventiestrategieën. Door systeemdenken als uit-
gangspunt te nemen, benadrukt het proefschrift
van Jenneken Naaldenberg, 31 jr, het belang van
deze verschillen. In plaats van kant en klare in-
terventies toe te passen wordt vanuit dit uit-
gangspunt gezocht naar mogelijkheden om ver-
schillende betrokkenen, verschillende visies en
ideeën bij elkaar te brengen. Op deze wijze
wordt een project in samenspraak vorm gegeven
en kan optimaal gebruikt worden gemaakt van
aanwezige kennis uit zowel wetenschap als prak-
tijk. Dit betekent dus dat de definities van ge-
zondheid, gezondheidsdeterminanten, gezond-
heidsrisico’s en gewenste resultaten zowel bin-
nen de wetenschappelijke context als in de prak-
tijk moeten worden geverifieerd. Bovendien zijn
interventiestrategieën context-sensitief, waar-
door een interventie succes kan hebben in de ene
setting en in een andere setting niet. Projecten
zouden daarom gebaat zijn bij de toepassing van
verschillende evaluatiemethoden, zowel kwali-
tatief als kwantitatief, om meer inzicht te krij-
gen in de reden van al of geen succes. Hiermee
wordt voorkomen dat alternatieve strategieën en
onverwachte successen onderbelicht blijven. Sys-
teemdenken betwijfelt dat veranderingen en
innovaties van te voren kunnen worden gepland.
Plannen en doelen moeten continu worden bij-
gesteld op basis van kennis, ervaringen, informa-
tie en voortschrijdend inzicht. Proefschrift Heal-
thy aging in complex environments. Exploring the bene-
fits of systems thinking for health promotion practice,
Universiteit Wageningen, 14 juni 2011, 208 p,
ISBN 978 90 8585 912 3. Promotores waren
prof.dr. Maria Koelen en prof.dr.ir. Cees Leeuwis.

Niet meer fietsen lijkt een relevante
indicator voor het opsporen van
Nederlandse kwetsbare ouderen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk gezond
en onafhankelijk blijven en niet beperkt worden
in hun hobby’s en activiteiten. Docent ergothera-
pie en onderzoeker Ramon Daniëls, 47 jr, richt
zich in zijn promotieonderzoek op de vraag hoe
zorgverleners thuiswonende kwetsbare ouderen
kunnen opsporen en welke interventies ervoor
zorgen dat deze groep de activiteiten kunnen
(blijven) doen die voor hen betekenisvol zijn.
Samen met professionals uit het werkveld ont-
wikkelde hij het programma Zorg uit Voorzorg
waarmee risicofactoren voor (nog meer) beper-
kingen worden opgespoord en gezamenlijk door
huisartsen, praktijkondersteuners en andere
hulpverleners worden aangepakt. De betrokken
zorgprofessionals vonden het interventie-
programma acceptabel en uitvoerbaar en de ou-
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