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NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

Dee doelstelling van dit promotieproject was een aantal factoren te achterhalen die een rol 
spelenn bij het behouden en verliezen van overzicht in een complexe mens-machine omgeving. 
Opp basis van studies naar onderwerpen die aan 'overzicht hebben' gerelateerd zijn, zijn in dit 
proefschriftt uiteindelijk drie hoofdfactoren onderscheiden die mogelijk het overzicht kunnen 
aantasten.. De invloed van deze factoren op het behouden van overzicht is in dit proefschrift 
zowell  onderzocht in een algemene mens-machine omgeving, alsmede in de specifieke situatie 
vann een scheepsbrug. Hieronder volgt een samenvatting van de verhandelingen en resultaten 
vann dit proefschrift. 

ACHTERGROND D 

Dee scheepsbrug is een goed voorbeeld van een mens-machine omgeving waar het behouden 
vann overzicht cruciaal is, maar waar overzichtsverlies wel gemakkelijk op kan treden. De 
situatiee op de scheepsbrug vormt dan ook de achtergrond en inspiratiebron van dit 
proefschrift.. Teneinde de lezer enig inzicht te verschaffen in deze werkomgeving, is als eerste 
dee situatie op de scheepsbrug beschreven en zijn daarbij de mogelijke gevaren voor 
overzichtsverliess aangegeven. Daar 'overzicht hebben' niet als zodanig in de literatuur 
voorkomt,, is er aan de hand van een zelfgeformuleerde definitie van het concept, gezocht naar 
aanknopingspuntenn in gerelateerde literatuur. Uiteindelijk bleek onderzoek naar een fenomeen 
datt in het algemeen met 'aandachtsvernauwing' wordt aangeduid, de beste aanknopingspunten 
opp te leveren voor factoren die het overzicht zouden kunnen aantasten. 

Hett belang van overzicht houden op de scheepsbrug 

Naa de scheepsbrug als werkomgeving te hebben geschetst, zijn de taken van de operator op de 
scheepsbrugg (de wachtsofficier) onder de loep genomen. Grofweg zijn de taken van een 
wachtsofficierr onder te verdelen in: 1) navigatie, 2) waarborging van de veiligheid en 3) 
interactiee met derden. Deze hoofdtaken bestaan weer uit vele subtaken waartussen de 
wachtsofficierr zijn aandacht moet verdelen. Zo dient hij de juiste acties te plannen en uit te 
voeren,, plannen eventueel aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en te anticiperen op 
toekomstigee gebeurtenissen. Tevens dient de wachtsofficier er een goede communicatie op na 
tee houden met relevante partijen binnen en buiten het schip en taken te delegeren indien de 
werkdrukk te hoog wordt. 

Dee wachtsofficier moet te allen tijden het overzicht behouden, maar vaak is er te veel 
informatiee om in één keer te overzien. Om toch zo goed mogelijk van alles op de hoogte te 
blijvenn moet de wachtsofficier daarom zijn aandacht tussen alle relevante informatiebronnen 
verdelenn en de verkregen informatie integreren tot één overzichtelijk en correct geheel. Indien 
err dingen gebeuren die meer aandacht vragen, kan er gemakkelijk preoccupatie met dergelijke 
informatiee ontstaan. Dit ondermijnt het overzicht. 

Overzichtt behouden of verliezen: theoretische achtergrond 

Inn het algemeen wordt onder 'overzicht hebben' globaal verstaan dat men 'weet wat er gaande 
is'.. Dit is echter een veel te vage definitie om te gebruiken voor onderzoek. Daarom is in dit 
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proefschriftt 'overzicht behouden' geformuleerd als: het hebben van geïntegreerde kennis van 
dede toestand van alle relevante informatiebronnen in de omgeving'. Deze definitie is gebaseerd 
opp drie stadia: 1) frequent monitoren van alle relevante informatiebronnen, 2) integreren van 
dee verzamelde informatie en 3) begrijpen wat deze geïntegreerde informatie betekent. 
Informatiee wordt begrepen wanneer waargenomen informatie wordt gekoppeld aan 
geactiveerdee kennis in het lange-termijn geheugen. Dit koppelingsproces wordt gemediëerd 
doorr aandacht en vindt plaats in het werkgeheugen. 

Ditt proefschrift heeft zich vooral gericht op fouten die in het eerste stadium kunnen 
optreden.. Dergelijke fouten bestaan voornamelijk uit het falen om tijdig aandacht te schenken 
aann alle relevante informatiebronnen. Dit fenomeen staat ook wel bekend als 
'aandachtsvernauwing',, en is in dit proefschrift gedefinieerd als 'overmatig veel aandacht 
schenkenschenken aan bepaalde informatiebronnen ten koste van andere relevante 
informatiebronnen'.informatiebronnen'. Aandachtsvernauwing kan erg gevaarlijk zijn omdat veranderingen in de 
omgevingg onopgemerkt kunnen blijven. Daarom is het van groot belang te weten welke 
factorenn het risico op overzichtsverlies door aandachtsvernauwing vergroten. 

Omm dergelijke factoren te achterhalen, is eerst gezocht naar relevante literatuur. Het bleek 
echterr dat 'overzicht behouden' geen gangbare term is, en dus is er uitgeweken naar literatuur 
overr onderwerpen die nauw gerelateerd zijn aan het concept 'overzicht hebben'. Voorbeelden 
hiervann zijn: 'mentaal plaatje' en 'situatie bewustzijn' (de laatste is beter bekend onder de 
Engelsee term 'situation awareness', of kortweg: SA). Beide concepten betekenen globaal 
weliswaarr 'weten wat er gaande is', maar leveren niet veel aanknopingspunten op voor 
'overzichtt hebben' zoals dat in dit proefschrift is gedefinieerd. Zo bleek het hebben van een 
'mentaall  plaatje' vooral beschrijvend te worden gebruikt en nauwelijks als een serieus 
onderwerpp van onderzoek. Bovendien heeft het concept niet perse betrekking op kennis van 
dee gehele situatie, iets dat bij het hebben van overzicht van wezenlijk belang is. Het concept 
'situatiee bewustzijn' impliceert wel een 'overzicht' van de situatie, maar refereert hier niet 
expliciett aan. Bovendien is er weinig consensus over een uniforme definitie van dit begrip en 
bleekk ook onderzoek naar 'situatie bewustzijn' weinig aanknopingspunten op te leveren voor 
factorenn die het overzicht mogelijk kunnen bedreigen. Uiteindelijk leverde een aantal studies 
naarr 'aandachtsvernauwing' nog de beste aanknopingspunten op. Deze zullen in de volgende 
paragraaff  worden besproken. 

FactorenFactoren die invloed hebben op het behouden van overzicht: de onderzoeksonderwerpen 

Dee factoren die in dit proefschrift onderzocht zijn, zijn merendeels gebaseerd op bevindingen 
uitt onderzoek naar, of gerelateerd aan 'aandachtsvernauwing' (dat in latere studies ook wel 
onderr andere benamingen opduikt). 

Dee eerste studies naar aandachtsvernauwing stelden het fenomeen vooral vast in situaties 
waarinn personen een hoog activatieniveau vertoonden door bijvoorbeeld stress (b.v. Baddeley, 
1972;; Callaway & Dembo, 1958; Wachtel, 1968), maar ook door een grote (biologisch 
gefundeerde)) interesse voor bepaalde informatie (b.v. Hernandez-Peón, 1964). Hierdoor 
ontstondd de vraag of hetzelfde zich zou voordoen indien personen een hoog cognitief 
activatieniveauu zouden hebben. Een hoog cognitief activatieniveau zou bijvoorbeeld bereikt 
kunnenn worden door personen complexe, moeilijke of onbekende informatie te laten 
verwerken.. Omdat dergelijke informatie meer aandacht zou vragen, was de verwachting dat 
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operatorenn tijdens het verwerken van dergelijke engagerende informatie meer risico zouden 
lopenn om het overzicht te verliezen. Dit is geïllustreerd aan de hand van een spotlicht- of 
lensmetafoorr (b.v. Eriksen & St. James, 1986; Hernandez-Peón, 1964; McCormick & Klein, 
1990):: hoe meer de aandacht gefocust is op een bepaalde informatiebron, des te kleiner het 
aandachtsveld,, met als gevolg het verlies van overzicht. 

Vanuitt recenter onderzoek, waarbij het fenomeen van aandachtsvernauwing optrad als 
gevolgg van preoccupatie met het diagnosticeren van een probleem in een mens-machine 
omgevingg (b.v. Moray & Roatenberg, 1989), kwam het idee naar voren dat sommigen 
individuenn beter zijn in het behouden van overzicht dan anderen (b.v. Boer & Van Schie, 
2000;; Kerstholt & Passenier, 2000). Omdat overzicht behouden een complex hogere-orde 
process is, was het echter wel de vraag in hoeverre dergelijke individuele verschillen consistent 
zoudenn zijn over verschillende situaties en uitvoeringscontexten. Er bleek namelijk evidentie 
vanuitt andere studies dat individuele verschillen in het uitvoeren van hogere-orde processen 
enkell  consistent zijn voor zover taken ook op een lager uitvoeringsniveau sterk op elkaar 
gelijkenn (b.v. Jennings & Chiles, 1977; Wickens, Mountford & Scheiner, 1981). 

Omm overzicht te kunnen behouden, moeten operatoren hun aandacht telkens verleggen 
teneindee van de toestand van het gehele systeem op de hoogte te zijn. Het verleggen van 
aandachtt kost echter moeite, en dit zullen mensen altijd zo veel mogelijk proberen te 
vermijdenn (b.v. Johnston & Heinz, 1978). Uit deze feiten kwam het idee naar boven dat de 
psychologischee toestand, die invloed heeft op de hoeveelheid moeite die mensen bereid zijn 
omm in hun acties te stoppen, het behoud van overzicht zou kunnen beïnvloeden. Relevante 
psychologischee toestanden die in dit verband zijn onderzocht betreffen motivatie en 
vermoeidheid.vermoeidheid. Uit studies bleek inderdaad dat vermoeide operatoren een verminderde tendens 
vertonenn om hun omgeving te bemonsteren (Drew, 1940), en een verminderd enthousiasme 
omm moeite in het uitvoeren van taken te investeren (Krueger, 1991). Uit de literatuur 
betreffendee motivatie in combinatie met aandachtsvernauwing bleek dat hierbij vooral 
gekekenn was naar de effecten van motivatie voor het uitvoeren van één centrale taak. Dit 
bleekk juist tot meer aandachtsvernauwing te leiden (b.v. Bahrick, Fitts & Rankin, 1952). In dit 
proefschriftt werd echter verondersteld dat algemene motivatie om alle taken goed uit te 
voerenn zou leiden tot een beter vermogen om overzicht te behouden. De gedachte hierachter 
wass dat algemeen gemotiveerde operatoren meer moeite zouden doen om al hun taken goed 
uitt te voeren en zo goed op de hoogte zouden zijn van de toestand van het gehele systeem. 

EMPIRISCHEE BEVINDINGEN 

Inn dit proefschrift zijn drie categorieën factoren onderzocht waarvan de verwachting was dat 
zee invloed zouden hebben op het kunnen behouden van overzicht. Deze factoren betroffen: 1) 
dee preoccuperende karakteristieken van taken, 2) de individuele en relatief stabiele cognitieve 
eigenschappenn van operatoren, en 3) de variabele psychologische toestand van mensen. Het 
onderzoekk naar deze factoren is uitgevoerd in twee soorten studies. Aan de hand van 
laboratoriumtestss zijn algemeen geldende factoren onderzocht die het overzicht kunnen 
ondermijnen.. Aan de hand van tests op een realistische brugsimulator waarin experts 
participeerdenn zijn daarnaast factoren onderzocht die specifiek het overzicht op de 
scheepsbrugscheepsbrug zouden kunnen aantasten. 
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Inn alle tests waren meerdere informatiebronnen en taken aanwezig waarover de operator 
zijnn aandacht moest verdelen. Niet alle informatie was echter tegelijkertijd zichtbaar, zodat de 
operatorenn actief en frequent hun aandacht tussen informatiebronnen moesten verdelen. Om 
henn een reden te geven ook daadwerkelijk alle informatiebronnen te monitoren, was er aan 
iederee bron een taak verbonden. 

Inn het algemeen bestonden de meeste tests uit een primaire informatiebron/taak die de 
operatorr ten alle tijden goed in de gaten moest houden. Daarnaast had de operator ook nog 
secundairee taken die bestonden uit het oplossen van problemen of het afhandelen van 
incidenten.. Deze secundaire taken hadden als belangrijk kenmerk dat ze de potentie hadden 
omm de operator af te leiden van zijn andere taak en zo tot overzichtsverlies konden leiden. 

Algemenee resultaten 

Dee eerste onderzoeksvraag was of informatie die diepere verwerking uitlokt overzichtsverlies 
inn de hand kan werken. De tweede onderzoeksvraag was of het kunnen behouden van 
overzichtt een algemene eigenschap is waarin individuen van elkaar verschillen, of dat de 
vaardigheidd hierin veel meer afhangt van de vaardigheden op onderliggende taken. De derde 
onderzoeksvraag,, tenslotte, richtte zich op de invloed van de psychologische toestand van de 
operatorr op het kunnen houden van overzicht. Een psychologische toestand zoals motivatie, 
zouu door het investeren van meer moeite in taakuitvoering, tot een verminderd risico op 
overzichtsverliess kunnen leiden. Vermoeidheid daarentegen, zou door een verminderde 
investeringg van moeite in taakuitvoering juist het risico van overzichtsverlies vergroten. 

DeDe invloed van engagerende activiteiten op het behoud van overzicht 

Eenn van de belangrijkste veronderstellingen van dit proefschrift was dat de kans op 
overzichtsverliess vergroot kan worden doordat mensen gepreoccupeerd raken met informatie 
diee geconcentreerde verwerking uitlokt. Inderdaad bleek in dit proefschrift evidentie dat 
informatiee die een geconcentreerde verwerking vergde, vaak dusdanig tot preoccupatie te 
leiden,, dat operatoren andere (veel belangrijkere) informatie uit het oog verloren. Dit werd 
bewerkstelligdd door operatoren problemen op te laten lossen, of ze nieuwe of onverwachte 
situatiess te laten afhandelen. Het bleek dat, hoe moeilijker de taak, hoe groter de kans op 
overzichtsverlies.. Bekendheid met bepaalde informatie daarentegen, leidde juist tot een 
reductiee van de kans op overzichtsverlies omdat mensen wisten hoe ze de informatie moesten 
verwerken.. Hierdoor raakten ze minder snel gepreoccupeerd met dergelijke informatie. 
Verhoogdee mentale werkbelasting tijdens het oplossen van moeilijke problemen bleek samen 
tee hangen met het verliezen van overzicht. Dit is in overeenstemming met eerdere studies die 
eenn verband vonden tussen hoge activatie en aandachtsvernauwing (b.v. Baddeley, 1972; 
Callawayy & Dembo, 1958). Ondanks dat operatoren de keuze hadden hoe ze hun aandacht 
overr de taken zouden verdelen, bleken ze een sterke voorkeur te vertonen om met de 
moeilijkee en afleidende secundaire taken bezig te zijn. Omdat ze hierdoor vergaten tijdig 
aandachtt te schenken aan hun primaire taak die ze frequent moesten monitoren, verloren ze 
gemakkelijkk het overzicht. Operatoren bleken beter in staat het overzicht te behouden indien 
zee frequent hun aandacht van de ene informatiebron naar de andere verlegde. Er is in dit 
proefschriftt echter ook evidentie gevonden dat een verhoogd risico op overzichtsverlies 
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samenhangtt met willekeurige aandachtsstrategieën, waarbij men waarschijnlijk het gevoel 
voorr de dynamiek van het systeem verliest. 

Dee wetenschap dat informatie die een geconcentreerde verwerking vergt gemakkelijk tot 
overzichtsverliess kan leiden, kan een belangrijk uitgangspunt vormen voor maatregelen tegen 
overzichtsverlies.. Indien operatoren met dergelijke informatie te maken krijgen, zouden ze 
takenn moeten kunnen delegeren om hun aandacht voor bepaalde informatie niet ten koste te 
latenn gaan van het overzicht. Hierbij zouden intelligente ondersteuningssystemen ook een 
steentjee kunnen bijdragen door informatie in 'hapklare brokken' aan te bieden, in 
hoeveelhedenn die aangepast zijn aan de menselijke informatieverwerkingslimieten. Dergelijke 
maatregelenn vragen echter wel om een correcte inschatting van potentieel gevaarlijke situaties. 
Bekendheidd met dergelijke situaties zou kunnen worden vergroot door middel van trainingen. 
Daarmeee wordt naar verwachting tevens bereikt dat dergelijke situaties minder aandacht in 
beslagg nemen omdat ze kunnen worden afgehandeld op basis van eerder geleerde 
vaardighedenn en regels (zie b.v. Rasmussen, 1983). Het delegeren van taken en een goede 
communicatiee tussen operatoren vereist echter ook een continue en kritische zelf-monitoring 
enn een voortdurende aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Alleen zo kan het risico 
wordenn verminderd dat men het overzicht verliest en onverhoeds in gevaarlijke situaties 
verzeildd raakt zonder tijdig maatregelen te hebben genomen. Misschien is het zelfs mogelijk 
operatorenn van complexe en dynamische mens-machinesystemen te trainen in het verdelen 
vann hun aandacht om beter overzicht te kunnen behouden (zie Gopher, 1993). Verder 
onderzoekk is echter noodzakelijk om meer te weten te komen over taakfactoren die 
overzichtsverliess in de hand kunnen werken en maatregelen die daadwerkelijk 
overzichtsverliess kunnen tegengaan. 

IndividueleIndividuele verschillen in het behouden van overzicht 

Inn twee experimenten van dit proefschrift is evidentie gevonden dat het behouden van 
overzichtt een individuele eigenschap is die consistent is over verschillende 
uitvoeringscontexten,, zolang de basale karakteristieken van de taken tussen de verschillende 
situatiess maar overeenkomen. Hieruit kunnen we opmaken dat het behouden van overzicht 
geenn specifieke vaste eigenschap is, maar veel meer afhangt van de individuele vaardighen 
waarmeee de specifieke onderliggende taken kunnen worden uitgevoerd. Deze conclusie is in 
overeenstemmingg met studies naar de basis van individuele variatie in het uitvoeren van 
anderee hogere-orde processen (b.v. Jennings & Chiles, 1977; Wickens, Mountford & 
Schreiner,, 1981). 

Dezee bevindingen bieden slechts perspectief voor selectie indien de selectietests specifiek 
uitgaann van de taakkarakteristieken waar de toekomstige operator daadwerkelijk mee te 
makenn krijgt. Ook is het van belang dat er overeenkomst is tussen prestatiematen van de 
selectietestt en de uiteindelijke realistische situatie. Deze zaken kunnen echter lastig te 
verwezenlijkenn zijn omdat realistische situaties in dynamisch systemen niet altijd hetzelfde 
zijnn en dus niet altijd dezelfde vaardigheden vergen. Gezien het grote scala aan specifieke 
vaardighedenn dat voor het behouden van overzicht in al deze verschillende situaties nodig 
kunnenn zijn, is het maar de vraag in hoeverre een relatief eenvoudige test in staat is tot het 
selecterenn van de juiste operatoren. Om beter vast te kunnen stellen of operatoren aan de 
gevraagdee eigenschappen voldoen, is meer onderzoek nodig naar de specifieke 
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taakkarakteristiekenn van het systeem waarvoor de operator geselecteerd wordt (zie b.v. 
Gopherr & Kahneman, 1971; Kahneman, Ben-Ishai & Lotan, 1973). Indien zulke 
karakteristiekenn kunnen worden vastgesteld, is de betrouwbaarheid van een selectietest een 
tweedee punt dat onderzocht moet worden voordat het daadwerkelijk voor selectiedoeleinden 
kann worden ingezet. 

HetHet effect van de psychologische toestand op het behoud van overzicht 

Alss laatste zijn in dit proefschrift de effecten onderzocht van twee verschillende en relevante 
psychologischee toestanden op het kunnen behouden van overzicht. Het betreft hier motivatie 
enn vermoeidheid. Algemene motivatie werd verondersteld tot een beter overzichtsbehoud te 
leidenn omdat gemotiveerde operatoren meer moeite zouden doen om alle relevante 
informatiebronnenn en taken tijdig te monitoren en uit te voeren. Uit het onderzoek in dit 
proefschriftt bleek echter dat operatoren die middels externe (financiële) middelen 
gemotiveerdd werden om al hun taken goed uit te voeren en zo het overzicht te bewaren, juist 
meermeer preoccupatie vertoonden met taken die veel aandacht vergden. Operatoren die intrinsiek 
gemotiveerdd waren om al hun taken goed uit te voeren, bleken wel beter in staat het overzicht 
tee behouden. Zelfs relatief hoge straffen voor het niet tijdig monitoren en uitvoeren van de 
primairee taak, kon niet verhinderen dat de extrinsiek gemotiveerde operatoren toch vooral hun 
aandachtt focusten op het oplossen van problemen, ook al leverde hen dit per saldo minder op. 
Uitt deze observaties bleek dat operatoren een sterke neiging vertoonden om hun taken volgens 
eenn eigen (niet-rationele) prioriteitenvolgorde af te handelen, indien operatoren middels 
externee middelen werden gemotiveerd. Dit resulteerde in ieder geval in een verhoogde 
preoccupatiee met die taken en/of informatiebronnen die de meeste aandacht vergden. 
Alhoewell  in dit proefschrift algemene externe motivatie werd bewerkstelligd door uitvoering 
vann alle individuele taken te bekrachtigen, zijn de resultaten in overeenstemming met 
bevindingenn van Bahrick, Fitss en Rankin (1952), waarbij enkel de uitvoering van een 
centralecentrale taak gemotiveerd werd. Beide situaties leidden tot meer preoccupatiegedrag. 

Omm operatoren middels externe middelen te motiveren, zijn in dit proefschrift (voor wat 
betreftt het uitvoeren van de afleidende taken) twee methoden gebruikt: goede prestaties 
werdenn beloond, of slechte prestaties werden bestraft. Het doel was om uit te zoeken welke 
vann de twee motivatiemiddelen het preoccupatiegedrag met betrekking tot afleidende 
informatiee zou vergroten en zo het overzicht in grotere mate zou ondermijnen. Uit andere 
studiess kwamen namelijk tegengestelde verwachtingen. Aan de ene kant werd gerapporteerd 
datt mensen proberen om verliezen te vermijden (b.v. Tversky & Kahneman, 1981). Op grond 
vann deze bevinding zou bestraffing van slechte prestaties operatoren het beste motiveren een 
taakk goed uit te voeren. Aan de andere kant is ook gerapporteerd dat beloningen veel beter 
motiverenn dan bestraffingen (b.v. Baron, 1988; Schmidt, 1998). Er werden in dit proefschrift 
echterr geen verschillen in preoccupatiegedrag gevonden tussen het belonen van goede 
prestatiess op een afleidende taak, en het bestraffen van slechte prestaties op deze taak. Om 
beterr uit te zoeken wat de rol van verschillende typen motivatie is, is meer onderzoek nodig. 
Ditt proefschrift geeft echter wel een indicatie dat financiële bekrachtigers van afzonderlijke 
takenn het behoud van overzicht niet ten goede komt maar eerder een averechts effect hebben. 
Uitt de experimenten van dit proefschrift is evidentie gevonden dat overzicht het meest gebaat 
iss bij een algemene intrinsieke motivatie om alle relevante taken goed en tijdig uit te voeren. 
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Ditt kan beter op een andere manier dan via financiële middelen worden bereikt: operatoren 
diee begrijpen waarom het zo belangrijk is bepaalde taken (tijdig) uit te voeren en 
informatiebronnenn in de gaten te houden, opereren waarschijnlijk veel meer met het oog op 
hett algemene belang van hun totale takenpakket. Externe bekrachtigers hebben daarentegen 
langg niet altijd het gewenste resultaat omdat ze niet direct motiveren voor een goede 
taakuitvoering,, maar veel meer motiveren om zo veel mogelijk te verdienen of zo weinig 
mogelijkk te verliezen. 

Dee kans op overzichtsver]ies bleek te worden verhoogd indien operatoren meer moeite 
moestenn investeren in het actief verleggen van hun aandacht tussen alle relevante taken. Zo 
blekenn operatoren minder snel van aandachtsfocus te wisselen indien dit slechts op bepaalde 
momentenn zonder het verlies van reeds geïnvesteerde moeite mogelijk was. Omdat in een 
aantall  studies werd gerapporteerd dat vermoeidheid de wil om moeite in taakuitvoering te 
investeerdee nog verder reduceert (b.v. Drew, 1940; Krueger, 1991), werd in dit proefschrift 
verondersteldd dat vermoeidheid ook het vermogen tot het behouden van overzicht aantast. 
Echter,, zelfs na 21 uur zonder slaap bleken ervaren wachtsofficieren niet minder goed 
overzichtt te kunnen behouden dan wanneer ze uitgerust waren. Wel werd er evidentie 
gevondenn dat ze vermoeid genoeg waren om aan te voelen dat ze door hun vermoeidheid 
mogelijkk meer fouten konden maken. In ieder geval vergrootten de operator in vermoeide 
toestandd de veiligheidsmarges bij het passeren van andere schepen. Dit fenomeen van 
gedragsaanpassingg aan de gepercipieerde risico's, staat in de literatuur ook wel bekend als 
risicorisico homeostase (Wilde, 1982) of risico compensatie (e.g. O'Neill, 1977; Peltzman, 1975). 
Daarnaastt bleken de wachtsofficieren die na 21 uur zonder slaap het meest vermoeid waren, 
minderr vaak het afhandelen van incidenten te onderbreken om andere informatiebronnen te 
monitoren.. Dit gedrag zou het begin kunnen zijn van een verhoogde kans op het verliezen van 
overzicht;; immers, voor het behoud van overzicht is het zeer van belang dat men te alle tijden 
allee relevante informatiebronnen in de gaten houdt. De verwachting is dan ook dat een 
verhoogdee kans op overzichtsverlies wel waargenomen kan worden indien ervaren operatoren 
voorr een langere periode van slaap verschoond blijven en bovendien getest worden op 
tijdstippenn die berucht zijn om het optreden van een alertheidsdip. Operatoren worden dan 
waarschijnlijkk zo moe dat ze niet meer in staat zijn hun toegenomen risico op het maken van 
foutenn te compenseren, waardoor risicovol gedrag onbewust toeneemt. Om de werkelijkheid 
aann boord van schepen meer te benaderen, zou toekomstig onderzoek naar 
vermoeidheidseffectenn op de scheepsbrug tevens gebaat zijn bij het meenemen van 
scheepsstressoren,, zoals lawaai en trillingen, en langdurige invloeden van wachtsystemen 
zoalss die aan boord worden gehanteerd. 

Overzichtt houden op de scheepsbrug 

Daarr het vertrekpunt van dit proefschrift het overzichtsbehoud op de scheepsbrug was, werden 
eenn aantal experimenten in de toegepaste omgeving van een gesimuleerde scheepsbrug 
uitgevoerd.. Aan de ene kant was het soms moeilijk eenduidige gegevens uit deze realistische, 
enn daarmee complexe omgeving te verkrijgen die eenvoudig geïnterpreteerd konden worden. 
Aann de andere kant bood deze realistische nabootsing van de werkelijkheid wel de 
complexiteitt waar wachtsofficieren in hun dagelijks werk mee te maken hebben. 
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Dee bevinding uit de experimenten op de brugsimulator ondersteunden de algemene 
bevindingenn van dit proefschrift. Het afhandelen van complexe, ambigue, of onbekende 
informatiee bleek het risico op overzichtsverlies te vergroten. Het aandachtsveld bleek soms 
dusdanigg te worden vernauwd door preoccupatie met een incident, dat een visuele relatie 
tussenn de hoofdtaak en bijtaken niet kon voorkomen dat wachtsoffïcieren het overzicht 
verloren.. Deze bevinding is in overeenstemming met eerdere laboratoriumexperimenten, 
waarbijj  operatoren soms dusdanig aandachtsvernauwing vertoonden tijdens het afhandelen 
vann een probleem, dat ze zelfs niet eens andere problemen opmerkten die op hetzelfde 
beeldschermm zichtbaar waren (Moray and Rotenberg, 1989). 

Informatiee die dichter bij de operator is, zowel in tijd als in ruimte, bleek beter 
gerepresenteerdd te zijn in het beeld van de situatie dan verder weg gelegen informatie. Dit zou 
eropp duiden dat overzicht niet is opgebouwd rondom een taak (de hoofdstaak), maar veel meer 
gecentreerdd is rondom de acties en locatie van de operator zelf. Indien een operator er een 
incorrectee taakprioriteit op nahoudt, kan dit daarom gemakkelijk leiden tot het verlies van 
overzicht.. Het aandachtsveld van de operator spoort dan immers niet met het aandachtsveld 
datt voor een goed overzicht benodigd is. 

Voldoendee intrinsieke motivatie, training en taakondersteuning kunnen van zeer groot 
belangg zijn bij het scheppen van betere condities voor het behoud van overzicht. Dit 
proefschriftt is een aanzet tot het verkrijgen van meer kennis over het behouden en verliezen 
vann overzicht, en dan met name in een toegepaste mens-machine-omgeving zoals de 
scheepsbrug.. Teneinde deze kennis verder uit te breiden en meer te weten te komen over 
maatregelenn die overzichtsverlies kunnen tegengaan, is meer onderzoek noodzakelijk. 

TOTT SLOT 

Omdatt er geen andere literatuur voorhanden is over het behoud van overzicht als zodanig, 
vormenn de studies in dit proefschrift een beginpunt voor meer onderzoek naar het behouden 
vann overzicht. Vooral in de scheepvaartsector verdient het onderzoek naar cognitieve factoren, 
enn overzichtsbehoud in het bijzonder, meer aandacht. Het is opmerkelijk dat onderzoek in 
dezee sector zich met name beperkt tot technische en juridische aspecten, terwijl menselijke 
factorenn relatief weinig aandacht krijgen. 

Err gebeuren nog steeds 'onmogelijke' ongevallen (zie Wagenaar & Groeneweg, 1987), en 
steedss wordt achteraf geconstateerd dat er cruciale menselijke factoren in het spel waren. 
Meerr onderzoek naar de bijdrage van deze factoren bij het ontstaan van ongevallen zou bij 
kunnenn dragen aan een verhoging van de algemene veiligheid. Ondanks dat veel van dergelijk 
onderzoekk uit de luchtvaartsector toe te passen is in andere dynamische mens-
machinesystemen,, heeft ieder systeem unieke componenten die meer aandacht verdienen. 
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