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Doelstellingen
● De prevalentie meten van afleiding van voetgangers bij het oversteken
○

○

Gebruik van mobiele telefoon
Luisteren naar muziek via een koptelefoon of oortelefoon

● Attitudes en meningen meten
● Bepalende elementen identificeren
 Acties begeleiden (doel en aanpak)

Aanpak
Algemeen gedrag als
voetganger

Theorie van gepland gedrag
“Overtuigingen”
Algemene attitude

Ervaren incidenten

Welk beeld heb ik van het
gedrag?

Redenen voor (niet)
aannemen van het gedrag

Waargenomen sociale
norm

Advies over mogelijke
maatregelen
Sociaal-demografische
gegevens

Wat denk ik dat anderen van mij
verwachten?

Waargenomen
gedragscontrole
Is het gedrag naar mijn mening
gemakkelijk aan te nemen?

Gedragsintenties

Gedrag

Tijdens mijn volgende
verplaatsing zal ik
oversteken terwijl ik mijn
telefoon gebruik

Ik steek over terwijl ik mijn
telefoon gebruik

Enkele cijfers
94%
“Realiseren dat je de route die je net
hebt genomen niet meer weet
58% (lopen "in automatische modus")”

32%

36%

“Tijdens uw leven betrokken zijn
geweest bij een incident terwijl u de
afgeleide voetganger was”

“Oversteken zonder te beseffen dat
het 'voetgangerslicht’ op rood staat
omdat je afgeleid bent”

74%

“Veilig de weg oversteken vereist
speciale aandacht”

“De kans op een ongeval is (zeer) hoog als ik
tijdens het schrijven van een bericht een
zebrapad zonder stoplichten oversteek”

96%

29%

“Oversteken terwijl je afgeleid bent is
gevaarlijk gedrag”

“Oversteken terwijl je afgeleid bent
is gebruikelijk”

Prevalentie
Bijna 1 op de 2 mensen

56%

Ik steek
over
terwijl
luister
Ik steek
over
doorikhet
luisteren naar
naar muziek
muziekmet
meteen
eenkoptelefoon
koptelefoon
“Hoe vaak steekt u als
voetganger over het algemeen
over bij het uitvoeren van de
volgende activiteiten?”

39%

72%
0%

20%

40%

19%
60%
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100%

Meer "extreem"
gedrag

Nooit

Af en toe

51%
neemt deze twee gedragingen
nooit aan bij het oversteken
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Ik steek over met een mobiele telefoon

Vaak
23%
neemt elk van deze twee
gedragingen tenminste af en
toe aan

Factoren
Odds
Ratio
0,95

Leeftijd *
Risicovol gedrag als voetganger (Score) *

1,31

Problematische en gevaarlijke aard van
afleiding van voetgangers (Score)

0,85

Schatting van het risico op ongevallen in
verband met het gebruik van de telefoon

0,92

(Score)

Telefoonverslaving (Score)

1,15

Leeftijd *

Odds
Ratio
0,92

Frequentie van
voetgangersverplaatsingen*

1,30

Risicovol gedrag als voetganger (Score)

1,35

Schatting van het risico op ongevallen in
verband met het luisteren naar muziek

0,60

Verspreide aard van afleiding van
voetgangers (Score)

1,19

* Factoren die ook tussenbeide komen om de frequentie van aanname van het gedrag te verklaren
(Af en toe versus Vaak)

Conclusie
● Afleiding door voetgangers is een wijdverbreid fenomeen
● De Walen lijken zich echter bewust te zijn van het gevaar dat afleiding kan vormen bij het
oversteken

● Maatregelen of acties richten op mensen met de geïdentificeerde kenmerken of de mening van
mensen met "pro-afleiding"-opinies proberen te veranderen

● De afleiding van overstekende voetgangers is een incidentele manifestatie van meer algemene
gewoonten: ze heeft zowel betrekking op het gebruikelijke gedrag van de voetganger op de
weg als op zijn dagelijks gebruik (in of buiten het verkeer) van de telefoon.
 Werken aan deze twee globale dimensies is daarom ook pertinent
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