
 

Gebruikersonderzoek 

Om meer inzicht te krijgen in de kennis en het juiste gebruik van ADAS in Europa zijn er in 6 

Europese landen vragenlijsten uitgezet onder leden van de betreffende mobiliteitsclubs. Dit was in 

de volgende landen:  

• Denemarken; 

• Duitsland; 

• Frankrijk; 

• Italië; 

• Oostenrijk; 

• Nederland. 

De ondervraagden is in het onderzoek gevraagd naar hun kennis op zes systemen. Te weten: 

• Autonoom noodremsysteem; 

• Adaptive Cruise Control; 

• Rijstrookondersteuning; 

• Snelheidslimietherkenning; 

• Forward Collision Warning;  

• Driver Monitoring Systems voor afleidings- en vermoeidheidsdetectie. 

Ongeveer de helft van de ondervraagden hebben een autonoom noodremsysteem, Adaptive Cruise 

Control en Rijstrookondersteuning in hun voertuig zitten. Snelheidslimietherkenning, Forward 

Collision Warning en Driver Monitoring Systems zijn minder vaak op het voertuig aanwezig. Omdat 

Snelheidslimietherkenning, Adaptive Cruise Control en Rijstrookondersteuning normaal gesproken 

aan en uit gezet kunnen worden is aan de respondenten gevraagd hoe vaak ze de betreffende 

systemen gebruiken. Rond de 60% van de ondervraagden geeft aan dat zij Adaptive Cruise Control 

en Rijstrookondersteuning bijna elke rit wel aan hebben staan. De functie 

Snelheidslimietherkenning wordt door zo’n 30% van de ondervraagden bijna nooit gebruikt.  

Meer dan een kwart van de ondervraagden gaf aan zich verdiept te hebben in de mogelijkheden en 

beperkingen van ADAS door het lezen van het instructieboekje. Voor elk van de onderzochte 

systemen geeft ongeveer 20% van de ondervraagden ook aan enig uitleg te hebben ontvangen van 

de verkoper. Uit eigen onderzoek blijkt deze uitleg vaak nog wel beperkt te zijn. Daarnaast ‘leerde’ 

men over het gebruik van de systemen door het gewoon uit te proberen; trial and error. Dit wordt 

vanzelfsprekend niet aangeraden. Bijna niemand van ondervraagden (minder dan 1%) ontving een 

passende ADAS training.    

Via een aantal stellingen is getracht te achterhalen of de automobilisten echt op de hoogte zijn van 

de ADAS functies. Een minderheid was in staat om, bij alle zes de hulpsystemen, het juiste 

antwoord bij de stellingen te geven. Afhankelijk van het systeem varieerde dit van 1% tot 30%. 

Hieruit valt te concluderen dat van de ondervraagden, waaronder ADAS gebruikers, ruim 70% tot 

99% niet volledig op de hoogte is van de juiste werking van ADAS. Meer dan 70% overschat dus de 

eigen kennis over deze hulpsystemen. Er is bij de ondervraagden meer kennis over 

Snelheidslimietherkenning en Forward Collision Warning, dan over Adaptive Cruise Control, 

Autonoom Noodremsysteem, Driver Monitoring Systems en Rijstrookondersteuning. 

    



 

 

Figuur 1. De hoeveelheid kennis per systeem  

Uit het onderzoek komt naar voren dat de algemene kennis over ADAS vrij laag is. In vergelijking 

met hun feitelijke kennis, lijken automobilisten de juiste, veilige werking van ADAS veelal te 

overschatten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wat wel opvalt, is dat het vertrouwen en 

gebruiksgemak toeneemt, hoe meer kennis er wordt vergaard over de systemen. Daarom is het van 

belang dat er bij rijscholen aandacht komt voor de mogelijkheden en beperkingen van ADAS en 

zouden autokopers ook meer gewezen moeten worden op het juiste functioneren van deze 

systemen door autofabrikanten en -verkopers.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een onderzoek naar ADAS, in opdracht van FIA Region 1, in samenwerking met diverse mobiliteitsclubs in Europa, 

waaronder ANWB. Het onderzoek is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, TNO en Hogeschool Arnhem Nijmegen (10-2020). 


