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We zijn zo verslaafd aan ons mobieltje dat we in het verkeer onze aandacht regelmatig van de weg halen en richten op onze
smartphone. FOTO ANP/KOEN SUYK

Appverbod is van
belang als signaal
Of een appverbod op de fiets helpt of niet, het is wel een
must. We overschatten massaal de controle over onze
aandacht.
STEFAN VAN DER STIGCHEL

D

oe je ogen dicht en probeer de ruimte om je heen
te beschrijven. Als je dit
leest op een voor jou onbekende locatie, zul je er versteld
van staan hoe weinig je eigenlijk oppikt van de wereld om je heen. Wat is
eigenlijk de kleur van de treinstoel
waar je op zit? Welke kleur kleding
draagt de persoon naast je in de koffiezaak?
Op elk moment van de dag word
je gebombardeerd met een enorme
hoeveelheid visuele informatie. Je
brein kan dit niet allemaal verwerken en maakt een efficiënte keuze:
door de aandacht te richten op de informatie die voor jou belangrijk is,
verwerk je alleen relevante informatie en kun je de rest negeren. Daarom mis je de gorilla tussen de basketballende spelers in het beroemde
experiment. De gorilla is niet relevant voor je taak: je moet immers op
de basketballers letten.
Wanneer je op de fiets zit, geldt
precies hetzelfde. Je kunt niet alles
verwerken, maar je richt je aandacht
op de belangrijke informatie om je
heen: dat belangrijke verkeerslicht
of die naderende tegenligger. Je kunt
je aandacht razendsnel verplaatsen
en bent zo in staat door een drukke
verkeerssituatie te manoeuvreren.
Maar het aantal verkeersongeluk-

ken is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt niet door een gorilla,
maar door je mobiele telefoon. We
zijn zo verslaafd aan ons mobieltje
dat we in het verkeer onze aandacht
regelmatig van de weg halen en richten op onze smartphone.
We denken dat het niet zo veel uitmaakt. Maar hierbij overschatten we
onze aandacht. Je bent inderdaad in
staat om je aandacht razendsnel
door de wereld te laten gaan, maar
de telefoon houdt je aandacht vast.
Veel langer dan je denkt.
Het is van tevoren niet in te schatten hoe lang je jouw aandacht op je
telefoon zult gaan houden. Er kan
een nieuw berichtje binnenkomen
van je geliefde; er kan iets fout gaan
in het schrijven van het berichtje. En
al die tijd zijn je ogen en aandacht
van de weg.
Dit is anders dan bij een navigatiesysteem. Bij een navigatiesysteem
gebeuren er geen onverwachte zaken: je weet dat je kort gaat kijken en
de kans op onverwachte gebeurtenissen op zo’n beeldscherm is bij-

Al die tijd zijn
ogen en aandacht
niet gericht
op de weg

zonder klein. Bellen in het verkeer is
ook anders: dan heb je in ieder geval
nog je ogen vrij om het verkeer te
verkennen en eventueel in te grijpen.
Maar sociale media zijn ontwikkeld om je aandacht vast te houden.
Je brein is gek op nieuwe informatie.
Allerlei notificaties hebben als doel
jouw aandacht zo lang mogelijk op je
mobiel gevestigd te houden. Die
aandacht heb je echter nodig voor de
weg.
Het is ook gemakkelijk je aandacht te overschatten. Denk maar
aan het lampje van de koelkast: dat
is ook altijd aan als je wilt controleren of het aan is. Hetzelfde geldt
voor onze aandacht. Je kijkt om je
heen en ervaart een rijke visuele wereld, vol details.
Maar waar je niet kijkt, kan van alles gebeuren wat je niet zult opmerken. Of een appverbod op de fiets
helpt, is nog ongewis, maar het is
een belangrijk signaal. Laten we in
ieder geval stoppen met onze aandacht te overschatten. Een figuurlijke gorilla kan immers ineens op de
weg verschijnen, terwijl jij het zoveelste berichtje aan het tikken bent.
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