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Wot houdt het werk von een verkeers-
psycholoog precies in?

| §izat ik het meest interessant vind, is dat
in het verkeer verschillende kanten van
de menselijke psyche naar voren komen.
§(/e gedragen ons onderweg enerzijds

rationeel, anderziids manifesteren zich
primitieve driften als eer en dominanÍie.
Onze hersenen bestaan uit drie "lagen",
die wisselend de boventoon voeren. Ons
reptielenbrein is gericht op overleven en

zorgt ervoor dat we impulsief reageren op
bedreigende situaties. Dat is iets wat ie heel
sterk in het verkeer terugziet. Vervolgens
is er ons zoogdierenbrein, dat gevoelig is
voor het principe van belonen en straffen.
Dat betekent dat gedrag wordt bepaald
door zowel extrinsieke als intrinsieke

Gerqrd Tertoolen (59) is noost verkeerspsycholoog ook een octieve
recreont. Von huis uit deed hij oon wielrennen, mooÍ no een eÍnstige
oonrijding tijdens een tÍoiningsÍit stopte hlj over noor recreotief
fietsen en (berg)wondelen.Tertoolen studeerde sociole psychologie,
oÍgonisotiepsychologie en klinische psychologie in Utrecht H'j
schreef een proefschrift oyer de rèlotie tussen brein en mobiliteit, en

hield door een levenslonge possie voor dit onderwerp oon over.
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factoren. Extrinsieke - zoals de dreiging
van een boete - kunnen leidend ziin voor
ons gedrag. Intrinsieke motieven komen
van binnenuit, zoals gezondheidsmotieven
Deze twee vormen van modvatie gaan

overigens hand in hand. De neo-cortex
ten slotte is het beschaafde en ontwikkel-
de deel van ons brein. Daarin ontstaan
rationele argumenten, die maken dat we

rekening houden met oorzaak en gevolg

van onze keuzes. Ook langetermijn-beslis-
singen worden hier genomen.'

Is er sproke von een veÍÍuwing in ons
veÍkeersgedÍqg?
'Volgens rnij zíjr, we intoleranter dan pak-
weg tien jaar geleden. Daar zijn natuurlijk
oorzaken voor aan te wijzen, zoals bevol-

kingsgroei en een navenant gro-
tere druk op de infrastructuur.
Hoe meer mensen deelnemen
aan het verkeer, hoe vaker je bij
verplaatsingen in de weg wordt
gezeten. En als gevolg daarvan
zijnwe minder normatief: we
houden ons wat minder aan de

regels en de wetgever gedoogt
dat. Als ongewenst gedrag echter
collectief wordt afgekeurd, dan
houd je je er meestal wel aan en

voel je je zelfs gemachtigd ande-
ren daarop aan te spreken. Vooral
als het wienden zijn die je op de

vingers tikken, laat je ongewenst
gedrag voortaan wel uit ie hoofd;
dat werkt veel beter dan een

brave overheidscampagne.'

Wielrenners lijken tegenwoor-
dig iets meeÍ ondeÍ vuur te
liggen. Hoe komt dot?
'Het is heel menselijk om de

schuld voor een wantoestand
buiten jezelfte leggen. Een
ander heeft het gedaan, niet jii.

Zo geven automobilisten graag wacht-
wagenchauffeurs de schuld van files. En
de mensen die op social media het hardst
klagen over wielrenners, zijn zelf meestal
geen snelle fietsers. §laar velen zich bewust
of onbewust aan storen, is het feit dat wiel-
renners zichzelf als gfoep onderscheiden.
Ze zijr, uniform gekleed, dragen helmen,
zonnebrillen, zijr, vaak atletisch van gestalte

en bewegen zich voort met hoge snelheden.
§Teggebruikers als fietsers, hardlopers en

wandelaars kunnen geïmponeerd raken als

zo'n overmacht passeert of tegemoetkomt.
Natuurlijk zitten er asocialen tussen. Som-
migen zouden best rustiger mogen rijden
waar de verkeerssituatie dat waa5, maar
volgens mij gedraagt de meerderheid van
de wielrenners zich correct. §(/at ook niet
helpt in de beeldvorming is dat wielrenners
commando's roepen. Die boodschappen
ziin bedoeld voor intern gebruik en qua

inhoud vaak neutraal - "paaltie!"- , toch
kan dat geroep van die mannen bedreigend
overkomen.'

Hoe kqn dot beter?
'In de communicatie met andere weg-
gebruikers zijn lichaamstaal en tone of
toice erg belangrijk. Als de een schreeuwt
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Het wordt steeds drukker op de Nederlondse fiets- en

wondelpoden. Dot is notuurlijk een goed teken, mqor het leidt
soms ook tot sponning en frustrotie. Hebben we een korter
lontje of ligt het ergens onders oon? Verkeerspsycholoog

Gerord Tertoolen over de nieuwe werkelijkheid op het fietspod.
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