
 

 

 
 

 

Autonomous
Emergency
Braking

35% weet het 65% weet het niet

Lane
Departure
Warning

21% weet het 79% weet het niet

Adaptive
Cruise
Control

17% weet het 83% weet het niet

Distance
Alert

26% weet het 74% weet het niet

ADAS en de bestuurders
Weten bestuurders wel dat systemen aanwezig zijn?

ADAS en het voorkomen 
van ongelukken

Uitdagingen rondom ADAS

Welke ADAS systemen zijn er?

Autonomous Emergency Braking
Lane Keeping Assist
Lane Departure Warning 
Forward Collision Warning
Rear Collision Warning
Parkeersensoren
Dodehoek detectie
Pedestrian Detection
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Adaptive Cruise Control
File assistent
Rijstrookwissel assistent
Predictive Cruise Control

Standaard “aan” Zelf inschakelen

ADAS systemen hebben de potentie een belangrijke 
bijdrage te leveren aan een veiliger verkeer. Het is belangrijk dat 
bestuurders leren en weten welke systemen wanneer en onder 

welke omstandigheden te gebruiken.

Adaptive cruise control en een fileassistent functioneren 
optimaal in combinatie met automatische transmissie

van de bestuurders geeft aan 
dat ADAS een ongeluk heeft 

helpen voorkomen.

van alle kop-staart aanrijdingen 
kunnen voorkomen worden met 

forward collision warning, adaptive 
cruise control, file assistent en 

autonomous emergency braking

minder ongevallen tijdens 
rijbaanwissel door Blind Spot 

Detection.

van de achteruitrij schades 
wordt voorkomen door automatic 

emergency braking en 
parkeersensoren 

57%

50% 78%

23%

Dit zijn de resultaten van een onderzoek onder 72.000 bestuurders. 
Bron: Insurance Institute for Higway Safety

Soms verrassen systemen de 
bestuurder met ingrepen of 
het uitblijven van ingrepen. 
‘Wie stuurt?’ is dan een vraag 
van levensbelang.

minder
taakbelasting

29% heeft zo nu en dan het 
gevoel andere dingen te 
kunnen doen tijdens het rijden 
bij gebruik van adaptieve 
cruise control.

Bestuurders geven aan 
minder vermoeid te raken 
door rijhulpsystemen.

ADAS systemen
kosten geld,

fleetowners en
verzekeraars
hebben nog
moeite om

verkeersveiligheid
als businesscase

te zien.

Bestuurders zijn zich niet 
bewust van de aanwezigheid 
van ADAS systemen. 70% van 
de bestuurders maakt niet 
optimaal gebruik van
aanwezige rijhulpssystemen.

meer kans 
op afleiding

•  https://www.bovag.nl/pers/persberichten/bijna-een-kwart-minder-schade-door-adas

• https://www.repairerdrivennews.com/2019/06/25/consumer-reports-57-of-members-say-adas-prevented-a-crash/

• https://www.globalfleet.com/en/technology-and-innovation/north-america/features/insurers-say-no-discountsadas?a=API07&t%5B0%5D=ADAS&t%5B1%5D=Insurance&curl=1

• https://injuryfacts.nsc.org/motor-vehicle/occupant-protection/advanced-driver-assistance-systems/

• https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2016/05/737-HERE_Swiss-Re_white-paper_final.pdf
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Ga naar prodriveacademy.nl/kenniscentrum/blog

ADAS 
(rijhulp)systemen

Het effect op veiligheid en schade in cijfers.

Als fleet owner en werkgever wil je dat je medewerkers veilig onderweg zijn 
en daarnaast schadekosten binnen de perken houden. Voertuigen zijn steeds 
vaker uitgerust met systemen die daarbij kunnen helpen, zogenaamde ADAS 

(rijhulp)systemen. Maar maken deze systemen het verkeer ook
daadwerkelijk veiliger en welk beleid hanteer je als werkgever?

Bronnen

Surround View

Surround View

Traffic Sign
Recognition

Lane Departure
Warning

Park 
Assist

Park 
Assist

Emergency Braking

Pedestrian Detection

Collision Avoidance

Adaptive
Cruise Control

Cross
Traffic
Alert

Blind
Spot
Detection

Rear
Collision
Warning

Park Assistance/
Surround view


