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Pas op: waarschuwingstekens!
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Pas i n deze fase neemt da gebrukv de inhoud in zich op. Pe inhoud kafl bwtssn uit r,grafische voorstellingen zoals symbolen of$$*,
pictogrammen, geschreventaka at:e m w m - '
binatie hiervan. Wat i n eon beperald geverl da ;
voorkeur verdient wordt 0.a. beptpaald door
voorwaarden als: de gewenste knelheid van
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hoe mogelijke gevolgen te voorkomen.
FSse,B:r.fiegrijpen vein de boodschap
De totale effectiviteit van een waarschuwingsteken is het prbdukt van de effectiviteit
van de afzonderlijke fasen. In het geval dat
elke fase een effectiviteit heeft van 60%. (60%
van de gebruikers ziet het waarschuwin$steken; daarvan neemt 60%de inhoud in zich op;
enz.) komt dit neer op een totale effectiviteit
van ongeveer 13%.Als men bijvoorbeefd kan
bewerkstelligen dat 100%van de gebruikers
het teken begrijpt (fase 3), dan stijgt de totale
effectiviteit tot zo'n 22%. Hierbij wordt verondersteld dat alle fasen in de genoemde volgorde moeten worden doorlopen.
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Het ontwerpen van
waarschuwingstekens
Bij het antwerpen van waarschuwingstekens
ligt de nahruk op de eigenschappen van het
teken zelf zoals vorm, kleur, tekst, lay-out.
Andere aspecten, die te maken hebben met
het produkten het gebruik ervan, mogen echt'er'n5et uit het.oog uerloren worden. Bij deze
~rodukts~ecifieke'k~nmerken~oaat
het om de
beoordelhg vah de onveilighid die een gebruilger vaak oribewust.maakten om de erdarlirgXJien+en 'gebrUikerCrnethet betreffende
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ze zijn vooral geschikt voor kleine kinderen
(Mr. Yuk; ziefiguur4). analfabeten en mensen
die een andere taal spreken.
Vaak komt een produkt waarvoor het waarschuwlngsteken wordt ontworpen In handen
van een zeer gevarieerde gebru~kersgroep Er
bestaan grote verschlllen In leeftljd, fysleke
en verstandelljke capacltelten, etnlsc
tergrond, bestaande kennls van symbokm
plctogrammen en het vermogen om het @leerde te onthouden Het IS dan zaak h a
waarschuwlngsteken te testen Hler zal la
dleper op lngegaan
C 1

waarschuwingstekens
McCarthy e.a. (1984) moeten na bestuder'ing
van ongeveer 400 publikaties concluderen
dat er geen wetenschappelijke bewijzen te
vinden zijn voor de positieve invloed van
waarschuwingstekens. Er is nag te weinig bekend over de combinatie van kenrnerken
waarmee het gewenste effect kan worden bereikt. Daarorn moet testen van het waarschuwingsteken in de praktijk uitsluitsel geven of
de door de ontwerper gemaakte keuzes een
effectief waarschuwingsteken voor de specifieke situatie hebben opgeleverd.
Tekst o f beelden v o o r h e t overbrengen
van de boodschap
In de literatuur wordt veel aandacht besteed
aan de keuze voor tekst of beelden voor het
overbrengen van de boodschap. Barnard en
M a r c e l ( l 9 8 4 ) maken een vergelijking tussen
het gebruik van tekst, symbolen en pictograrnrnen in een waarschuwingsteken. Als
grootste nadeel van symbolen en pictogrammen noemen zij het feit dat er slechts in geringe mate eenduidigheid bestaat in vorm,
structuur en betekenis die eraan wordt verleend. Tekst heeft dit nadeel niet. Er bestaat
bij ieder individu een grote matevanduidelijkheid over vorm, structuur en betekenis. Voor
waarschuwingstekens verdienen symbolen
en pictogrammen ondanks het genoemde nadeel toch de voorkeur boven geschreven taal
(Dorris en Purswell, 1978). Redenen hiervoor
zijn:
ze worden sneller gezien, als zodanig herkend, 'gelezen' en begrepen;
0 ze hebben meer intrinsieke waarde. Een
symbool kan niet alleen een betekenis inhouden, maar ook gedrag sturen en bepaalde
emoties opwekken;
ze kunnen beter moneliike aevolgen
van
.
onveilig gedrag aangeven;
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Voor de eerder behandelde fasen van inf
matieverwerking zijn aanbevelingen voor her
ontwerpen van waarschuwingstekens te geven. Deze aanbevelingen hebben rneestal betrekkinau OD Ben kenmerk, bovendien is het
nlet duldelljk hoe deze kenmerken elkaar we
derzljds belnvloeden Dlt probleem kan om
zelld worden door waarschuw~ngstekenste
ontlenen aan normbladen Door het gebrulk
van waarschuw~ngstekens zoals deze nu
worden aanbevolen In norrnen en standaar
den, kan de effectlvlte~tvan elke afzonderlljke
fase op den duur warden verhoogd Een veel
toegepast waarschuwlngsteken wordt sneller herkend en omdat veel gebruikers al bekend zljn met het teken wordt de lnhoud sneller opgenornen en begrepen Ult de llteratuur
IS nog welnlg bekend over de lnvloed van
standaardlsatle op het aanpassen van het ge
drag
Veel waarschuw~ngstekensIn normen ontle
nen hun vorm en kleur aan de alom bekende
verkeerstekens Wat de beelden betreft be
staan er grotere verschlllen Voor het alge
mene gevaarsteken bestaan twee norrnen
(zle flguur 5) Easterby en Haklel(l977b) con
cludereri dat het ultroepteken slgnlflcant be
ter begrepen wordt dan het Andreas-kruls Dlt
laatste wordt abuslevel~jkgeassocleerd met
kruising van wegen analoog aan het verkeersteken.

Figuur 5: algernene gevaarstekens volgehs twee
nnrmen
.. . ...- . ..
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Figuur 6: waarschuwingsteken volgens het FM
systeern.

Kortom, in het FMC-systeemzijn veel aanbevelingen verenigd die in de literatuur gedaan
worden. De ontwerpers van dit systeem achten het dan ookzeer geschikt voor het ontwerpen van effectieve waarschuwingstekens.
Het grootste nadeel van dit systeem is de onbekendheid ervan bij gebruikers tot dusver.
De waarschuwingstekens worden niet snel
als zodanig herkend, omdat hun vorm en
structuur afwijkt van de meer bekende waarschuwingstekens (Easterby en Hakiel,
1977a). Verheffen van het systeem tot norm
voor het ontwerpen van waarschuwingstekens is voor dit probleem de beste oplossing.
De effectiviteit van het FMC-systeem is nog
niet in de praktijk getest, we1 is sinds kort op
bepaalde schoonmaakmiddeIverpakkingen
een gebruiksaanwijzing verschenen (volgens
het zogenaamde Standaard Informatiesysteem), die erg doet denken aan de waarschuwingen zoals die met het FMC-systeemworden ontworpen (zie figuur 8).

Testen in de gebruikssituatie
Tot nu toe zijn algemene regels voor de verhoging van de effectiviteit belicht. Hierbij was

F~guur7 plastlsche afbeelding van het gevaar.

:

het nod~gom enig voorbehoud te maken om',
dat over de wederzijdse beinvloeding van facl
toren geen duidelijkheid bestaat. Des te meer
geldt deze terughoudendheid als zeer produktspecifieke kenmerken, die de effectiviteit
beinvloeden, een rot gaan spelen. Enkele
voorbeelden hiervan zijn a1 genoernd: plaats
van het waarschuwingsteken op het produkt
en risicobeleving die het produkt met zich
meebrengt, maar een ander belangrijkefactor
ISbijvoorbeeld de kleur van het produkt. Als
deze factoren grote invloed op de effectiviteit
hebben. kan een foute keuze of inschatting
van BBn ervan er voor zoraen dat een overigens goed ontworpen wa&schuwingstekell

Figuur 8: gebruiksaanwijzing volgens het Standaard Inforrnatiesysteem.
Riley (1982) laat in zijn test aan proefpersonen een produkt zien waarop een waarschuwingsteken is aangebracht. Aan het einde
van de test wordt de proefpersoon gevraagd
het produkt te beschrijven of te tekenen. Komt
hierbij op een of andere manier het waarschuwingsteken naar voren, dan heeft het teken i n voldoende mate de aandacht van de
proefpersoon getrokken. De begrijpbaarheid
van het waarschuwingsteken wordt getest
door proefpersonen de boodschap in eigen
woorden te laten weergeven. Deze beschrijving moet minstens de soort onveiligheid, de
ernst van de gevolgen en de gewenste of ongewenste handelingen bevatten.
Easterby e n Hakiel(l977b) hebben een soortgelijke procedure gevolgd om te testen of
waarschuwingstekens begepen worden. Van
het gepresenteerde waarschuwingsteken
wordt de betekenis gevraagd. Respondenten
krijgen hierbij geen antwoordmogelijkheden
voorgeschoteld, omdat deze sturend zouden
kunnen werken. De gegeven betekenis wordt
opgevat als een indicatie voor de waarschijnlijkheid dat men ook werkelijk het gedrag zal
aanpassen.
Deze beide testen hebben betrekking op het
begrijpen van het waarschuwingsteken.
Daarbij gaat men ervan uit dat de mate van
het begrijpen van een waarschuwingsteken
evenredig is met het aanpassen van het gedrag. Het rneten van de werkelijke gedragsverandering ten gevolge van een waarschuwingsteken, in een laboratorium-situatie,
schept de nodige problemen.
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Riley (1982) beschrijft een ook integrale testmethode voor het testen van de totale effectiviteit van het waarschuwingsteken inclusief
de invloed op het gedrag. Door observatie van
een proefpersoon of door het analyseren van
video-opnames van detest kan bepaald worden of de proefpersoon het waarschuwingsteken heeft opgemerkt en in hoeverre de gewenste gedragsverandering wordt bereikt.
Achteraf moet naar de betekenis van het
worden gevraagd,
waarschuwingsteken
waaruit kan worden opgemaakt of de boodschap is overgekornen.
Een dergelijke test zal het gedrag van de
proefpersoon naar alle waarschijnlijkheid be'invloeden. Allereerst door de kunstrnatige
omgeving van een laboratoriurn, waar misschien essentiele elementen uit de gebruiksomgeving ontbreken. Bovendien zal de motivatie van een proefpersoon om zorgvuldig te
lezen en vervolgens te handelen overeenkomstig de in de waarschuwing gegeven
richtlijn hoger zijn ten gevolge van de observatie. Door de proefpersoon niet vooraf op de
hoogtete brengen van het werkelijke doel van
het onderzoek kan dit wellicht enigszins ondervangen worden.

Waar kan onderzoek toe leiden?
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van
een waarschuwingsteken in een werkelijke
gebruikssituatie zal een goede testprocedure
moeten worden ontwikkeld. De voorbeelden
van de testen, zoals die worden uitgevoerd,
geven aan dat men al een eind op weg is,
maar dat de testen op een aantal punten nog
te kort schieten. Naast be'invloeding van de
proefpersoon is er bovendien de moeilijkheid
dat bij deze vorm van testen de betrouwbaarheid van de resultaten samenhangt met de
representativiteit van de testgroep. Persoonlijke eigenschappen zoals achtergrondkennis,
taalbeheersing of leeftijd hebben een grote
invloed op de resultaten.
Door het uitvoeren van deze specifieke testen
volgens een gestandaardiseerde methode,
met diverse produkten en bijbehorende waarschuwingen, worden wellicht patronen duidelijk, die ondanks hun specifieke karakter
toch houvast voor het ontwerp van een waarschuwingsteken in een andere situatie bieden. Hoe meer inzicht wordt verkregen via
deze testen in effectiviteitsbeinvloedendefactoren, des te beter zal het ontwerp van een
waarschuwingsteken in combinatie met een
produkt kunnen zijn. Het blijft echter altijd
zinvol om het ontwerp voor een waarschuwingsteken op effectiviteit te testen. Deze test
kan dan immers op den duur gezien worden
als een controlemiddel achteraf.
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