
Tips over handenvrij bellen in de wagen  
 
(bron: Studie van 10/08/2017 van VIAS “Vermindert handenvrij bellen onze 
alertheid op de weg?)  
 

Hanteer bij voorkeur het principe “auto in = gsm uit”.  
 
De meest eenvoudige oplossing is het uitzetten van de GSM of smartphone bij het instappen in de 
wagen 
 
Nieuwe technologieën kunnen hierbij helpen. Zo zijn er heel wat apps die helpen om de telefoon in 
de auto te negeren. Zo zijn er bijvoorbeeld apps die de GSM in stille modus zetten tijdens het rijden 
of die de telefoon uitschakelen wanneer een bepaalde snelheidslimiet wordt bereikt. 
 
Verder bestaan er automatische antwoordapps die een bericht versturen naar de beller met als 
boodschap dat de bestuurder aan het rijden is en de telefoon niet kan aannemen. 
 

Wat als je toch bereikbaar wil blijven terwijl je rijdt? 
 
Je wordt zelf opgebeld… 

- Verbind specifieke signalen/beltonen aan oproepen die echt belangrijk zijn om toch tijdens 
het rijden te beantwoorden. 

- Neem enkel op als de verkeerssituatie op dat moment relatief eenvoudig is. 
- Neem je toch op, zeg dan onmiddellijk dat je aan het rijden bent en dat je plots kan 

wegvallen doordat het verkeer je aandacht opeist. 
- Vraag om het gesprek kort te houden. 
- Indien het toch een moeilijker of emotioneler gesprek wordt, zeg dat je onmiddellijk zal 

terugbellen en zoek een parkeerplaats om dat te doen 
 
Je moet zelf iemand opbellen… 

- Zoek best een parkeerplaats waar je dit kan doen zonder enig gevaar. 
- Hou enkel korte, zakelijke, mededelende gesprekken als je toch rijdt tijdens het bellen 
- Gebruik bij voorkeur voice-control-technology bij het oproepen van een gesprek. Zo word je 

minder visueel afgeleid. 
- Touchscreens geven meer risico dan echte toetsen omdat er meer visuele aandacht wordt 

gevraagd.  
- Als je weet dat je iemand zal bellen, toets dan van te voren het nummer al in. 

 

 


