
SWOV Diepteonderzoek
SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV wil 
met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid. 
Binnen SWOV werkt een team voor diepteonderzoek dat informatie over verkeersongevallen 
verzamelt en analyseert. Het team richt zich daarbij op specifi eke typen ongevallen en onder-
zoekt diverse ongevallen van hetzelfde ongevalstype. Het doel is vast te stellen welke factoren 
en omstandigheden een rol spelen bij het ontstaan van deze ongevallen en bij de afl oop ervan. 
Met deze kennis kunnen gerichte maatregelen worden genomen om het aantal ongevallen 
terug te dringen. Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestaat uit psychologen, ingenieurs en 
voertuigspecialisten. Alle teamleden zijn in dienst van SWOV en kunnen zich ook als zodanig 
legitimeren.

Meer informatie:
SWOV-team voor diepteonderzoek
T: 070-317 33 93
E: ongevallenonderzoek@swov.nl
I: www.swov.nl 
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SWOV Diepteonderzoek
Verkeersongevallen: ze gebeuren dagelijks maar 
hebben elke keer een grote impact. In veel gevallen is 
er ook sprake van ernstig of fataal letsel. Hoe ontstaan 
deze ongevallen? En nog belangrijker: hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat ze in de toekomst niet meer 
gebeuren? SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid doet daarom diepte
onderzoek naar verkeersongevallen. 

SWOV Diepteonderzoek richt zich steeds op een 
specifiek type ongeval. Een speciaal SWOVteam 
verzamelt informatie over een groep vergelijkbare 
ongevallen en bestudeert elk ongeval in detail. Daar
bij kijkt het team naar de personen die bij het ongeval 
betrokken waren, naar hun voertuigen en naar de 
ongevalslocatie. Ook de samenhang daartussen is 
belangrijk: een verkeersongeval wordt vaak veroor
zaakt door een combinatie van factoren. 

Motorongevallen
Sinds april 2022 onderzoekt het SWOVteam voor 
diepteonderzoek motorongevallen.

Als er een motorongeval is gebeurd, krijgt het team 
daarover een melding van de politie. Het team neemt 
vervolgens contact op met de mensen die bij het 
ongeval betrokken waren, inspecteert de schade aan 
de voertuigen en bekijkt de locatie waar het ongeval 
plaatsvond.

Interviews met de betrokken personen
Het team wil graag weten wat er precies is gebeurd 
en wat er aan het ongeval vooraf ging. Ook wil het 
in kaart brengen welke gevolgen het ongeval voor 
de betrokkenen heeft; voor de motorrijder en voor 
eventuele passagiers of andere verkeersdeelnemers 
waarmee hij in botsing is gekomen. Daarom neemt 
een van de psychologen van het team contact op met 
de betrokkenen om, indien mogelijk, een persoonlijk 
gesprek te voeren. 

Medische gegevens over letsels
Een belangrijk doel van het onderzoek is om het 
aantal verkeersgewonden te verlagen. Daarom wil het 
team weten welk letsel de betrokkenen hebben opge
lopen en hoe dit letsel is ontstaan. Met dit doel vraagt 
het team de betrokkenen toestemming om de medi
sche gegevens op te vragen over de verwon dingen die 
ze bij het ongeval hebben op gelopen en waarvoor ze 
in het ziekenhuis zijn behandeld. 

Bescherming van persoonsgegevens 

De informatie die voor dit onderzoek wordt 
ver zameld, is uiteraard vertrouwelijk en wordt 
alleen gebruikt voor dit onderzoek. Alle gege-
vens worden bovendien direct geanonimiseerd. 
Bij rapportage van de resultaten is het daarom 
op geen enkele wijze mogelijk om na te gaan 
welke specifieke ongevallen zijn onderzocht en 
wie daarbij betrokken waren. Op het beheer 
van de gegevens is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Inspectie van de voertuigen
De schade aan de voertuigen geeft informatie over 
wat er tijdens het ongeval is gebeurd. Daarom on
derzoekt het team de voertuigen. Er wordt op dat 
moment ook gezocht naar sporen van lichamelijk 
contact op de voertuigen. Deze sporen worden later 
vergeleken met het letsel van de betrokkenen.

Inspectie van de ongevalslocatie
Om een duidelijk beeld van de ongevalslocatie te 
krijgen, bekijkt het team de situatie ter plaatse. Er 
wordt een schets van de verkeerssituatie gemaakt en 
er worden foto en videoopnamen gemaakt van de 
ongevalslocatie en de directe omgeving. 
 

Analyse
Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van 
motorongevallen? En zijn er specifieke letsels die 
bij deze ongevallen vaak voor komen? In de analyse
fase wordt gezocht naar een antwoord op deze vra
gen. Eerst wordt per ongeval bepaald welke factoren 
een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en verloop 
van het ongeval. Daarna wordt de set van verzamelde 
onge vallen bekeken en wordt nagegaan of er over
eenkomsten zijn. Een volgende stap is maat regelen te 
beden ken waarmee deze ongevallen in de toekomst 
kunnen worden voorkomen. 


