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Voorwoord 

De SWOV heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van dodehoek-
ongevallen en naar oplossingen en maatregelen om het aantal dodehoek-
ongevallen te reduceren. Een van de aanleidingen voor dit onderzoek was 
een discussie in de Tweede Kamer over de dodehoekproblematiek. Bij de 
onderzoeksopzet en -uitvoering was het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat nauw betrokken. Van dit onderzoek wordt verslag gedaan in 
SWOV-rapport R-2008-11A: De toedracht van dodehoekongevallen en 
maatregelen voor de korte en lange termijn door C.C. Schoon, M.J.A. 
Doumen & D. de Bruin. 
 
Bij dat rapport behoren vele bijlagen met ongevallencijfers, vragenlijsten en 
enquêtes. Vanwege de totale omvang zijn deze bijlagen niet in boven-
genoemd rapport opgenomen, maar in het onderhavige bijlagenrapport. 
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Bijlage 1 Nieuwe Europese eisen voor het zichtveld van 
de voorzicht- en trottoirspiegel 

Met ingang van 2007 is een Europese richtlijn voor nieuwe vrachtauto's van 
kracht geworden, die eisen stelt aan het zichtveld direct vóór en rechts voor 
de cabine (zie de arcering in Afbeelding 1; Richtlijn 2003/97/EG). Tot 2007 
was dit gebied niet in de eisen opgenomen.  
 

Afbeelding 1. Gearceerd is het zichtveld op grondniveau dat sinds 2007 met 
een voorzichtspiegel moet worden bestreken (Richtlijn 2003/97/EG). 

 
Ook met ingang van 2007 is voor nieuwe vrachtauto's een groter zichtveld 
voor de trottoirspiegel voorgeschreven. Dit zichtveld is in dwarsrichting 
uitgebreid van 1 naar 2 meter, en in langsrichting van 2,25 m naar 2,75 m 
(zie de arcering in Afbeelding 2). 
 

Afbeelding 2. Gearceerd is het zichtveld op grondniveau dat sinds 2007 met 
een trottoirspiegel moet worden bestreken (Richtlijn 2003/97/EG). 

 
Het zichtveld vóór de vrachtauto van Afbeelding 1 sluit aan op het zichtve
van Afbeelding 2 dat met de trottoirspiegel wordt verkregen, t

ld 
en minste als 

r 

rkrijgt de 
hauffeur zicht op de potentiële botslocatie met fietsers rechts voor zijn 

vrachtauto. Naar mate de voorzichtspiegel (of -camera) verder naar rechts is 

de oogpunten van de bestuurder op een afstand van één meter of minde
van het front verwijderd zijn.  
 
Met de nieuwe vereisten voor het zichtveld vóór de vrachtauto ve
c

SWOV-rapport R-2008-11B  7 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 



 

  
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

orden waargenomen met de combinatie van voorzicht-
piegel en de breedtespiegel, is de trottoirspiegel niet verplicht. 

 

gemonteerd, verkrijgt de chauffeur ook zicht rechts naast de cabine. Hij 
behoeft dan slechts één spiegel (of -camera) te raadplegen. 
De Europese Richtlijn 2003/97/EG biedt de mogelijkheid voor een 
combinatie van spiegels: indien het voorgeschreven zichtveld van de 
trottoirspiegel kan w
s

In de Europese Richtlijn 2005/27/EG is beschreven wanneer geen voorzicht-
spiegel of -camera vereist is. Dit is het geval als via direct zicht door de 
voorruit een object kan worden gezien dat zich bevindt op 0,3 m voor het 
front, op een hoogte van 1,2 m, en dat zich uitstrekt tot 0,9 m rechts ernaast 
(zie Afbeelding 3). 
 

 

Afbeelding 3. Boven- en zijaanzicht van een vrachtautocabine. Beide ringen 
geven de oogpunten van de bestuurder weer. Als de chauffeur door de 
voorruit het ronde object kan zien dat zich bevindt op een hoogte van 1,2 m 
en op een afstand van 0,3 m tot de cabine, is de voorzichtspiegel of -camera 
niet verplicht (2005/27/EG; FOCWA, 2008). 

 
Literatuur 
 
Focwa (2008). Veilige Distributielogistiek. Deel 2: elektronische 
beschermengelen. In: Carrosserie, vol. 75, nr. 1, blz. 22-25. 
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Bijlage 2 Tabellen met cijfers slachtoffers 
dodehoekongevallen  

Jaar Doden Gewonden 

1997 8 33 

1998 6 28 

1999 11 30 

2000 8 30 

2001 7 29 

2002 7 32 

2003 7 23 

2004 10 28 

2005 11 27 

Tabel 1. Denemarken voerde de dodehoekspiegel in 2004 in. Dit leidde niet 
tot een daling in het doden en ziekenhuisgewonden (Bron: HVU, 2006). 

Tegenpartij 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totaal Perc. 

Lopen 22 13 21 17 12 14 13 13 16 12 153 3% 

Fiets 102 78 94 72 67 65 77 64 72 73 764 15% 

Brom-/ 
snorfiets 61 57 51 55 48 48 39 37 25 25 446 9% 

Motor/ 
scooter 18 18 17 23 19 16 17 27 20 15 190 4% 

Auto/ 
bestelauto 336 379 412 407 316 327 330 280 277 265 3.329 67% 

Rest 5 7 12 13 5 11 9 1 5 1 69 1% 

Totaal 544 552 607 587 467 481 485 422 415 391 4.951 100% 

Tabel 2. Ziekenhuisgewonden als tegenpartij van de vrachtauto in Nederland over de jaren 
1997-2006 (Min. VenW-BRON). 
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Jaar Doden bij vrachtauto-
fietserongevallen 

Waarvan het aantal doden 
bij dodehoekongevallen 

Aandeel doden bij 
dodehoekongevallen 

1997 44 21 45% 

1998 29 16 55% 

1999 40 16 38% 

2000 39 17 41% 

2001 36 19 53% 

2002 19 6 32% 

2003 19 7 37% 

2004 38 15 42% 

2005 30 15 50% 

2006 40 19 48% 

2007 26 10 38% 

Tabel 3. Het aandeel doden bij dodehoekongevallen ten opzichte van het 
totaal aantal doden bij vrachtauto-fietserongevallen, over de periode 1997-
2007 (Min. VenW-BRON). 

Jaar Ziekenhuisgewonden 
bij vrachtauto-

fietserongevallen 

Waarvan het aantal 
ziekenhuisgewonden bij 

dodehoekongevallen 

Aandeel ziekenhuis-
gewonden bij 

dodehoekongevallen 

1997 102 36 35% 

1998 78 25 32% 

1999 94 32 34% 

2000 72 33 46% 

2001 67 32 48% 

2002 65 18 28% 

2003 77 27 35% 

2004 64 18 28% 

2005 72 22 31% 

2006 73 26 36% 

2007 74 21 28% 

Tabel 4. Het aandeel ziekenhuisgewonden bij dodehoekongevallen ten 
opzichte van het totaal aantal ziekenhuisgewonden bij vrachtauto-fietser-
ongevallen, over de periode 1997-2007 (Min. VenW-BRON). 
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Geslacht 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

Man 38% 43% 37% 39% 

Vrouw 62% 55% 63% 61% 

Onbekend - 2% - - 

Eindtotaal 100% (N=247) 100% (N=58) 100% (N=115) 100% (N=420) 

Tabel 5. Het aandeel van de geslachten onder de doden en ziekenhuis-
gewonden door dodehoekongevallen met vrachtauto's en fietsers over de 
periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON). 

 
Leeftijdsverdeling 
slachtoffers 

1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

0-11 jaar 11% 7% 12% 10% 

12-17 jaar 19% 22% 13% 18% 

18-29 jaar 12% 14% 13% 13% 

30-39 jaar 14% 10% 7% 12% 

40-49 jaar 9% 9% 9% 9% 

50-59 jaar 12% 12% 20% 14% 

60-74 jaar 17% 17% 18% 17% 

75+ 6% 9% 8% 7% 

Eindtotaal 100% 
(N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
(N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 6. Het aandeel van de verschillende leeftijdsklassen onder de doden 
en ziekenhuisgewonden door dodehoekongevallen met vrachtauto's en 
fietsers over de periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON). 

Leeftijdsverdeling 
chauffeurs 

1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

18-24 jaar 12% 7% 10% 11% 

25-29 jaar 11% 9% 10% 10% 

30-39 jaar 29% 22% 30% 28% 

40-49 jaar 31% 33% 20% 28% 

50-59 jaar 15% 26% 21% 18% 

60-74 jaar 1% 3% 6% 3% 

Onbekend 2% 0% 2% 1% 

Eindtotaal 100% 
(N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
(N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 7. Het aandeel van de verschillende leeftijdsklassen onder de vracht-
autochauffeurs die betrokken zijn bij dodehoekongevallen met fietsers en 
doden en ziekenhuisgewonden als gevolg, over de periode 1997-2006 (Min. 
VenW-BRON). 
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Lichtgesteldheid 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

Daglicht 90% 88% 91% 90% 

Duisternis 4% 5% 6% 5% 

Schemer 6% 7% 3% 5% 

Eindtotaal 100% 
(N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
(N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 8. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar de lichtgesteldheid ten 
tijde van het ongeval, over de periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON). 

Weekdag Overleden Ziekenhuisopname Totaal 

Maandag 20% 15% 17% 

Dinsdag 24% 22% 23% 

Woensdag 22% 23% 22% 

Donderdag 14% 24% 20% 

Vrijdag 18% 15% 16% 

Zaterdag 1% 1% 1% 

Zondag 0% 0% 0% 

Eindtotaal 100% (N=151) 100% (N=269) 100% (N=420) 

Tabel 9. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar de dagen van de week 
waarop de ongevallen plaatsvonden, over de periode 1997-2006 (Min. 
VenW-BRON). 

Tijdstip van de dag 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 
1997-2006 

Voor ochtendspits: 5-7 uur 1% 0% 0% 1% 

Ochtendspits: 7-9 uur 22% 28% 17% 22% 

Voormiddag: 9-12 uur 20% 17% 32% 23% 

Namiddag: 12-15 uur 33% 33% 26% 31% 

Middagspits: 15-18 uur 24% 21% 20% 22% 

Avond: 18-23 uur 0% 2% 4% 2% 

Eindtotaal 100% 
(N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
(N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 10. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar het tijdstip van het 
ongeval, over de periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON). 
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Weer 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

Droog 91% 88% 90% 90% 

Regen 7% 10% 10% 8% 

Mist 1% 2% 0% 1% 

Onbekend 0% 0% 1% 0% 

Eindtotaal 100% 
 (N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
 (N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 11. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar het weertype ten tijde 
van het ongeval, over de periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON). 

Bebouwing 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 
1997-2006 

Binnen bebouwde kom 91% 88% 86% 90% 

Buiten bebouwde kom 9% 12% 14% 10% 

Eindtotaal 100% 
 (N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
 (N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 12. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar de plaats van het 
ongeval, binnen of buiten de bebouwde kom, over de periode 1997-2006 
(Min. VenW-BRON). 

Wegsituatie 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

Kruispunt, 3 takken 24% 24% 36% 27% 

Kruispunt, 4 takken 63% 62% 43% 57% 

Rechte weg 9% 5% 6% 7% 

Rotonde 5% 9% 15% 8% 

Eindtotaal 100% 
 (N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
 (N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 13. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers , procentueel verdeeld naar de wegsituatie ter 
plaatse van het ongeval, over de periode 1997-2006  (Min. VenW-BRON). 
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Uitgangspunt fietser 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

Fietspad/fietsstrook 47% 50% 61% 51% 

Rijbaan 48% 45% 36% 44% 

Trottoir/berm 2% 2% 0% 1% 

Inrit/uitrit 0% 0% 2% 0% 

Parkeervoorziening 0% 0% 0% 0% 

Onbekend 2% 3% 2% 2% 

Eindtotaal 100% 
 (N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
 (N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 14. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar de plek waar de fietsers 
zich bevonden ten tijde van het van het ongeval, over de periode 1997-2006 
(Min. VenW-BRON). 

Provincie 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Gemiddeld 1997-2006 

Zuid-Holland 21% 21% 24% 22% 

Noord-Holland 20% 12% 19% 19% 

Noord-Brabant 18% 19% 17% 18% 

Utrecht 9% 7% 13% 10% 

Limburg 7% 10% 7% 8% 

Gelderland 6% 12% 6% 7% 

Overijssel 9% 9% 3% 7% 

Groningen 6% 3% 3% 5% 

Zeeland 1% 3% 3% 2% 

Drenthe 1% 2% 4% 2% 

Friesland 2% 0% 1% 1% 

Flevoland 0% 2% 0% 0% 

Eindtotaal 100% 
 (N=247) 

100% 
 (N=58) 

100% 
 (N=115) 

100% 
 (N=420) 

Tabel 15. Doden en ziekenhuisgewonden van dodehoekongevallen met 
vrachtauto's en fietsers, procentueel verdeeld naar de provincie waar het 
ongeval plaatsvond, over de periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON;  CBS). 
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Gemeente 1997-2001 2002-2003 2004-2006 Totaal 1997-2006 

Amsterdam 20 3 10 33 

Den Haag 14 4 3 21 

Eindhoven 14 2 2 18 

Groningen 12 2 3 17 

Rotterdam 8 1 3 12 

Utrecht 7 0 4 11 

Haarlem 8 1 1 10 

Enschede 6 2 0 8 

Venlo 7 1 0 8 

Breda 6 1 0 7 

Leiden 3 1 3 7 

Nijmegen 3 3 1 7 

Oss 2 2 3 7 

Tilburg 5 1 1 7 

Tabel 16. Het aantal doden en ziekenhuisgewonden van dodehoek-
ongevallen met vrachtauto's en fietsers voor diverse grote steden met zeven 
slachtoffers of meer in de periode 1997-2006 (Min. VenW-BRON). 
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Bijlage 3 Telformulier controlewaarnemingen 

Instructie: Alleen rechtdoor gaande fietsers; alleen vrachtauto’s die rechts 
afslaan (ligt wel aan observatielocatie) 
 
1.  (1)  0-11 jaar   

(2) 12-17 jaar    
(3) 18-29 jaar    
(4) 30-39 jaar    
(5) 40-49 jaar    
(6) 50-59 jaar    
(7) 60-74 jaar    
(8) 75+ 

 
4.  (1) vrachtwagen  

(2) vrachtwagen met aanhanger  
(3) trekker  
(4) trekker met oplegger  
(5) vuilniswagen  
(6) tankwagen  
(7) kipper  
(8) betonmolen  
(9) anders….. 

® aankruisen wanneer vrachtauto / fietser door rood licht rijdt. 
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Bijlage 4A Fietserenquête ongevallenanalyse 

Vragenlijst over aanrijdingen tussen vrachtwagens en fietsers 
 
 
 
Introductie 
 
Wij, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, willen graag meer te weten komen 

over het ontstaan van verkeersongevallen tussen vrachtwagens en fietsers, zodat we op zoek kunnen 

gaan naar maatregelen waarmee we vergelijkbare ongevallen in de toekomst kunnen voorkomen. We 

willen daarom zoveel mogelijk weten over de situatie waarin het ongeval is ontstaan en de voertuigen 

die daarbij betrokken waren. We gaan daarom naar de locatie waar het ongeval is gebeurd, 

verzamelen informatie over de voertuigen en nemen contact op met de mensen die bij het ongeval 

betrokken waren. De informatie die we daarbij verzamelen is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt 

voor dit onderzoek. Voor zover de resultaten van het onderzoek naar buiten worden gebracht, zijn 

deze niet terug te voeren op individuen. 

 

Op de volgende pagina vindt u een korte uitleg over de vragenlijst. Daarna volgen vragen over het 

ongeval waarbij u betrokken was. Voor het onderzoek willen we graag dat u eerlijk antwoord geeft op 

onze vragen. Ook wanneer u dingen heeft gedaan waarvan u vermoedt dat die eigenlijk niet horen, is 

het voor het onderzoek belangrijk dat u die zaken toch noemt. Buiten de onderzoekers heeft niemand 

inzage in de vragenlijsten. De ingevulde vragenlijsten worden na zes maanden vernietigd en het is 

voor de onderzoekers niet mogelijk te traceren wie wat heeft geantwoord.1 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de SWOV (070-317 33 33). Vraagt u dan naar Ragnhild Davidse of naar Chris Schoon. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

18  SWOV-rapport R-2008-11B 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

                                                      
1 Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in 
wetenschappelijk onderzoek. Deze gedragscode kunt u downloaden vanaf internet. Het adres is: 
http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031019.pdf 
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Invulinstructie 

 

De meeste vragen in deze vragenlijst kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten bij het antwoord 

dat voor u het meest van toepassing is. We geven een voorbeeld. Stel dat u de volgende vraag krijgt 

over de verlichting op uw fiets. 

 

1. Heeft u een achterlicht op uw fiets? 

  Ja 

  Nee 

 

U heeft een achterlicht op uw fiets, dus u zet een kruisje in het blokje voor het antwoord ‘Ja’. Zo dus: 

 

1. Heeft u een achterlicht op uw fiets? 

⌧  Ja 

  Nee 

 

Als u daarna tot de ontdekking komt dat u eigenlijk een verkeerd hokje hebt aangekruist, bijvoorbeeld 

omdat uw achterlicht afgebroken is, laat dat kruisje dan staan en kleur het juiste hokje helemaal in (zie 

voorbeeld). 

 

1. Heeft u een achterlicht op uw fiets? 

⌧  Ja 

  Nee 

 

Als u het antwoord op een vraag over het ongeval niet direct weet, denkt u dan nog even goed na, en 

geeft u alleen in het uiterste geval aan dat u het niet meer weet.  

 

 

 

Veel sterkte met het invullen van de vragenlijst 
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Vragen over de fietsrit die u maakte op het moment dat u het ongeval kreeg 

1. Waar kwam u vandaan? 

  Huis 

  Werk 

  School 

  Winkel 

  Visite 

  Anders, namelijk.................................................................................................................................. 

  Dat weet ik niet meer 

 

2. Waar ging u naartoe? 

  Huis 

  Werk 

  School 

  Winkel 

  Visite 

  Anders, namelijk.................................................................................................................................. 

  Dat weet ik niet meer 

 

3. Hoe ver was dat fietsen? 

  Minder dan 2,5 kilometer 

  2,5 – 5 kilometer 

  5 – 10 kilometer 

  10 – 20 kilometer  

  Meer dan 20 kilometer 

  Dat weet ik niet meer 
 

4. Hoe lang was u onderweg op het moment dat u de aanrijding had? 

  0 – 5 minuten 

  5 – 10 minuten 

  10 – 20 minuten 

  20 – 30 minuten 

  Meer dan 30 minuten 

  Dat weet ik niet meer 
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5. Hoe vaak fietste u deze route? 

  Nooit 

  Bijna nooit 

  Soms 

  Redelijk vaak 

  Vaak 

 

6. Had u bagage bij u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

  Ja, ik had één of meer tassen aan mijn stuur hangen 

  Ja, ik had spullen in mijn fietstassen 

  Ja, ik had spullen op mijn bagagedrager 

  Ja, ik had spullen in mijn hand 

  Ja, ik had een tas over mijn schouders hangen 

  Ja, ik had een rugzak om 

  Nee, ik had geen bagage bij me 

  Dat weet ik niet meer 

 

7. Had u iemand achter- of voorop uw fiets zitten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

  Ja, er zat iemand voorop in een kinderzitje 
  Ja, er zat iemand achterop in een kinderzitje 

  Ja, er zat iemand achterop zonder kinderzitje 

  Nee, ik zat alleen op de fiets 

  Dat weet ik niet meer 

 

8. Kunt u aangeven welk moment van de dag het was? 

  Ochtend (tussen 06:00 tot 12:00 uur) 

  Middag (tussen 12:00 tot 18:00 uur) 

  Avond (tussen 18:00 tot 24:00 uur) 

  Nacht (tussen 24:00 tot 06:00 uur) 

  Dat weet ik niet meer 

 

9. Was het donker buiten? 

  Ja (ga door naar vraag 11)  

  Het begon te schemeren 

  Het begon licht te worden  

  Nee  

  Dat weet ik niet meer 
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10. Scheen de zon?  

  Ja, het was zonnig 

  Nee, het was bewolkt 

  Dat weet ik niet meer 

 

11. Was er neerslag? 

  Ja, er was matige regenval 

  Ja, er was zware regenval 

  Ja, er was een sneeuw- / hagelbui 

  Nee, het was droog 

  Dat weet ik niet meer 

 

12. Waaide het? 

  Ja, er was matige wind 

  Ja, er was harde wind 

  Nee, het was windstil 

  Dat weet ik niet meer 

 

13. Luisterde u muziek tijdens het fietsen? 

  Ja 

  Nee, maar ik doe dat normaal wel eens 

  Nee, ik luister nooit muziek tijdens het fietsen 

  Dat weet ik niet meer 

 

14. Was u aan het telefoneren tijdens het fietsen? 

  Ja 

  Nee, ik had wel een headset op, maar was op dat moment niet aan het telefoneren 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 

Vragen over de fiets waarop u reed 

 
15. Wat was het merk en type van de fiets waarop u reed?  

Merk: ......................................................................................................................................................... 

Type:………………………………………………………………………………………………………………... 
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16. Op wat voor soort fiets reed u? 

  Stadsfiets 

  Recreatiefiets 

  Mountainbike 

  Racefiets 

  Ligfiets 

  Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………... 

 

17. Was dit uw eigen fiets? 

  Ja  (ga naar vraag 19) 

  Nee 

 

18. Had u deze fiets al vaker gebruikt? 

  Nee, nooit 

  Ja, maar bijna nooit 

  Ja, een paar keer 

  Ja, redelijk vaak 

  Ja, vaak 

 

19. Hoe lang had u deze fiets al? 

  Minder dan een half jaar 

  Half jaar – 1 jaar 

  1 jaar – 2 jaar 

  2 jaar – 5 jaar 

  Langer dan 5 jaar 

  Niet van toepassing 

 

20. Wat voor soort remmen had u op uw fiets? 

  Terugtraprem 

  Velgremmen (met remblokjes die tegen de velg worden gedrukt) 

  Naafremmen (te herkennen aan een verdikking op de as van uw wiel; voorbeelden zijn  

trommelremmen en rollerbrakes) 

 

21. Had u verlichting op uw fiets? 

  Ja 

  Nee 
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22. Had u uw fietsverlichting aan op het moment van het ongeval? 

  Ja 

  Nee, maar ik had wel brandende lampjes op mijn kleding 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 
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Vragen over de locatie van het ongeval 

23. Hoe bekend was u met de verkeerssituatie ter plaatse? 

  Onbekend 

  Redelijk onbekend 

  Neutraal 

  Redelijk bekend 

  Zeer bekend 

 

24. Was er op de weg waarop u reed op het moment van het ongeval een aparte ruimte voor  

      fietsers? 

  Ja, er was een (rode) fietsstrook aan de zijkant van de rijbaan 

  Ja, er was een vrijliggend fietspad (gescheiden van de rijbaan) 

  Nee, fietsers moeten daar tussen het overige verkeer rijden 

  Dat weet ik niet meer 

 

25. Fietste u alleen of met één of meerdere bekenden? 

  Alleen 

  Samen met één bekende 

  Samen met twee bekenden 

  Samen met drie of meer bekenden 

  Dat weet ik niet meer 

 

26. Hoeveel andere (onbekende) fietsers waren er op het moment dat u daar fietste? 

   Geen fietsers 

  Weinig fietsers 

  Redelijk wat fietsers 

  Veel fietsers 

  Heel veel fietsers 

  Dat weet ik niet meer 

 
27. Waar fietste u op het moment van het ongeval? 

  Tussen het overige verkeer 

  Op een aparte fietsstrook aan de zijkant van de rijbaan 

  Op het fietspad 

  Op de stoep 

  Dat weet ik niet meer 
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28. U naderde vervolgens het kruispunt / de rotonde van het ongeval. Welke kant wilde u op? 

  Rechtdoor 

  Linksaf 

  Rechtsaf 

  Dat weet ik niet meer 

 

29. Kunt u aangeven hoe het kruispunt / de rotonde eruit zag en met een pijl aangeven welke 

route u wilde rijden?  

 

  

  3-taks kruispunt   4-taks kruispunt 

 

 

  Kruispunt met gescheiden rijbanen   Rotonde 

Fietsstrook / 
Fietspad 



 

30. Waren er op dat kruispunt / de rotonde verkeerslichten? 

  Ja  

  Nee (ga naar vraag 32) 

  Dat weet ik niet meer 

 

31. Moest u stoppen voor het verkeerslicht? 

  Ja  

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 

 

32. Moest u voorrang verlenen? 

  Ja 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 

 

33. Hoeveel verkeer was er op de kruisende weg / rotonde? 

  Geen verkeer 

  Weinig verkeer 

  Redelijk wat verkeer 

  Veel verkeer 

  Heel veel verkeer 

  Dat weet ik niet meer 

 

34. Wanneer zag u de vrachtwagen? 

  Toen ik hem passeerde 

  Toen hij mij passeerde 

  Ik zag hem aan komen rijden 

  Ik heb hem helemaal niet gezien 

  Dat weet ik niet meer 

 

35. Waar wilde de vrachtwagen volgens u naartoe?  

  Rechtdoor 

  Linksaf 

  Rechtsaf 

  Dat heb ik niet gezien 

  Dat weet ik niet meer 
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36. Wie mocht er volgens u als eerst gaan rijden? 

  Uzelf 
  De vrachtwagen 

  Dat weet ik niet meer 

 

37. Wie ging er volgens u als eerst rijden? 

  Uzelf 
  De vrachtwagen 

  Dat weet ik niet meer 

 

 



 

Vragen over het ongeval 

 

38. Wanneer zag of merkte u dat het mis ging? Kunt u dat in uw eigen woorden beschrijven? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

39. Kunt u aangeven waar u zich op dat moment bevond ten opzichte van de vrachtwagen? 

Kunt u daarvoor in het onderstaande vlak een schets maken van de verkeerssituatie met 

daarin de vrachtwagen en de plek aangeven waar u stond of fietste? 

 

 

40. Wat heeft u vervolgens gedaan? Kunt u dat in uw eigen woorden beschrijven? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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41. Wat gebeurde er daarna? Kunt u dat in uw eigen woorden beschrijven? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

42. Heeft u op enig moment oogcontact gehad met de vrachtwagenchauffeur? 

  Ja, toen ik............................................................................................................................................ 

  Nee, dat ging niet want………………………………………………………………………………………. 

  Nee, ik heb geen oogcontact gezocht 

  Dat weet ik niet meer 

 

43. Kunt u van elk van de volgende factoren aangeven of ze volgens u een rol hebben gespeeld 

bij het ontstaan van het ongeval? 

 Ja Nee Weet niet 

a. De verkeerssituatie was onduidelijk         

b. De verkeerssituatie was onoverzichtelijk         

c. Een andere weggebruiker gedroeg zich vreemd         

d. Er gebeurde iets in de directe omgeving waardoor ik werd afgeleid         

e. De verkeerslichten werkten niet         

f. Ik was met mijn gedachten niet bij het verkeer         

g. De lichten op mijn fiets werkten niet         

h. Ik kon niet zien waar de chauffeur heen wilde         

i. Ik had geen oogcontact met de chauffeur         
j. Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Als u bij een of meer van de bovenstaande factoren ‘ja’ heeft aangekruist, kunt u dan hieronder 

kort toelichten in welk opzicht deze factoren volgens u hebben bijgedragen aan het ontstaan 

van het ongeval? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 



 

44. Was u op het moment van het ongeval..... (Kruis alle relevante antwoorden aan) 

a.  Rond aan het kijken om te zien waar u heen moest  

b.  Met een passagier of andere fietser aan het praten  

c.  Bezig met de bagage op uw fiets  

d.  Aan het telefoneren  

e.  Muziek aan het luisteren  

f.   Vermoeid, bijvoorbeeld doordat u slecht geslapen had  

g.  Gestresst, door het werk of omdat u te laat kwam voor een afspraak  

h.  Iets anders, namelijk ............................................................................................................................ 

     .............................................................................................................................................................. 
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Vragen over na het ongeval 

 
45. Kunt u aangeven welke verwondingen u bij het ongeval heeft opgelopen? (denk aan 

botbreuken, hersenschudding, schedelfractuur, klaplong, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

46. Bent u inmiddels volledig hersteld? 

  Ja 
  Nee, want…………………………………………………………………………………………………….. 

 

47. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen?  

……….. dag(en) 

 

48. Zijn er dingen voor u veranderd na het ongeval? (bijvoorbeeld werk, bewegen, dagelijkse 

bezigheden, etc.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

49. Welke maatregelen zouden volgens u genomen kunnen worden om vergelijkbare 

ongevallen in de toekomst te voorkomen?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

50. Wilt u verder nog iets over het ongeval vertellen? Zijn er nog dingen die niet aan bod 

gekomen zijn, die u nog wel wilt noemen? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgesloten antwoordenvelop. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 4B Resultaten fietserenquête ongevallenanalyse 

Vragen over de fietsrit die u maakte op het moment dat u het ongeval kreeg 

1. Waar kwam u vandaan? 

Huis Werk School Visite Winkel Anders 

4 1 1 1 1 1 

2. Waar ging u naartoe? 

Huis Winkel Visite Sport (school) Weet ik niet meer 

2 2 3 1 1 

Kruistabel vraag 1 en 2 

Waar ging u naartoe? 
Waar kwam 
u vandaan? 

Huis Winkel Visite Sport 
(school) 

Weet ik 
niet meer 

Totaal 

Huis 1 1 1 1 0 4 

Werk 0 1 0 0 0 1 

School 1 0 0 0 0 1 

Winkel 0 0 1 0 0 1 

Visite 0 0 0 0 1 1 

Anders 0 0 1 0 0 1 

Totaal 2 2 3 1 1 9 

 

3. Hoe ver was het fietsen? 

Minder dan 2,5 km 2,5 – 5 km 5 – 10 km Meer dan 20 km 

4 2 1 2 

4. Hoe lang was u onderweg op het moment dat u de aanrijding had? 

0-5 minuten 5-10 minuten 10-20 minuten 20-30 minuten Meer dan 30 minuten 

3 3 1 1 1 

5. Hoe vaak fietste u deze route 

Bijna nooit Soms Redelijk vaak Vaak 

2 1 1 5 

6. Had u bagage bij u? 

Nee Ja, 1 stuk Weet ik niet meer 

3 5 1 

7. Had u iemand voor- of achterop zitten? 
Niemand had iemand voor- of achterop zitten 
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8. Kunt u aangeven welk moment van de dag het was? 

Ochtend Middag Avond 

3 5 1 

9. Was het donker buiten? 
Het was bij geen enkel ongeval donker 

10. Scheen de zon?  

Ja, het was zonnig Nee, het was bewolkt Weet ik niet meer 

5 2 2 

11. Was er neerslag? 
Het was bij alle ongevallen droog 

12. Waaide het? 

Ja, er was een matige wind Nee, het was windstil Weet ik niet meer 

4 4 1 

13. Luisterde u muziek tijdens het fietsen? 
Niemand luisterde naar muziek 

14. Was u aan het telefoneren tijdens het fietsen? 
Niemand was aan het telefoneren (1 fietser had wel een headset op 
zijn/haar hoofd maar gebruikte hem op dat moment niet) 

Vragen over de fiets waarop u reed 

15. Wat was het merk en type van de fiets waarop u reed?  
Dit is door niemand ingevuld. 

16. Op wat voor soort fiets reed u? 

Stadsfiets Recreatiefiets Mountainbike Racefiets 

5 2 1 1 

17. Was dit uw eigen fiets? 

Ja Nee 

8 1 

18. Had u deze fiets al vaker gebruikt? 

Ja, een paar keer Ja, redelijk vaak Ja, vaak nvt 

1 1 3 4 

19. Hoe lang had u deze fiets al? 

Minder dan 
half jaar 

Half jaar – 1 
jaar 

1 jaar – 2 jaar 2 jaar – 5 jaar Langer dan 5 
jaar 

1 2 1 1 4 
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20. Wat voor soort remmen had u op uw fiets? 

Terugtraprem Velgrem Naafrem 

1 5 3 

21. Had u verlichting op uw fiets? 

Ja Nee 

7 2 

22. Had u uw fietsverlichting aan op het moment van het ongeval? 
Niemand had het licht aan ten tijde van het ongeval. 

Vragen over de locatie van het ongeval 

23. Hoe bekend was u met de verkeerssituatie ter plaatse? 

Redelijk onbekend Redelijk bekend Zeer bekend 

1 2 6 

24. Was er op de weg waarop u reed op het moment van het ongeval een aparte 
ruimte voor fietsers? 

Ja, er was een rode 
fietsstrook aan de zijkant 

van de rijbaan 

Ja, er was een vrijliggend 
fietspad 

Nee, fietsers moeten daar 
tussen het overige verkeer 

rijden 

2 5 2 

25. Fietste u alleen of met één of meerdere bekenden? 

Alleen Samen met een bekende 

7 2 

26. Hoeveel andere (onbekende) fietsers waren er op het moment dat u daar 
fietste 

Geen fietsers Weinig fietsers Redelijk wat 
fietsers 

Veel fietsers Weet ik niet 
meer 

3 2 2 1 1 

27. Waar fietste u op het moment van het ongeval? 

Tussen het overige verkeer Op een aparte fietsstrook 
aan de zijkant van de rijbaan 

Op het fietspad 

3 3 3 

28. U naderde vervolgens het kruispunt / de rotonde van het ongeval. Welke 
kant wilde u op? 
Alle fietsers wilde rechtdoor rijden 

29. Kunt u aangeven hoe het kruispunt / de rotonde eruit zag en met een pijl 
aangeven welke route u wilde rijden?  

3-takskruispunt 4-takskruispunt Kruispunt met gescheiden banen 

4 3 2 
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30. Waren er op dat kruispunt / de rotonde verkeerslichten? 

Ja Nee 

4 5 

31. Moest u stoppen voor het verkeerslicht? 

Ja Nee N.v.t. 

1 3 5 

32. Moest u voorrang verlenen? 

Ja Nee 

3 6 

33. Hoeveel verkeer was er op de kruisende weg / rotonde? 

Geen verkeer Weinig verkeer Redelijk wat verkeer Veel verkeer 

1 2 3 3 

34. Wanneer zag u de vrachtwagen? 

Toen ik hem 
passeerde 

Toen hij mij 
passeerde 

Ik heb hem niet 
gezien 

Weet ik niet meer 

2 2 4 1 

35. Waar wilde de vrachtwagen volgens u naartoe?  

Rechtdoor Rechtsaf 

4 5 

36. Wie mocht er volgens u als eerst gaan rijden? 

Uzelf De vrachtwagen Dat weet ik niet meer 

5 2 2 

37. Wie ging er volgens u als eerst rijden? 

Uzelf De vrachtwagen Allebei tegelijk Dat weet ik niet meer 

3 3 2 1 

Vragen over het ongeval 

38. Wanneer zag of merkte u dat het mis ging? Kunt u dat in uw eigen woorden 
beschrijven? 

− Ineens een gevoel van ik moet hier wegwezen, maar toen was het al te 
laat. 

− Toen ik tegen de auto opvloog, de chauffeur heeft volgens mij totaal niet 
opgelet, ik ben ook nog 10 meter meegesleurd, mijn fiets bleef aan de 
auto haken en ik hing ook. Toen viel de fiets met mij. Door de val braken 
de spaken en dat hoorde de chauffeur en stopte. Toen lag ik onder de 
vrachtwagen. 

− Toen de zijkant van de vrachtwagen mij raakte. 
− Vrachtwagen ging plotseling (zonder richting aan te geven) naar rechts, 

was kruising al gedeeltelijk gepasseerd. 
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− Op het moment dat de vrachtwagen in mijn ooghoek opdoemde. 
− Ik zag het stoplicht op groen staan en had een vaartje. Voor de 

vrachtwagen (rechtsafslaand verkeer) was het ook groen licht, ik weet mij 
de harde klap nog te herinneren. Weet niet of de vrachtwagen stilstond of 
reed. 

− Ik ging rijden met de veronderstelling dat de vrachtwagen met oplegger 
ook rechtdoor ging tot ik door de vrachtwagen opzij werd geduwd, ik reed 
langzaam omdat er op de volgende kruising veel verkeer van rechts 
kwam. 

− Vlak voor hij mijn achterwiel pakte, mij omver reed en over mij heen reed 
met zijn rechter voorwiel. 

− Toen ik was aangereden pas. 

39. Kunt u aangeven waar u zich op dat moment bevond ten opzichte van de 
vrachtwagen? Kunt u daarvoor in het onderstaande vlak een schets maken van 
de verkeerssituatie met daarin de vrachtwagen en de plek aangeven waar u 
stond of fietste? 

− Vrachtwagen sloeg al rechtsaf, fietser ter hoogte van de rechterflank.                                 
− Rechts naast de vrachtwagen.                                                                                              
− Vrachtwagen sloeg al rechtsaf, fietser ter hoogte van stuk tussen cabine 

en flank.                                                                                                                                  
− Rechts voor de vrachtwagen.                                                                                                 
− Op vrijliggend fietspad.                                                                                                           
− Rechts naast de vrachtwagen.                                                                                              
− Rechts voor de vrachtwagen.   
− Rechts voor de vrachtwagen, op kruisend vrijliggend fietspad. 

40. Wat heeft u vervolgens gedaan? Kunt u dat in uw eigen woorden 
beschrijven? 

− Niets, want toen lag ik al op de grond en zo'n grote band stond op mijn 
dijbeen.                                                                                                                                  

− Ik wachtte totdat de vrachtwagen voorbij mij naar rechts kon gaan zodat 
ik rechtdoor kon gaan.                                                                                                            

− Vrachtwagen ging plotseling naar rechts (zonder richting aan te geven). 
Ik werd direct aangereden, kon met hand klap tegen cabine deur geven. 
Daarna met fiets gevallen, fiets onder wielen vrachtwagen gekomen, voet 
en been klem tussen fiets frame en straat.                                             

− Mezelf met mijn handen onder de vrachtwagen vandaan gesleept toen hij 
gestopt was.                                                                                                                           

− Ben met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, mensen hebben 
met mij gepraat en gerustgesteld. Politie was er gelijk en heeft zich met 
de vrachtwagenchauffeur bemoeid.                                                                                      

− Ik werd omver geduwd en ben uit angst heel hard gaan schreeuwen 
omdat ik dacht dat hij over mij heen zou rijden en dat hielp want de 
chauffeur stopt en ik lag een halve meter van zijn linker voorwiel.                                        

− Ik kon niets doen, Ik had geen tijd om uit te wijken, kwam onder mijn fiets 
en de vrachtwagen stond op mij. Ik schreeuwde en raakte buiten westen.  

− Stukje lopen nadat ik was aangereden en toen gaan zitten.   

41. Wat gebeurde er daarna? Kunt u dat in uw eigen woorden beschrijven? 

− Gillen, de chauffeur stopte gelukkig door alle paniek rondom en ging 
kijken wat er aan de hand was, en moest toen terug en is over mijn 
onderbeen gereden met alle gevolgen.                                                                                  
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− Ik dacht niet anders dan dit overleef ik niet, maar door een groot wonder, 
wel dat, maar nu na bijna 2 jaar ondervind ik nog steeds de gevolgen.                                

− De vrachtwagen maakte een bocht rechtsaf maar kwam steeds dichterbij                           
− Vrachtwagen tot stilstand, omstanders direct 112 gebeld. 

Politie/ziekenwagens binnen 5 minuten ter plaatse.                                                              
− Ik lag bloedend op straat en kon mijn been niet meer bewegen.                                           
− Ik was een paar minuten van de kaart, mijn rechterbeen zat klem onder 

mijn fiets, daarna ben ik voorzichtig gaan proberen of ik wat gebroken 
had, en werd door mensen op straat op de middenberm gelegd.                                          

− Politie en ambulance kwamen. Naar ik heb gehoord eerst een huisarts 
die het bloeden stopte en mij bij bracht.  

− Er kwamen mensen helpen en er was een therapeut of zo bij.   

42. Heeft u op enig moment oogcontact gehad met de vrachtwagenchauffeur? 

Ja Nee, ik heb geen 
oogcontact gezocht 

Nee, dat ging niet 
want … 

Missing value 

1 2 1 5 

43. Kunt u van elk van de volgende factoren aangeven of ze volgens u een rol 
hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval? 

De verkeerssituatie was … 
Ja Nee N.v.t. Weet ik 

niet 
Missing 

Onduidelijk 1 5 0 0 3 

Onoverzichtelijk 3 4 0 0 2 

Vreemd gedrag andere 
weggebruiker 

0 6 0 0 3 

Afgeleid door gebeurtenis 0 6 0 0 3 

Niet werkende 
verkeerslichten 

0 5 1 0 3 

Met gedachten niet bij 
verkeer 

2 4 0 0 3 

De lichten op  mijn fiets 
werkten niet 

1 5 0 0 3 

Ik kon niet zien waar de 
chauffeur heen wilde 

2 4 0 0 3 

Geen oogcontact met 
chauffeur 

3 2 0 1 3 

Anders 3 0 5 0 1 

 
Toelichting: 
− De vrachtwagenchauffeur had geen richting voor rechtsaf gegeven en 

daarom dacht ik hij gaat gewoon rechtdoor; met alle gevolgen.                                            
− Ik heb alles heel bewust meegemaakt tot in het ziekenhuis toe. Ik heb 

een mening de chauffeur heeft niet opgelet.                                                                          
− a. Bij dat kruispunt rijden de auto's altijd heel hard en je moet in één keer 

de hele weg oversteken. b. Ik kon niet goed opzij gaan staan zodat de 
chauffeur me kon zien.                                                                                                           

− Chauffeur lette niet op verkeer (volgens eigen verklaring). Was de weg 
aan het zoeken, vond plotseling de juiste afslag en ging zonder opletten/ 
richting aangeven direct naar rechts --> dus: onachtzaamheid chauffeur.                            
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− Onoverzichtelijk, bomen en omstanders, mijn gedachten waren weg, ik 
had al sinds die ochtend niets gedronken en het sporttoernooi achter de 
rug en was op weg naar mijn vriendin.                                                                                   

− Ik vind het levensgevaarlijk dat het licht op groen is voor afslaand 
autoverkeer en rechtdoorgaand fietsverkeer, zoals in mijn geval.                                        

− Omdat ik geen knipperlicht naar rechts zag nam ik aan dat hij rechtdoor 
zou gaan.                                                                                                                              

− Chauffeur vrachtwagen overtrad alle regels: ging rechtsaf waar het niet 
mocht, had zijn dodehoekspiegels niet uitgeklapt, keek niet uit, waar ik 
zelfs deel uitmaakte van een hele reeks fietsers, dit alles is ook door de 
politie vastgesteld.          

− Ik kon de vrachtwagen nog niet zien 

44. Was u op het moment van het ongeval..... (Kruis alle relevante antwoorden 
aan) 

 Ja Nee / n.v.t. / missing 

Rond aan het kijken om te zien 
waar ik heen moest 

0 9 

Praten met een passagier of 
andere fietser 

1 8 

Bezig met bagage op de fiets 0 9 

Telefoneren 0 9 

Muziek luisteren 0 9 

Vermoeid  1 8 

Gestrest 1 8 

Iets anders 2 7 

 

Vragen over na het ongeval 

45. Kunt u aangeven welke verwondingen u bij het ongeval heeft opgelopen? 
(denk aan botbreuken, hersenschudding, schedelfractuur, klaplong, etc.) 

− Huid van been helemaal afgestroopt lag helemaal open tot op het bot. 
Verwijdering vet en daarna plastische chirurgie.                                                                    

− Mijn linkerbeen was op 3 plaatsen gebroken, en daar moet ik nu weer 
een operatie aan ondergaan. Verder was ik bont en blauw, al mijn ribben 
zwaar gekneusd en veel wonden. Het was een zeer moeilijke tijd. Ik ben 
de jongste niet meer. Was 83 jaar maar altijd zeer gezond en fit. Heb 3 
maanden in een rolstoel gezeten en lang gelopen met krukken, was erg 
hulpbehoevend.                                                                                                                      

− Mijn voet was verbrijzeld.                                                                                                      
− Zware kneuzingen in voet/enkel/scheenbeen. Schaafwonden.                                            
− Beenwond, been helemaal beurs, heupbot gebroken, verergering ziekte 

van Schmetzer.                                                                                                                      
− Hersenschudding, gekneusde rib.                                                                                         
− Schaafwonden aan rechter elleboog, heup en dijbeen, later aan elleboog 

en heup ontstekingen.                                                                                                           
− Verbrijzeld bekken, 2 kapotte heupen, benen, bloedvergiftiging, longen, 

milt, lever etc. 
− Lichte hersenschudding, twee bijna verbrijzelde voeten en blauwe 

plekken. 
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46. Bent u inmiddels volledig hersteld? 

Ja Nee 

2 7 

 

47. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen?  

− 67 
− 18 
− 44 
− 0 
− 1 
− 0 
− 0 
− 280          
− 0                                                                                                                                            

48. Zijn er dingen voor u veranderd na het ongeval? (bijvoorbeeld werk, 
bewegen, dagelijkse bezigheden, etc.) 

− Alle dingen zijn nu veranderd.                                                                                                
− Ik ben nooit meer goed geweest, moeilijk ter been en heel veel pijn.                                    
− Ik kan met gym niet meer alle sporten doen en ik moet opletten wat ik 

doe.                                                                                                                                        
− Bewegen: voet stijf en licht pijnlijk. Minder verre wandelingen (en 

langzamer). Auto met automatische versnellingsbak nodig (i.v.m. 
bediening koppeling).                                                                                                            

− Ik kon een tijd niets meer, Pfeiffer.                                                                                         
− Nee, wel vlug duizelig.                                                                                                          
− Niet meer hardlopen, minder goed fietsen, loop niet meer soepel.                                        
− Alles, ik kan waarschijnlijk niet meer werken, lopen is schuifelen, zitten 

pijnlijk, en liggen alleen op mijn rug. 
− Nee, gelukkig niet.         

49. Welke maatregelen zouden volgens u genomen kunnen worden om 
vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen?  

− Nog betere signalen met sensoren aan de bestuurder.                                                         
− Beter opletten.                                                                                                                        
− Op gevaarlijke kruispunten fietspaden en stoplichten maken.                                               
− Oplettendheid chauffeur. Ondanks nieuwe vrachtwagen met 

dodehoekspiegels toch typisch 'dodehoekongeluk'.                                                              
− Het lag volledig aan mij.                                                                                                         
− Niet tegelijkertijd het licht op groen voor zowel afslaand autoverkeer als 

rechtdoorgaand fietsverkeer, zoals in mijn geval.  
− Meer de vrachtwagen in het oog houden.                                                                              
− Vrachtwagenrijbewijs boven 25 jaar, zijn zij ooit betrapt op roekeloos 

rijden, rijbewijs innemen en nooit meer geven. 
− Meer stoplichten of rotondes. 

50. Wilt u verder nog iets over het ongeval vertellen? Zijn er nog dingen die niet 
aan bod gekomen zijn, die u nog wel wilt noemen? 

− Niet zozeer over het ongeluk, maar wat er allemaal bij komt, de papieren 
en alles wat er omheen hangt, duurt veel te lang. Nazorg niet goed!                                    
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− Ik kon toen de vrachtwagen dichtbij kwam niet weg omdat er naast mij 
een opgehoogd randje was.                                                                                                   

− Ik reed door rood, dus het was mijn schuld.                                                                           
− Het contact met de vrachtwagenchauffeur of het bedrijf, ik heb me daar 

heel naar over gevoeld wat het genezingsproces niet bevordert.                                          
− De vrachtwagen stond stil toen ik aan kwam rijden, ik zag geen 

knipperlicht naar rechts van achter en ook niet toen ik naast hem stond 
bij zijn voorwiel.                                                                                                                      

− Vrachtwagens hebben het moeilijk door fietsers die door rood rijden, 
fietsers op hun beurt irriteren zich aan brommer, lichten en auto's. 
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Bijlage 5A Chauffeursenquête ongevallenanalyse 

Vragenlijst over aanrijdingen tussen fietsers en vrachtwagens  
 
 
 
Introductie 
 
Wij, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, willen graag meer te weten komen 

over het ontstaan van verkeersongevallen tussen fietsers en vrachtwagens, zodat we op zoek kunnen 

gaan naar maatregelen waarmee we vergelijkbare ongevallen in de toekomst kunnen voorkomen. We 

willen daarom zoveel mogelijk weten over de situatie waarin het ongeval is ontstaan en de voertuigen 

die daarbij betrokken waren. We gaan daarom naar de locatie waar het ongeval is gebeurd, 

verzamelen informatie over de voertuigen en nemen contact op met de mensen die bij het ongeval 

betrokken waren. De informatie die we daarbij verzamelen is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt 

voor dit onderzoek. Voor zover de resultaten van het onderzoek naar buiten worden gebracht, zijn 

deze niet terug te voeren op individuen. 

 

Op de volgende pagina vindt u een korte uitleg over de vragenlijst. Daarna volgen vragen over het 

ongeval waarbij u betrokken was. Voor het onderzoek willen we graag dat u eerlijk antwoord geeft op 

onze vragen. Ook wanneer u dingen heeft gedaan waarvan u vermoedt dat die eigenlijk niet horen, is 

het voor het onderzoek belangrijk dat u die zaken toch noemt. Buiten de onderzoekers heeft niemand 

inzage in de vragenlijsten. De ingevulde vragenlijsten worden na zes maanden vernietigd en het is 

voor de onderzoekers niet mogelijk te traceren wie wat heeft geantwoord.2 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de SWOV (070-317 33 33). Vraagt u dan naar Ragnhild Davidse of naar Chris Schoon. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

42  SWOV-rapport R-2008-11B 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

                                                      
2 Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in 
wetenschappelijk onderzoek. Deze gedragscode kunt u downloaden vanaf internet. Het adres is: 
http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031019.pdf 
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Invulinstructie 

 
De meeste vragen in deze vragenlijst kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten bij het antwoord 

dat voor u het meest van toepassing is. We geven een voorbeeld. Stel dat u de volgende vraag krijgt 

over het gebruik van GPS in de vrachtwagen. 

 

1. Gebruikte u een GPS in de vrachtwagen? 

  Ja 

  Nee 

 

U had GPS in uw vrachtwagen, dus u zet een kruisje in het blokje voor het antwoord ‘Ja’. Zo dus: 

 

1. Gebruikte u een GPS in de vrachtwagen? 

⌧  Ja 

  Nee 

 

Als u daarna tot de ontdekking komt dat u eigenlijk een verkeerd hokje hebt aangekruist, bijvoorbeeld 

omdat uw GPS ten tijde van het ongeval al een week kapot thuis lag, laat dat kruisje dan staan en 

kleur het juiste hokje helemaal in (zie voorbeeld). 

 

1. Gebruikte u een GPS in de vrachtwagen? 

⌧  Ja 

  Nee 

 

Als u het antwoord op een vraag over het ongeval niet direct weet, denkt u dan nog even goed na, en 

geeft u alleen in het uiterste geval aan dat u het niet meer weet.  

 

 
 

Veel sterkte met het invullen van de vragenlijst 
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Vragen over de rit die u maakte op het moment dat u het ongeval kreeg 

 
De onderstaande vragen (vraag 1 t/m 16) hebben betrekking op de situatie zo’n 10 minuten voordat 

het ongeval plaatsvond. 

1. Waar kwam u vandaan? 

  Huis 

  Bedrijf waar u werkt 

  Klant 

  Parkeerplaats / Wegrestaurant 

  Anders, namelijk.................................................................................................................................. 

  Dat weet ik niet meer 

 

2. Waar ging u naartoe? 

  Huis 

  Bedrijf waar u werkt 

  Klant 

  Parkeerplaats / Wegrestaurant 

  Anders, namelijk.................................................................................................................................. 

  Dat weet ik niet meer 

 
3. Hoe ver was dat rijden? 

  Minder dan 50 kilometer 

  50 – 100 kilometer 

  100 – 250 kilometer 

  250 – 500 kilometer  

  Meer dan 500 kilometer 

  Dat weet ik niet meer 

 

4. Wat vervoerde u die dag? 

  Levensmiddelen 

  Non food 

  Bloemen 

  Bouwmateriaal 

  Vuilnis 

  Container 

  Anders, namelijk.................................................................................................................................. 

 

5. Hoe laat was u die dag begonnen met werken? 

Om …………… uur 
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6. Hoe lang was u onderweg op het moment dat u de aanrijding had? 

  0 – 1 uur 

  1 – 2,5 uur 

  2,5 – 4,5 uur 

  4,5 – 6 uur 

  6 – 9 uur 

  Langer dan 9 uur 

  Dat weet ik niet meer 

 
7. Heeft u tijdens de rit een pauze gehouden? 

  Ja, na ongeveer …………… uur rijden 

  Nee, want……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hoe vaak reed u deze route? 

  Nooit 

  Bijna nooit 

  Soms 

  Redelijk vaak 

  Vaak 

 

9. Kunt u aangeven welk moment van de dag het was? 

  Ochtend (tussen 06:00 tot 12:00 uur) 

  Middag (tussen 12:00 tot 18:00 uur) 

  Avond (tussen 18:00 tot 24:00 uur) 

  Nacht (tussen 24:00 tot 06:00 uur) 

 

10. Was het donker buiten? 

  Ja (ga door naar vraag 11) 

  Het begon te schemeren 

  Het begon licht te worden  

  Nee  

  Dat weet ik niet meer 

 
11. Scheen de zon?  

  Ja, het was zonnig 

  Nee, het was bewolkt 

  Dat weet ik niet meer 
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12. Was er neerslag? 

  Ja, er was matige regenval 

  Ja, er was zware regenval 

  Ja, er was een sneeuw- / hagelbui 

  Nee, het was droog 

  Dat weet ik niet meer 

 

13. Waaide het? 

  Ja, er was matige wind 

  Ja, er was harde wind 

  Nee, het was windstil 

  Dat weet ik niet meer 

 

14. Luisterde u muziek tijdens het rijden? 

  Ja 

  Nee, maar ik doe dat normaal wel eens 

  Nee, ik luister nooit muziek tijdens het rijden 

  Dat weet ik niet meer 

 

15. Was u aan het telefoneren tijdens het rijden? 

  Ja, met een carkit (handsfree) 

  Ja, zonder een carkit 

  Nee, ik had wel een carkit in de wagen, maar was op dat moment niet aan het telefoneren 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 

 
16. Zat er nog iemand in de cabine?  

  Ja, er zat een bijrijder in de cabine 

  Ja, er zat een passagier in de cabine 
  Nee, ik reed alleen  

  Dat weet ik niet meer 

 

17. Hoe bepaalde u welke route u moest rijden? 

  Ik had het adres en een kaart naast me liggen 

  Mijn bijrijder gaf de route aan 
  Ik had het adres ingevoerd in mijn navigatiesysteem / boordcomputer 

  Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 

  Dat weet ik niet meer 
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Vragen over de wagen waarin u reed 

18. Wat was het merk, type en bouwjaar van de wagen waarin u reed?  

Merk: ......................................................................................................................................................... 

Type:………………………………………………………………………………………………………………... 

Bouwjaar:…………………………………………………………………………………………………………... 

 

19. In wat voor soort vrachtwagen reed u? 

  Motorwagen  

  Motorwagen met aanhanger 

  Trekker zonder oplegger 

  Trekker met oplegger 

  Zandwagen 

  Containerwagen 

  Vuilniswagen 

  Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………... 

 

20. Welk type cabine had uw wagen? 

  Hoge cabine met een voorruit die hooggeplaatst is 

  Lage cabine met een voorruit die laaggeplaatst is  

  Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………... 

 

21. Was dit de wagen waar u gewoonlijk in reed? 

  Ja  (ga naar vraag 22) 

  Nee, meestal reed ik op een andere wagen 

 

22. Had u deze wagen al vaker gebruikt? 

  Nee, nooit (ga naar vraag 23) 

  Ja, maar bijna nooit 

  Ja, een paar keer 

  Ja, redelijk vaak 

  Ja, vaak 

 

23. Hoe lang reed u al in deze wagen? 

  Minder dan een half jaar 

  Half jaar – 1 jaar 

  1 jaar – 2 jaar 

  2 jaar – 5 jaar 

  Langer dan 5 jaar 
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24. Was u de enige chauffeur die in deze wagen reed? 

  Ja 

  Nee 

 
25. Had u uw spiegels afgesteld voordat u die dag ging rijden? 

  Ja 

  Nee, want ik was de enige die in die wagen reed 

  Nee, dat heb ik niet gedaan 

  Dat weet ik niet meer 

 

26. Wat voor dode hoek spiegel(s) zat(en) er op de wagen? 

  Dodehoekspiegel voor (vóór de voorruit) 

  Dodehoekspiegel in de cabine 

  Dodehoekspiegel op de beugel rechts 

  Frontspiegel boven de voorruit 

  Camera aan de voorkant van de vrachtwagen 

  Camera aan de zijkant van de vrachtwagen 

  Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 

  Dat weet ik niet meer 

 

27. Werd het zicht via de zijruiten belemmerd door spiegels? 

  Ja, door de linkerspiegel(s) 

  Ja, door de rechterspiegel(s) 

  Ja, door de linker- en de rechterspiegel(s) 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 

 

28. Had de vrachtwagen een dode hoek? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

  Ja, direct vóór de vrachtwagen 

  Ja, rechts vóór de vrachtwagen 

  Ja, rechts naast de vrachtwagen 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 
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Vragen over de locatie van het ongeval 

 
29. Hoe bekend was u met de verkeerssituatie ter plaatse? 

  Onbekend 

  Redelijk onbekend 

  Neutraal 

  Redelijk bekend 

  Zeer bekend 

 
30. Waren de zichtomstandigheden voldoende om fietsers te kunnen zien? 

  Ja 

  Nee, omdat……………………………………………………………………………………………………. 

  Dat weet ik niet meer 

 

31. Was er op de weg waarop u reed op het moment van het ongeval een aparte ruimte voor  

      fietsers? 

  Ja, er was een (rode) fietsstrook aan de zijkant van de rijbaan 

  Ja, er was een vrijliggend fietspad (gescheiden van de rijbaan) 

  Nee, fietsers moeten daar tussen het overige verkeer rijden 

  Dat weet ik niet meer 

 

32. Hoeveel fietsers waren er op het moment dat u daar reed? 

  Eén fietser 

  Weinig fietsers 

  Redelijk wat fietsers 

  Veel fietsers 

  Heel veel fietsers 

  Dat weet ik niet meer 

 
33. Waar reed de bewuste fietser op het moment van het ongeval? 

  Tussen het overige verkeer 

  Op een aparte fietsstrook aan de zijkant van de rijbaan 

  Op het fietspad 

  Op de stoep 

  Dat heb ik niet gezien 

  Dat weet ik niet meer 

 



 

34. U naderde het kruispunt / de rotonde van het ongeval. Welke kant wilde u op? 

  Rechtdoor 

  Linksaf 

  Rechtsaf 

  Dat weet ik niet meer 

 

35. Gaf u dit aan met uw richtingaanwijzer? 

  Ja 

  Nee 

  Niet van toepassing 

  Dat weet ik niet meer 

 
36. Kunt u aangeven hoe het kruispunt / de rotonde eruit zag en met een pijl aangeven welke 

route u wilde rijden? 

 

  

  3-taks kruispunt   4-taks kruispunt 

 

 

  Kruispunt met gescheiden rijbanen   Rotonde 

Fietsstrook / 
Fietspad 
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37. Waren er op het kruispunt / de rotonde verkeerslichten? 

  Ja  

  Nee (ga naar vraag 38) 

  Dat weet ik niet meer 
 

38. Moest u stoppen voor het verkeerslicht? 

  Ja  

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 
 

39. Moest u voorrang verlenen? 

  Ja 

  Nee 

  Dat weet ik niet meer 
 

40. Hoeveel verkeer was er op de kruisende weg / rotonde? 

  Geen verkeer 

  Weinig verkeer 

  Redelijk wat verkeer 

  Veel verkeer 

  Heel veel verkeer 

  Dat weet ik niet meer 
 

41. Kunt u omschrijven hoe u de fietser(s) in de gaten heeft gehouden? 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

42. Wanneer zag u de bewuste fietser? 

  Toen ik hem passeerde (ga naar vraag 44) 

  Toen hij mij passeerde (ga naar vraag 44) 

  Ik zag hem aan komen rijden (ga naar vraag 44) 

  Ik heb hem helemaal niet gezien 

  Dat weet ik niet meer 

 

43. Indien u de bewuste fietser niet kon zien, kunt u omschrijven hoe dat kwam? 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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44. Waar wilde de fietser volgens u naartoe?  

  Rechtdoor 

  Linksaf 

  Rechtsaf 

  Dat heb ik niet gezien 

  Dat weet ik niet meer 

 



 

Vragen over het ongeval 
 

45. Wanneer zag of merkte u dat het mis ging? Kunt u dat in uw eigen woorden beschrijven? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

46. Kunt u aangeven waar de fietser zich op dat moment bevond ten opzichte van uw 

vrachtwagen? Kunt u daarvoor in het onderstaande vlak een schets maken van de 

verkeerssituatie met daarin uw vrachtwagen en de plek aangeven waar de fietser stond of 

fietste? 

 

 

47. Heeft u op enig moment oogcontact gehad met de fietser? 

  Ja, toen ik............................................................................................................................................ 

  Nee, dat ging niet want………………………………………………………………………………………. 

  Nee, ik heb geen oogcontact gezocht 

  Dat weet ik niet meer 
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48. Kunt u van elk van de volgende factoren aangeven of ze volgens u een rol hebben gespeeld 

bij het ontstaan van het ongeval? 

 Ja Nee Weet niet 

k. De verkeerssituatie was onduidelijk         

l. De verkeerssituatie was onoverzichtelijk         

m. Mijn zicht werd belemmerd         

n. Een andere weggebruiker gedroeg zich vreemd         

o. Er gebeurde iets in de directe omgeving waardoor ik werd afgeleid         

p. De verkeerslichten werkten niet         

q. Ik was met mijn gedachten niet bij het verkeer         

r. Ik kon de fietser niet zien         

s. Ik had geen oogcontact met de fietser         

t. Ik was erg gehaast         

u. Iets in mijn cabine leidde me af         

v. Mijn spiegels stonden niet goed afgesteld         
w. Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 

Als u bij een of meer van de bovenstaande factoren ‘ja’ heeft aangekruist, kunt u dan hieronder 

kort toelichten in welk opzicht deze factoren volgens u hebben bijgedragen aan het ontstaan 

van het ongeval? 

 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 



 

49. Was u op het moment van het ongeval..... (Kruis alle relevante antwoorden aan) 

a. Aan het zoeken waar u heen moest  

b. In uw spiegels aan het kijken  

c. Met een passagier aan het praten  

d. Aan het telefoneren  

e. Muziek aan het luisteren  

f. Vermoeid, bijvoorbeeld doordat u slecht geslapen had  

g. Gestresst, door het werk of omdat u al erg laat was  

h. Instrumenten / apparaten in het voertuig aan het bedienen, namelijk………  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

i. Iets anders, namelijk........................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 
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Vragen over na het ongeval 

 
50. Bent u na het ongeval uit de running geweest als beroepschauffeur? 

  Ja, ………………….. maanden 

  Nee 

 

51. Bent u inmiddels volledig hersteld? 

  Ja 

  Nee, want…………………………………………………………………………………………………….. 

 

52. Zijn er dingen voor u veranderd na het ongeval? (bijvoorbeeld werk, dagelijkse bezigheden, 

etc.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

53. Welke maatregelen zouden volgens u genomen kunnen worden om vergelijkbare 

ongevallen in de toekomst te voorkomen?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 



 

Vragen over veiligheid in het algemeen 

 
54. Hoe lang heeft u uw vrachtwagenrijbewijs? 

………………………..jaar 

 

55. Hoe zou u het type ritten omschrijven dat u gewoonlijk reed? 

  Korte ritten, met afleveradressen veelal in stedelijk gebied 

  Korte ritten, met afleveradressen veelal in industriegebied en/of buitengebied 

  Korte ritten, met afleveradressen zowel in stedelijk, industrie- en buitengebied 

  Middellange ritten, met afleveradressen veelal in stedelijk gebied 

  Middellange ritten, met afleveradressen veelal in industriegebied en/of buitengebied 

  Middellange ritten, met afleveradressen zowel in stedelijk, industrie- en buitengebied 

  Lange ritten, met afleveradressen veelal in stedelijk gebied 

  Lange ritten, met afleveradressen veelal in industriegebied en/of buitengebied 

  Lange ritten, met afleveradressen zowel in stedelijk, industrie- en buitengebied 

 

56. Wanneer heeft u voor het laatst (na)scholing gehad? 

  0 – 1 jaar voor het ongeval 

  1 – 2 jaar voor het ongeval 

  2 – 5 jaar voor het ongeval 

  Meer dan 5 jaar voor het ongeval 

  Geen nascholing gehad 

 

57. Is er tijdens de rijlessen / nascholing aandacht besteed aan de dode hoek?  

  Er is geen aandacht aan besteed 

  Er is weinig aandacht aan besteed 

  Er is redelijk wat aandacht aan besteed 

  Er is veel aandacht aan besteed 

  Er is heel veel aandacht aan besteed 

 
58. In hoeverre hield u hier destijds rekening mee in uw rijgedrag (voorafgaand aan het 

ongeval)? 

  Helemaal niet 

  Bijna niet 

  Een beetje 

  Redelijk veel 

  Veel 
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59. Besteedde u destijds aandacht aan de spiegelafstelling? 

  Ja, zeker 1 x in de week 

  Ja, altijd als er iemand anders in de wagen had gereden 

  Nee  

 

60. Maakte u destijds gebruik van spiegelafstelplaatsen in Nederland? 
  Ja 

  Nee 

 

61. In welke mate werd er binnen het bedrijf aandacht besteed aan veiligheid? 

  Er werd geen aandacht aan besteed 

  Er werd weinig aandacht aan besteed 

  Er werd redelijk wat aandacht aan besteed 

  Er werd veel aandacht aan besteed 

  Er werd heel veel aandacht aan besteed 

 
62. Waar bleek dat uit? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

63. Is hieraan sinds het ongeval iets veranderd in het bedrijf? 

  Ja, namelijk…………………………………………………………………………………………………… 

  Nee 

 

64. Wilt u verder nog iets over het ongeval vertellen? Zijn er nog dingen die niet aan bod 

gekomen zijn, die u nog wel wilt noemen? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 
U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgesloten antwoordenvelop. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 5B Resultaten chauffeursenquête 
ongevallenanalyse 

Vragen over de rit die u maakte op het moment dat u het ongeval kreeg 

1. Waar kwam u vandaan? 

Klant Anders Missing value 

5 1 13 

2. Waar ging u naartoe? 

Klant Anders Missing value 

6 1 12 

Kruistabel vraag 1 en 2 

Waar ging u naartoe? Waar kwam u 
vandaan Klant Anders Missing value Totaal 

Klant 5 0 0 5 

Anders 0 1 0 1 

Missing value 1 0 12 13 

Totaal 6 1 12 19 

3. Hoe ver was dat rijden? 

Minder dan 50 km Missing value 

9 10 

4. Wat vervoerde u die dag? 

Non food Bouwmateriaal Vuilnis Anders Missing value 

8 3 1 3 4 

5. Hoe laat was u die dag begonnen met werken? 

− 6:00 (3x)       
− 6:30       
− 7:00 (2x)      
− 7:30/8:00  
− 17.00      

6. Hoe lang was u onderweg op het moment dat u de aanrijding had? 

0 – 1 uur 1 – 2,5 uur 2,5 – 4,5 uur 6 – 9 uur Missing 

3 1 4 1 10 

7. Heeft u tijdens de rit een pauze gehouden? 

Ja Nee Missing value 

3 6 10 
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Kruistabel tussen vraag 6 en 7 

Heeft u tijdens de rit een pauze gehouden? Hoe lang was u 
onderweg toen u de 
aanrijding had? Ja Nee Totaal 

0 - 1 uur 0 3 3 

1 - 2,5 uur 0 1 1 

2,5 – 4,5 uur 3 1 4 

6 – 9 uur 0 1 1 

Totaal 3 6 9 

 

8. Hoe vaak reed u deze route? 

Nooit Bijna nooit Soms Redelijk 
vaak 

Vaak Missing 
value 

1 1 1 2 4 10 

9. Kunt u aangeven welk moment van de dag het was? 

Ochtend Middag Avond Missing value 

6 2 1 10 

10. Was het donker buiten? 

Het begon te 
schemeren 

Het begon licht te 
worden 

Nee Missing value 

1 1 7 10 

11. Scheen de zon?  

Ja, het was zonnig Nee, het was 
bewolkt 

Weet ik niet meer Missing value 

5 3 1 10 

12. Was er neerslag? 

Nee, het was droog Weet ik niet meer Missing value 

8 1 10 

13. Waaide het? 

Ja, er was matige 
wind 

Nee, het was 
windstil 

Weet ik niet meer Missing value 

1 6 2 10 

14. Luisterde u muziek tijdens het rijden? 

Ja Nee, maar doe dat 
normaal wel eens 

Nee, ik luister nooit naar 
muziek tijdens het rijden 

Missing value 

4 4 1 10 

15. Was u aan het telefoneren tijdens het rijden? 
Niemand was aan het telefoneren. Bij een respondent was wel een carkit 
aanwezig, maar was op dat moment niet in gebruik. 
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16. Zat er nog iemand in de cabine?  

Nee, ik reed alleen Ja, er zat een passagier in de cabine 

18 1 

17. Hoe bepaalde u welke route u moest rijden? 

Ik had een adres 
en de kaart naast 

me liggen 

Mijn bijrijder gaf 
de route aan 

Ik had het adres 
ingevoerd in mijn 
navigatiesysteem 

Uit mijn hoofd Anders 

1 1 1 5 11 

Vragen over de wagen waarin u reed 

18. Wat was het merk, type en bouwjaar van de wagen waarin u reed?  
Deze gegevens zijn niet bekend 

19. In wat voor soort vrachtwagen reed u? 

Motorwagen 6 

Motorwagen met aanhanger 1 

Trekker zonder oplegger 1 

Trekker met oplegger 4 

Zandwagen 3 

Containerwagen 2 

Vuilniswagen 2 

20. Welk type cabine had uw wagen? 

Hoge cabine met een 
hooggeplaatste vooruit 

Lage cabine met een 
laaggeplaatste voorruit 

Anders 

12 5 2 

21. Was dit de wagen waar u gewoonlijk in reed? 

Ja Nee Missing value 

8 1 10 

22. Had u deze wagen al vaker gebruikt? 

Ja, redelijk vaak Ja, vaak N.v.t. Missing value 

1 2 6 10 

23. Hoe lang reed u al in deze wagen? 

Minder dan 0,5 jaar 1 - 2 jaar 2 - 5 jaar Langer dan 5 jaar 

1 11 4 3 

24. Was u de enige chauffeur die in deze wagen reed? 

Ja Nee Missing value 

5 4 10 
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25. Had u uw spiegels afgesteld voordat u die dag ging rijden? 

Ja Nee, want ik was de 
enige die in deze 

auto reed 

Nee, dat heb ik niet 
gedaan 

Dat weet ik niet 
meer 

12 5 1 1 

Kruistabel vraag 24 en 25 

Had u uw spiegels afgesteld voordat u ging rijden? Was u de enige 
chauffeur die in 
die wagen reed 

Ja Nee Weet ik niet 
meer 

Missing 
value 

Totaal 

Ja 2 3 0 0 5 

Nee 2 1 1 1 4 

Missing value 8 1 0 0 10 

Totaal 12 5 1 1 19 

 

26. Wat voor dode hoek spiegel(s) zat(en) er op de wagen? 

Dodehoek-
spiegel voor 

Dodehoek-
spiegel in de 

cabine 

Dodehoekspiegel 
op de beugel 

rechtsvoor 

Camera aan de 
zijkant van de 

vrachtauto 

Anders 

10 2 5 1 1 

27. Werd het zicht via de zijruiten belemmerd door spiegels? 

Ja, door 
rechterspiegel 

Ja, door rechter- en 
linkerspiegel 

Nee Missing value 

3 1 5 10 

28. Had de vrachtwagen een dode hoek? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Nee Ja, op 1 plaats Ja, op 2 plaatsen Ja, op 3 plaatsen Missing value 

1 5 1 2 10 

Vragen over de locatie van het ongeval 

29. Hoe bekend was u met de verkeerssituatie ter plaatse? 

Redelijk onbekend Redelijk bekend Zeer bekend Missing value 

3 8 7 1 

30. Waren de zichtomstandigheden voldoende om fietsers te kunnen zien? 

Ja Nee, omdat … Weet ik niet meer Missing value 

13 4 1 1 
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31. Was er op de weg waarop u reed op het moment van het ongeval een aparte 
ruimte voor fietsers? 

Ja, er was een rode 
fietsstrook aan de 

zijkant van de 
rijbaan 

Ja, er was een 
vrijliggend fietspad 

Nee, fietsers moeten 
daar tussenhet 

overige verkeer 
rijden 

Missing value 

5 8 5 1 

32. Hoeveel fietsers waren er op het moment dat u daar reed? 

1 fietser Weinig fietsers Redelijk wat fietsers Missing value 

5 8 5 1 

33. Waar reed de bewuste fietser op het moment van het ongeval? 

Tussen het 
overige 
verkeer 

Op een 
aparte 

fietsstrook 

Op het 
fietspad 

Op de 
stoep 

Heb ik niet 
gezien 

Missing value 

3 3 5 1 5 2 

34. U naderde het kruispunt / de rotonde van het ongeval. Welke kant wilde u 
op? 

Rechtdoor Linksaf Rechtsaf 

1 1 17 

35. Gaf u dit aan met uw richtingaanwijzer? 

Ja Nee Missing value 

10 1 8 

36. Kunt u aangeven hoe het kruispunt / de rotonde eruit zag en met een pijl 
aangeven welke route u wilde rijden? 

3-takskruispunt 4-takskruispunt Rotonde Missing value 

4 4 1 10 

37. Waren er op het kruispunt / de rotonde verkeerslichten? 

Ja Nee Missing value 

3 6 10 

38. Moest u stoppen voor het verkeerslicht? 

Ja Nee Weet ik niet meer N.v.t. Missing value 

5 6 2 5 1 

39. Moest u voorrang verlenen? 

Ja Missing value 

9 10 
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40. Hoeveel verkeer was er op de kruisende weg / rotonde? 

Geen verkeer Weinig verkeer Redelijk wat verkeer 

1 11 7 

41. Kunt u omschrijven hoe u de fietser(s) in de gaten heeft gehouden? 

− De fietser(s) had ik continu in de gaten gehouden, alleen het slachtoffer 
heeft waarschijnlijk achter een spiegel gestaan. En achter de spiegel kan 
je niet kijken waardoor ik het slachtoffer te laat heb opgemerkt. 

− Op de weg waar ik reed voordat ik rechtsaf sloeg heb ik naar het fietspad 
gekeken of daar verkeer was. daar was geen verkeer. De fietsers 
kwamen van een ander fietspad dat vlak voor het kruispunt was. 
Daardoor kwamen ze in het dodehoekpunt.                                                              

− Heb alles op kruising gezien. Fietsers links staan voor rood licht te 
wachten. Fietser is in trance zonder naar links of rechts te kijken door 
rood gereden, maar is niet te bewijzen.                                                                                 

− Ik heb de fietser nooit gezien, geen idee waar ze vandaan is gekomen.                              
− Door de spiegels en door de voorruit.                                                                                    
− Ik heb ze totaal niet opgemerkt.                                                                                             
− Ik ben voor de fietser de rotonde opgereden.                                                                        
− Ik keek naar links en rechts en liet de wagen iets vooruit lopen, het was 

de fietser die uit het niets kwam en onder de vrachtwagen lag.                                           
− Fietser niet gezien.                                                                                                                
− Zag de fietser goed, alleen reed hij door rood.                                                                      
− Er stonden fietsers naast me, die heb ik voor laten gaan, toen ik door de 

bocht ging voelde ik wat.                                                                                                        
− Niet gezien.                                                                                                                            
− Zag dat ze voor me langs wilde, gelukkig reed ik nog geen 2 km/uur.                                  
− Fietser was afgestapt, ik dacht dat hij bleef wachten.                                                            
− Wielrenner dacht dat ik rechtdoor ging en wou even meeliften.                                           
− Niet gezien.                                                                                                                           
− Ik reed op rotonde rechtdoor, heb fietser niet gezien.                                                            
− Zag haar op het fietspad staan, toen het licht groen was ging ik naar 

rechts, en zij stak ineens de weg over, ik kon nog net stoppen maar de 
fiets lag onder de auto, zij gekneusde enkel door fiets.                                                         

− Zag ze goed naast me en op de kruisende weg.                                                                   

42. Wanneer zag u de bewuste fietser? 

Toen ik hem 
passeerde 

Toen hij mij 
passeerde 

Ik zag hem aan 
komen rijden 

Ik heb hem helemaal 
niet gezien 

2 4 3 10 

43. Indien u de bewuste fietser niet kon zien, kunt u omschrijven hoe dat 
kwam? 

− Ik zag de fietser niet omdat ze waarschijnlijk achter een spiegel stond. 
Daardoor dacht ik dat de fietser rechtsaf was geslagen. En toen ontstond 
de aanrijding.                                                                                                                          

− Ze kwamen uit een zijfietspad net voor de kruising daardoor kwamen ze 
in de doehoekpunt terecht (het waren een stuk of 6 fietsers in een groep).                          

− De fietser reed door rood licht. 
− Door de dode hoek van de spiegel rechts.                                                                             
− Dat is voor mij nog steeds een groot raadsel.                                                                        
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− Omdat het fietspad van de rotonde weg loopt.                                                                      
− Zo uit het niets onder de wagen.                                                                                           
− Kwam uit het niets.                                                                                           
− Nee, kon ik dat maar, dan was dit niet gebeurd.                                                                    
− Hij kwam me met zo'n 30 km achterop.                                                                                 
− Hij was er ineens.                                                                                                                  
− Het was donker en fietser had geen licht.      
− Kwam zomaar voor mij langs om linksaf te gaan.                                                                  

44. Waar wilde de fietser volgens u naartoe?  

Rechtdoor Dat heb ik niet gezien Dat weet ik niet meer Missing value 

11 5 1 2 

Vragen over het ongeval 

45. Wanneer zag of merkte u dat het mis ging? Kunt u dat in uw eigen woorden 
beschrijven? 

− Aan de omstanders zag ik dat er iets mis was. Kort daarna hoorde ik een 
gil en ben direct gestopt.                                                                                                        

− Ik hoorde een klap tegen de vrachtauto en hoorde gegil van de fietsers 
en ben toen direct op de rem gaan staan en zag toen in de 
dodehoekspiegel iemand onder bij de dieseltank liggen kort voor het 
achterwiel.                                                                                              

− Doordat ik gegil hoorde.                                                                                                         
− Ik hoorde een gil.                                                                                                                    
− Ik dacht dat ik de fietser voor had laten gaan en ben toen gaan rijden en 

afgeslagen. In de bocht voelde ik wat maar zag niks dus dacht dat ik een 
stoeprand had geraakt.                                                                                                          

− Ik hoorde een vreemd geluid, auto's begonnen direct te claxonneren. Ik 
zag omstanders verschrikt kijken.                                                                                          

− Mijn vrachtauto schudde toen dacht ik dat ik over uitlooprand van de 
rotonde reed. Ik keek daardoor in mijn linkerspiegel en zag het slachtoffer 
tussen mijn tandemstel vandaan komen.                                                                               

− De wagen hobbelde over de fiets en toen wist ik dat het fout was.                                       
− Door de bocht voelde ik wat.                                                                                                 

46. Kunt u aangeven waar de fietser zich op dat moment bevond ten opzichte 
van uw vrachtwagen?  

− Fietser stond rechtsvoor de vrachtwagen, op een verhoging.                                               
− Rechtvoor bij het nummerbord en onder bij de dieseltank.                                                    
− De vrachtauto was al naar rechts afgeslagen maar de fietser was al ter 

hoogte van de flank.                                                                                                              
− De vrachtwagen was nog bezig met afslaan toen de fietser links bij de 

flank lag.                                                                                                                                
− De vrachtwagen sloeg rechtsaf terwijl de fietser zich recht voor de 

vrachtwagen bevond.                                                                                                             
− De fietser kwam schuin van rechts en reed tegen de zijkant van de 

vrachtwagen.                                                                                                                          
− Nog geen rechtzaak geweest, i.v.m. meerdere getuigen.                                                      
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47. Heeft u op enig moment oogcontact gehad met de fietser? 

Ja, toen ik … Nee, dat ging niet want … Nee, ik heb geen oogcontact 
gezocht 

3 12 4 

48. Kunt u van elk van de volgende factoren aangeven of ze volgens u een rol 
hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval?      

 Ja Nee Weet ik niet Missing 

Onduidelijk 1 17 0 1 

Onoverzichtelijk 2 15 1 1 

Zicht belemmerd 4 14 0 1 

Andere weggebruiker 
gedroeg zich vreemd 

3 14 1 1 

Afgeleid door iets in directe 
omgeving 

1 17 0 1 

Verkeerslichten werkten niet 1 15 0 3 

Met gedachten niet bij 
verkeer 

0 18 0 1 

Kon de fietser niet zien 9 10 0 0 

Geen oogcontact met fietser 8 10 0 1 

Gehaast 0 19 0 0 

Afgeleid door iets in cabine 0 18 0 1 

Spiegels niet goed afgesteld 0 18 0 1 

Anders 0 0 0 19 

 
− Het zijfietspad waar de fietsers uitkwamen kon men niet zien op het 

moment van rechts afslaan van de vrachtwagen in de dode hoek.                                      
− Zicht belemmerd door de spiegels rechts.                                                                             
− Een vrachtwagen kwam voor mij gezien van links de weg opdraaien (ca. 

100 m voor me) en ging over mijn weghelft om de uitrit te verlaten. Dat 
leidde mij af. Als ik de fietsers had gezien van tevoren had ik daar extra 
alert op geweest.                                                                  

− Ik denk dat de fietser voor mijn auto gevallen is daar de fietser met twee 
boodschappentassen aan haar stuur fietste en niet stabiel op de fiets zat.                           

− Dat is een weg waar de fietsers rond schooltijd gewoon voorrang nemen 
en onverwacht uit een weg komen en oversteken.                                                                

− Heb fietser helemaal niet gezien.                                                                                           
− De fietser schoot langs mijn heen om linksaf te gaan.                                                           
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49. Was u op het moment van het ongeval..... (Kruis alle relevante antwoorden 
aan) 

 Ja Nee N.v.t. Missing 

Rond kijken om te zien waar u heen 
moest 

1 10 7 1 

In spiegels aan het kijken 7 9 3 0 

Met passagier aan het praten 0 10 9 0 

Telefoneren 0 10 9 0 

Muziek luisteren 2 8 9 0 

Vermoeid 0 10 9 0 

Gestrest 0 9 10 0 

 
− Er was veel kruisend verkeer.                                                                                                
− Was met mijn werk bezig.                                                                              
− De fietser maar ik zag het net op tijd.                                                                                     
− Niet, heb altijd de radio aan maar luister maar half.                                                  
− Radio aan, luister met half oor.                                                                       

Vragen over na het ongeval 

50. Bent u na het ongeval uit de running geweest als beroepschauffeur? 
Nee (16x) .                                                                                                                                 
1/2 dag (1x).                                                                                              
1 week (1x).                                                                                                                                 
2 weken (1x).                                                                                                                              

51. Bent u inmiddels volledig hersteld? 

Ja Nee, want … Missing value 

8 1 10 

52. Zijn er dingen voor u veranderd na het ongeval? (bijvoorbeeld werk, 
dagelijkse bezigheden, etc.) 

− Nee (8x).                                                                                                                                
− Ben 17 juli 2007 met prepensioen.                                                                                         
− Ik ben minder zelfverzekerd - Maak me boos over gevaarlijke situaties.                               
− Gespannen door de traumatische ervaring, het vonnis waartegen ik in 

beroep ben gegaan, bedreigingen nabestaanden.                                                               
− Ben bij bochten nog steeds angstig en zeer alert.                                                                 
− Nou nee, ik kon er niets aan doen.                                                                                        
− Neen, ik kon er niets aan doen.                                                                                            
− Nee, het was een licht ongeval.                                                                                             
− Let nog beter op, want ik ben wel geschrokken.                                                                    

53. Welke maatregelen zouden volgens u genomen kunnen worden om 
vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen?  

− Dat fietsers achter de vrachtwagen blijven staan, en niet zoals deze 
fietser rechts inhalen op de verkeersheuvel en vervolgens op een risico-
plek gaan staan.                                                                                                                     

− Fietsers duidelijk maken dat we vanuit de cabine niet alles kunnen zien.                             
− Betere afstelling van stoplichten.                                                                                           
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− Camera in trap rechts.                                                                                                            
− Ontheffing verkleinen en op een andere plek. Fietser meer laten opletten. 

Zij kunnen zelf ook een hoop ongevallen voorkomen denk ik.                                               
− (Brom-)fietsers en voetgangers erop wijzen dat voorrang hebben niet 

altijd voorrang nemen is. Daar een vrachtautochauffeur al heeft hij 10 
spiegels en camera's niet alles kan zien.                                                                               

− Verkeerslichten voor fietsers.                                                                                                 
− Geen idee.                                                                                                                              
− Vraag dat maar aan de fietsers.                                                                                             
− Fietsers opleiden en aparte fietspaden en aparte verkeerslichten.                                       
− Fietser moet zelf ook opletten.                                                                                              
− Weet niet.                                                                                                                               
− Beiden nog beter opletten.                                                                                                     
− Fietsers moeten beter opletten.                                                                                             
− Verkeerslichten scheiden, om de beurt.                                                                                 
− Betere verlichting fiets verplicht te stellen.                                                                             
− De fietsers denken dat ze God zijn, ze moesten eens beter uitkijken. Ik 

heb alle voorzorgsmaatregelen genomen.                                                                             
− Markeringsstrip op vrachtauto, fiets meer licht.                                                                      

Vragen over veiligheid in het algemeen 

54. Hoe lang heeft u uw vrachtwagenrijbewijs? 
Gemiddelde: 19,67 jaar, SD: 11,45 jaar 
In categorieën ingedeeld: 

0-9 jaar 10-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar Missing 

5 3 6 3 1 1 

55. Hoe zou u het type ritten omschrijven dat u gewoonlijk reed? 

Korte ritten, stedelijk gebied 7 

Korte ritten, industrie- of buitengebied 1 

Korte ritten, stedelijk, industrie- of buitengebied 1 

Middellange ritten, stedelijk gebied 1 

Middellange ritten, industrie- of buitengebied 1 

Middellange ritten, stedelijk, industrie- of buitengebied 7 

Missing value 1 

56. Wanneer heeft u voor het laatst (na)scholing gehad? 

1 – 2 jaar voor ongeval Geen nascholing gehad 

3 16 

57. Is er tijdens de rijlessen / nascholing aandacht besteed aan de dode hoek?  

Geen 
aandacht 

Weinig 
aandacht 

Redelijk wat 
aandacht 

Veel 
aandacht 

Heel veel 
aandacht 

Missing 
value 

3 3 3 1 1 8 

68  SWOV-rapport R-2008-11B   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 



 

58. In hoeverre hield u hier destijds rekening mee in uw rijgedrag? 

Bijna niet Een beetje Redelijk veel Veel 

1 1 9 8 

59. Besteedde u destijds aandacht aan de spiegelafstelling? 

Ja, zeker 1x in de week Ja, altijd als er iemand anders in de wagen 
had gereden 

12 7 

60. Maakte u destijds gebruik van spiegelafstelplaatsen in Nederland? 

Ja Nee

4 15

61. In welke mate werd er binnen het bedrijf aandacht besteed aan veiligheid? 

Geen aandacht Weinig 
aandacht 

Redelijk wat 
aandacht 

Veel aandacht Heel veel 
aandacht 

6 7 2 2 2 

 

62. Waar bleek dat uit? 

− Onderhoud.                                                                                                                           
− Cursussen en lessen. 
− Er werd alleen dobli-spiegel gemonteerd.                                                                              
− Frontzichtcamera laten plaatsen.                                                                                           
− Het is een oud-papierhandel.                                                                                                 
− Mededeling.                                                                                                                           
− Bijeenkomst met overig personeel.                                                                                        
− Toolboxen e.d.                                                                                                                       
− Kan gebeuren dachten ze.                                                                                                     
− Kwam een mededeling.                                                                                                         
− Steeds erop terugkomen, aanwijzingen geven en controles.                                                

63. Is hieraan sinds het ongeval iets veranderd in het bedrijf? 

− Nee (13x).                                                                                                                              
− Ja.                                                                                                                                          
− Weet ik niet, ik werk er niet meer.                                                                                         
− Ja, leggen er steeds de nadruk op op te letten.                                                                     
− Ja, overal camera's en stickers dode hoek.                                                                           

64. Wilt u verder nog iets over het ongeval vertellen? Zijn er nog dingen die niet 
aan bod gekomen zijn, die u nog wel wilt noemen? 

− Ik vind het een grote onzin dat ik hier straf voor krijg!!!! Ik reed niet te 
hard - niet door rood - niet roekeloos - geen drank. Ik heb alleen helaas 
de fietser te laat opgemerkt. Fietser had ook gewoon achter de 
vrachtwagen kunnen blijven wachten.                                                    

− De politie heeft het onderzoek netjes begeleid en na de tijd nog gebeld of 
er nog hulpverlening nodig was. ik heb na die tijd nog geïnformeerd hoe 
het met de slachtoffers ging.                                                                                                 
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− 70% van de fietsers denken veel te licht aan het verkeer. Jong of oud 
maakt niet uit, zij weten niet wat voor trauma's daar aan overblijven.                                   

− Voor de duidelijkheid wil ik mijn verhaal vertellen i.v.m. dode hoek die 
door de rechterspiegel veroorzaakt wordt. U heeft de adres gegevens 
van mij.                                                                                                                                  

− Toen het ongeval plaatsvond was ik 50 jaar oud. Ik hoop 80 jaar oud te 
worden, dus moet ik nog 30 jaar met deze traumatische ervaring leven. Ik 
vind dat de rechtspraak met het vonnis hier wel rekening mee mag 
houden.                                                                                                                                  

− Ik zal voortaan beter opletten.                                                                                               
− Nee, maar laat die fietsers ook eens opletten.                                                                       
− Ik ben blij dat het meisje er goed vanaf gekomen is.                                                             
− Zou ik niet weten.                                                                                                                   
− In 99% van deze gevallen is het de schuld van de fietsers, besteed daar 

maar aandacht aan, zeker aan de wielrenners.                                                                     
− Ik had duidelijk richting aangegeven.                                                                                     
− Rij al 32 jaar op een vrachtwagen, dit is mijn eerste ongeval en niet eens 

mijn schuld. Heeft me een hoop tijd gekost en een boete van 300 euro.                              
− Fietsers moeten zich beter bewust worden van de gevaren van de dode 

hoek.                                                                                                                                     
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Bijlage 6A Fietserenquête op straat 

 

 

Vragenlijst: Rijgedrag fietsers 

Namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voer ik een 

vragenlijstonderzoek uit naar het rijgedrag van fietsers. Indien u wel eens fietst, zou ik u 

willen vragen of u – geheel anoniem - wat vragen zou willen beantwoorden over uw 

fietsgedrag. De vragen nemen ongeveer een kwartiertje tijd in beslag. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! We beginnen eerst met wat achtergrondvragen:  

 

1. Wat is uw geboortejaar? 

19 __ __ 

2. En uw geslacht?    

man / vrouw 

3. Op wat voor type fiets fietst u het vaakst?   

 

stadsfiets / kinderfiets / mountainbike /racefiets / ligfiets / anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Hoe vaak fietst u?    

0 dagelijks   

0 paar keer per week        

0 paar keer per maand   
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U krijgt zo een aantal verkeersituaties te zien, met daarin uzelf als fietser en telkens een 

auto, bus, of vrachtauto. Ik zou u willen vragen per verkeerssituatie aan te geven wat u in 

die situatie als fietser zou doen en waar u op let bij het oversteken. Dit is een voorbeeld 

van zo'n situatie – [voorbeeld tonen]. Ik zal telkens eerst de situatie toelichten en u daarna 

vragen naar uw gedrag. 

 

5. Verkeerssituatie 1: De vrachtauto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil 

rechtsafslaan. U wilt rechtdoor het kruispunt oversteken. Naast de vrachtauto is 

een rijstrook voor fietsers. Kunt u aangeven waar u zich opstelt voordat u kunt 

oversteken?  

 

 
 

6. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Verkeerssituatie 2: De auto staat stil voor de haaientanden. U wilt rechtdoor 

oversteken en rijdt op het vrij liggende fietspad. Kunt u aangeven waar u op let als 

u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Verkeerssituatie 3: De bus staat stil bij het rode verkeerslicht en wil rechtsafslaan. 

U wilt rechtdoor oversteken. U rijdt op de rijbaan. Kunt u aangeven waar u zich 

opstelt voordat u kunt oversteken?  

 

 
 

9. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

________________________________________________________________________ 

 

10.  

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

Verkeerssituatie 4: De vrachtauto staat stil voor de haaientanden. U wilt rechtdoor

oversteken en rijdt op het vrij liggende fietspad. Kunt u aangeven waar u op let als 

u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11. Verkeerssituatie 5: De bus staat stil bij het rode verkeerslicht en wil rechtsafslaan. 

U wilt rechtdoor oversteken. Naast de bus is een rijstrook voor fietsers. Kunt u 

aangeven waar u zich opstelt voordat u kunt oversteken?  

 

 

 

12. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

s 

__ 

 

13. erkeerssituatie 6: De vrachtauto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Ander

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 V

rechtsafslaan. U wilt rechtdoor oversteken. Naast de vrachtauto is een rijstrook 

voor fietsers en voor de vrachtauto is een opstelvak voor fietsers. Kunt u aangeven 

waar u zich opstelt voordat u kunt oversteken?  
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14. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

15. Verkeerssituatie 7: De auto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil rechtsafslaan. 

U wilt rechtdoor oversteken. Naast de auto is een rijstrook voor fietsers. Kunt u 

aangeven waar u zich opstelt voordat u kunt oversteken?  
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16. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

17. Verkeerssituatie 8: De vrachtauto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil 

linksafslaan. U wilt rechtdoor oversteken. Naast de vrachtauto is een rijstrook voor 

fietsers en voor de vrachtauto is een opstelvak voor fietsers. Kunt u aangeven waar 

u zich opstelt voordat u kunt oversteken?  

 

 
 

En kunt u aangeven waar u op18.  let als u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

19. Verkeerssituatie 9: De auto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil rechtsafslaan. 

U wilt rechtdoor oversteken. Naast de auto is een rijstrook voor fietsers en voor de 

auto is een opstelvak voor fietsers. Kunt u aangeven waar u zich opstelt voordat u 

kunt oversteken?  
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20. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

k 

_______________________________________________________________________ 

 

 

21.

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of i

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

_

 Verkeerssituatie 10: De vrachtauto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil 

rechtsafslaan. U wilt rechtdoor oversteken. U rijdt op de rijbaan. Kunt u aangeven 

waar u zich opstelt voordat u kunt oversteken?  
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22. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

roen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

23. Verkeerssituatie 11: De bus staat stil bij het rode verkeerslicht en wil rechtsafslaan. 

G

U wilt rechtdoor oversteken. Naast de bus is een rijstrook voor fietsers en voor de 

vrachtauto is een opstelvak voor fietsers. Kunt u aangeven waar u zich opstelt 

voordat u kunt oversteken?  

 

 
 

 En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 24.

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

oorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

25.

v

_____________________________________________

 Verkeerssituatie 12: De auto staat stil bij het rode verkeerslicht en wil 

rechtsafslaan. U wilt rechtdoor oversteken. U rijdt op de rijbaan. Kunt u aangeven 

waar u zich opstelt voordat u kunt oversteken?  
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26. En kunt u aangeven waar u op let als u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

27. Verkeerssituatie 13: De bus staat stil voor de haaientanden. U wilt rechtdoor 

oversteken en rijdt op het vrij liggende fietspad. Kunt u aangeven waar u op let als 

u oversteekt? 

 

Groen licht / Ik geef voertuig voorrang / Of ik voorrang krijg van voertuig / Of ik 

voorrang krijg van overige verkeer / Ik zoek contact met de chauffeur/ Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Nu volgt een aantal meerkeuze vragen 

 

28. Luistert u wel eens naar muziek tijdens het fietsen:  

0 altijd  0 regelmatig   0 soms  0 bijna nooit  0 nooit 

 

29. Telefoneert u wel eens tijdens het fietsen:   

0 altijd 0 regelmatig   0 soms  0 bijna nooit  0 nooit  

 

30. Hoe veilig voelt u zich als fietser in het verkeer?      

0 heel erg veilig  0 veilig  0 neutraal 0 onveilig  0 heel erg onveilig 

 

Hoe ervaart u het verkeersgedrag van: 

 

31. Fietsers in het algemeen 

0 heel erg veilig  0 veilig  0 neutraal 0 onveilig  0 heel erg onveilig 

 

32. Automobilisten in het algemeen  

0 heel erg veilig  0 veilig  0 neutraal 0 onveilig  0 heel erg onveilig 

 

33. Buschauffeurs in het algemeen 

0 heel erg veilig  0 veilig  0 neutraal 0 onveilig  0 heel erg onveilig 

 

34. Vrachtwagenchauffeurs in het algemeen 

0 heel erg veilig  0 veilig  0 neutraal 0 onveilig  0 heel erg onveilig 
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De volgende vragen gaan over de dodehoek bij vrachtauto’s.  

 

35. Bent u zich ervan bewust dat vrachtauto’s een dodehoek hebben?  

0 ja   0 nee 

 

36. Wilt u op het plaatje de hokjes aankruisen waar u denkt dat de chauffeur u niet zou 

kunnen zien? [plaatje tonen] 

 

 

37. Hoe zeker bent u van uw inschatting van de dode hoek? 

0 heel zeker    0 redelijk zeker   0 neutraal   0 niet zo zeker   0 helemaal niet zeker 

 

38. Hoeveel rekening houdt u met de dodehoek van vrachtauto’s tijdens het fietsen?  

0 heel veel     0 redelijk veel     0 neutraal     0 niet zo veel     0 helemaal niet 

 

39. Kunt u aangeven hoe u rekening houdt met de dodehoek tijdens het fietsen?  

 

Niet in de dode hoek gaan staan of rijden / Vrachtauto eerst over laten steken / 

Contact zoeken met chauffeur / Voorzichtig rijden / Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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40. Hoe vaak komt u tijdens het fietsen auto's tegen?  

0 vrijwel altijd   0 redelijk vaak     0 soms     0 vrijwel nooit 

 

41. Hoe vaak komt u tijdens het fietsen bussen tegen?  

0 vrijwel altijd   0 redelijk vaak     0 soms     0 vrijwel nooit 

 

42. Hoe vaak komt u tijdens het fietsen vrachtauto's tegen?  

0 vrijwel altijd   0 redelijk vaak     0 soms     0 vrijwel nooit 

 

43. Stelt u zich de volgende situatie eens voor: [voorbeeld tonen] – U wilt op een 

kruispunt oversteken terwijl een vrachtwagen rechtsaf wil slaan. U denkt: "Nou, dit 

zou wel eens gevaarlijk kunnen worden". Hoe vaak is u dat het afgelopen jaar 

gebeurd?  

0 heel vaak   0 redelijk vaak     0 niet zo vaak     0 vrijwel nooit 

 

44. Kunt u een aantal bestaande oplossingen voor het probleem met de dode hoek van 

vrachtauto’s noemen? 

 

Camera’s / Dodehoekspiegels / Educatie bij kinderen / LISA / Sensor / Anders 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

45. Heeft u zelf nog bepaalde ideeën of suggesties om de dodehoekproblemen op te 

lossen?  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Namens de SWOV wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking aan het onderzoek!  

[overhandig presentje] 
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Bijlage 6B Resultaten fietserenquête op straat 

Opstellen van fietsers 

In onderstaande tabellen staat per vervoermiddel aangegeven waar fietsers 
zich opstellen ten opzichte van de vrachtauto. Frequenties zijn gegeven voor 
drie verschillende situaties, waarbij de fietser rechtdoor wil rijden en de 
vrachtauto rechtsaf wil slaan:  
− De fietser rijdt op de rijbaan. 
− Er is een aparte fietsstrook aanwezig. 
− Er is een fietsstrook aanwezig met een OFOS (Opgeblazen Fiets Opstel 

Strook). 
Voor de vrachtauto is een vierde situatie aangeboden: 
− Er is een fietsstrook met een OFOS en de vrachtauto slaat linksaf. 

Auto 

In % Rijbaan Fietsstrook Fietsstrook + OFOS 

Voor cabine 2 0 58,8 

Rechts voor cabine 0 0 37,3 

Naast voorkant 95,1 96 2,9 

Langs flank 0 2 0 

Achter voertuig 2,9 2 1 

Anders 0 0 0 

Bus 

In % Rijbaan Fietsstrook Fietsstrook + OFOS 

Voor cabine 0 0 62,7 

Rechts voor cabine 0 1 32,4 

Naast voorkant 78,2 90,2 2,9 

Langs flank 3,0 3,9 1 

Achter voertuig 17,8 4,9 1 

Anders 1 0 0 

Vrachtauto 

In % Rijbaan Fietsstrook Fietsstrook + 
OFOS 

Fietsstrook + OFOS, 
vrachtauto linksaf 

Voor cabine 0 0 60,4 24,5 

Rechts voor cabine 0 0 33,7 72,5 

Naast voorkant 70,6 78,2 2 0 

Langs flank 3,9 4 2 0 

Achter voertuig 23,5 17,8 2 2,9 

Anders 2 0 0 0 
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Letten op 

In onderstaande tabellen is weergegeven waar de fietsers op zeggen te 
letten in de hierboven beschreven situaties, in nabijheid van de verschillende 
voertuigen. Een extra conditie is bijgevoegd. Dit is de conditie waarbij de 
fietsers een los fietspad hebben. Voorrang is in deze situatie geregeld d.m.v. 
haaientanden op de weg. 

Auto 

In % Rijbaan Fietsstrook Fietsstrook + 
OFOS 

Vrij fietspad 

Stoplicht 14,1 17 22,4 0 

Overig verkeer 32,3 40 54,1 23,8 

Geef voorrang aan voertuig 30,3 6 3,1 0 

(Oog)contact met chauffeur 21,2 17 6,1 29,7 

Beweging voertuig 38,4 42 7,1 69,3 

Ben eerder weg dan voertuig 8,1 3 3,1 0 

Niets 1 8 18,4 6,9 

Bus  

In % Rijbaan Fietsstrook Fietsstrook + 
OFOS 

Vrij fietspad 

Stoplicht 13,4 13,4 22,5 0 

Overig verkeer 35,1 30,9 52,9 25,5 

Geef voorrang aan voertuig 26,8 17,5 3,9 3,9 

(Oog)contact met chauffeur 24,7 17,5 3,9 19,6 

Beweging voertuig 42,3 49,5 14,7 78,4 

Ben eerder weg dan voertuig 6,2 10,3 6,9 0 

Niets 0 2,1 14,7 2,9 

Vrachtauto 

In % Rijbaan Fietsstrook Fietsstrook 
+ OFOS 

Vrij fietspad Fietsstrook + 
OFOS, vrachtauto 

linksaf 

Stoplicht 12,7 13,7 17,6 0 23,8 

Overig verkeer 28,4 31,4 49 25,7 53,5 

Geef voorrang aan 
voertuig 

31,4 29,4 8,8 3 3 

(Oog)contact met 
chauffeur 

17,6 20,6 9,8 30,7 3 

Beweging voertuig 42,2 37,3 10,8 71,3 16,8 

Ben eerder weg 
dan voertuig 

10,8 7,8 8,8 0 5 

Niets 0 1 9,8 5,9 12,9 
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Overige gegevens 

Leeftijden* 

In % 18-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60+ jaar 

Frequentie 20,6 18,6 21,6 19,6 19,6 

* Gestratificeerde steekproef 

Geslacht* 

In % Man Vrouw 

Frequentie 48 52 

*Gestratificeerde steekproef 

Fietstype 

In % Stadsfiets Mountainbike Racefiets Hybride 

Frequentie 91,1 4,9 1 2,9 

Fietsintensiteit 

In % Paar keer per maand Paar keer per week Dagelijks 

Frequentie 7,8 22,5 69,6 

Muziek luisteren 

In % Nooit Bijna nooit Soms Regelmatig Altijd 

Frequentie 77,5 3,9 7,8 8,8 2,0 

Telefoneren 

In % Nooit Bijna nooit Soms Regelmatig 

Frequentie 50,0 23,5 21,6 4,9 

Veiligheidsgevoel fietser 

In % onveilig neutraal veilig Heel erg veilig 

Frequentie 13,7 14,7 68,6 2,9 

Verkeersgedrag algemeen 

In % Heel erg 
onveilig 

Onveilig Neutraal Veilig Heel erg 
veilig 

Fietsers 2 37,6 36,6 23,8 0 

Buschauffeurs 4 18,8 19,8 50,5 6,9 

Automobilisten 2 19,8 39,6 38,6 0 

Vrachtautochauf 5 23 38 33 1 

Hoe vaak komt de fietser onderstaande  voertuigen tegen? 

In % Vrijwel nooit Soms Redelijk vaak Vrijwel altijd 

Auto 0 3 8 89 

Bus 1 23 34 42 

Vrachtauto 5 31 35 29 
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Meemaken gevaarlijke situatie 
Het antwoord op de vraag: Stelt u zich de volgende situatie eens voor: U wilt 
op een kruispunt oversteken terwijl een vrachtauto rechtsaf wil slaan. U 
denkt: “Nou, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden.” Hoe vaak is u dat 
het afgelopen jaar gebeurd? 

In % Vrijwel nooit Niet zo vaak Redelijk vaak Heel vaak 

Frequentie 49,5 32,3 17,2 1 

Specificeren dode hoek 

Bewustzijn dode hoek 
Bent u zich ervan bewust dat vrachtauto’s een dode hoek hebben? 

In % Ja Nee 

Frequentie 98 2 

 
De komende paragrafen hebben betrekking op de tekeningen die de 
respondenten hebben gemaakt van de dode hoek. 

Hoeveel gebieden worden herkend? 
Onderstaande figuur geeft de gebieden weer die we gedefinieerd hebben 
rondom de vrachtauto. De gele en groene zones zijn de zones die niet 
zichtbaar zijn als de vrachtwagen is uitgerust volgens de wetgeving van 
2003. Alleen de gebieden aan de voor, achter en rechterzijde van de 
vrachtauto zijn in de analyse meegenomen, dus de gebieden 1 t/m 6, 11 en 
12. 
 

In onderstaande tabel is aangegeven in hoeveel van de aangegeven vakken 
de mensen een kruisje hebben gezet. Er is niet gekeken naar hoeveelheid 
kruisjes, enkel of er in het gebied 1 of meer kruisjes geplaatst zijn.  

1 4 

2 
56

12 
11

3

 
# Gebieden 
aangegeven 

0 1 2 3 4 

Echte dode 
hoek 

48,0 31,4 11,8 8,8 0 

Geen dode 
hoek 

3,9 36,3 46,1 12,7 1,0 
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Over welke gebieden gaat het precies? 
Echte dode hoek 

  Ja Nee 

1 Voor vrachtauto 15.7 84.3 

2 Schuin rechts voor vrachtauto 33.3 66.7 

3 Schuin rechts achter cabine 8.8 91.2 

4 Achter vrachtauto 23.5 76.5 

 
Geen dode hoek 

  Ja Nee 

5 Direct rechts naast cabine  71.6 28.4 

6 Direct naast rechter flank 72.5 27.5 

11 Schuin rechts achter 21.6 78.4 

12 Verder rechts ter hoogte van cabine 4.9 95.1 

Zekerheid inschatting dode hoek 

In % Helemaal 
niet zeker 

Niet zo 
zeker 

Neutraal Redelijk 
zeker 

Heel 
zeker 

N.v.t. 

Frequentie 6,9 41,6 6,9 34,7 8,9 1 

Rekening houden met dode hoek 
Hoeveel rekening houdt u met de dode hoek tijdens het fietsen? 

In % Helemaal niet Niet zo 
veel 

Neutraal Redelijk veel Heel veel 

Frequentie 3 7 2 40 48 
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Bijlage 7A Chauffeursenquête distributiecentrum 

 
Vra
Alg e

 vrachtautochauffeur?  

3. Hoeveel procent van uw rijtijd heeft u het afgelopen jaar binnen de bebouwde kom gereden?  

is de lengte van de rit van hier naar het eerste afleveradres? 

 
Dod

T 

8. en man of vrouw) op 1 m afstand van uw cabine oversteekt, 

 dan zien?  

9. Als er een fietser (een volwassen man of vrouw) op 2 m afstand van uw cabine oversteekt, 

aar dan zien?  

 
Spi

 voorz tspiegel gehad?  

    

ttoirspiegel?     

gebruiken?  

21. ft u voor het laatst nascholing gehad?  

ode hoek? 

23. Vanaf 2009 komt er een verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Staat u hier positief 

tegenover?   

      

gen voor chauffeurs  
em en 
1. Geslacht 

2. Hoe lang bent u werkzaam als

4. Wat 

5. Heeft u uw eigen vrachtauto? 

e hoek 
6. Op het grid staat een vrachtauto getekend. Kunt u aangeven op welke posities u fietsers NIE

kunt zien? 

7. Hoe zeker bent  van uw inschatting?  

Als er een fietser (een volwass

kunt u hem of haar

kunt u hem of h

10. Hoe lang bent u? 

egels en scholing 
11. Heeft u een voorzichtspiegel?  

12. Heeft u instructie over het gebruik met de ich

13. Heeft u een camera?  

14. Heeft u instructie over het gebruik met de camera gehad?  

15. Maakt u gebruik van de tro

16. Zo nee, waarom niet? 

17. Heeft u bij uw rijopleiding geleerd de trottoirspiegel te 

18. Wat is uw geboortejaar?  

19. Hoe vaak stelt u uw spiegels af?     

20. Maakt u gebruik van een spiegelafstelplaats?   

Wanneer hee

22. Is bij deze nascholing aandacht besteed aan de d
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Verkeerssituaties 
Verkeerssituatie met fietsstrook 
Locatie A: vrachtauto bij stopstreep  

24. Kijkt u op deze plaats of er fietsers zijn?     

25. Hoe kijkt u of er fietsers zijn? 

26. Zoekt u oogcontact met de fietsers?     

27. Het licht springt op groen en de fietsers gaan rijden. Wanneer begint u te rijden?  

Locatie B: vrachtauto ingedraaid 

28. Kijkt u op deze plaats of er fietsers zijn?     

29. Hoe kijkt u of er fietsers zijn?  

 
Verkeerssituatie vrachtauto steekt voorrangsweg over 
Locatie C: Vrachtauto voor kruispunt met voorrangsweg 

30. Als u deze voorrangsweg buiten de stad nadert moet u goed opletten of er van links of rechts 

verkeer aankomt. Heeft u hierbij hinder van de spiegels op de beugels links en rechts?    

31. U ziet dat er kruisend verkeer is zodat u moet stoppen. Waar stelt u zich op?  

 
Algemene vragen 

32. We hebben nu deze verkeerssituaties met fietsers gehad. Bent u in één van deze situaties wel 

eens bang dat u een fietser over het hoofd ziet?    

33. Zijn er andere verkeerssituaties waarin u wel eens bang bent? 

 
Staat waarin men rijdt 

34. Hoe vaak komt het per maand voor dat er tijdsdruk is om op tijd bij de klant aanwezig te zijn?   

35. Neemt u in die situatie meer risico?  

36. Hoe vaak komt het per maand voor dat u vermoeid achter het stuur zit?  

37. Bent u hierdoor wel eens in een onveilige situatie terecht gekomen?  
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 Respondent nummer  

Geslacht Man / Vrouw 1 
2 Hoe lang werkzaam                Jaar 
3 Perc. Bebouwde kom                % 
4 Lengte rit                Km 
5 Eigen auto? Ja / Soms / Nee  

Dode hoek tekenen  6 
7 Zekerheid inschatting Zeker / neutraal / Onzeker 
8 Zicht 1 m afstand Ja / Nee 
9 Zicht 2 m afstand Ja / Nee 
10 Lengte                Cm 
11 Voorzichtspiegel Ja / Nee 
12 Instructie voorzichtsp. Ja / Nee / N.v.t. 
13 Camera Nee / zijcamera / frontcamera 
14 Instructie camera Ja / Nee / N.v.t. 
15 Gebruik trottoirspiegel Ja / Nee 
16 Waarom niet?  

 
17 Rijopleiding trottoirsp. Ja / Nee 
18 Geboortejaar  
19 Hoe vaak afstellen Voor elke rit / wekelijks / maandelijks / zelden 
20 Spiegelafstelplaats Ja / soms / Nee 
21 Nascholing gehad? < 1 jaar / 1-5 jaar / > 5 jaar / nooit / nvt 
22 Aandacht dode hoek? Veel aandacht / redelijk wat aandacht / geen aandacht 
23 Houding nascholing Positief / neutraal / Negatief 
24 A: Kijkt u hier? Ja / Soms / Nee  
25 A: Hoe kijkt u?  

 
26 A: Zoekt u oogcontact? Ja / Soms / Nee  
27 A: Wanneer begint u te 

rijden? 
Gelijk met fietsers / nadat fietsers weg zijn 

28 B: Kijkt u hier? Ja / Soms / Nee  
29 B: Hoe kijkt u? 

 
 

30 C: hinder spiegels? Links: Ja / Soms / Nee    Rechts: Ja / Soms / Nee 
31 C: Waar stelt u zich op? 1  2   3   4   5 
32 Bang fietser over hoofd te 

zien? 
Situatie A: Ja / Nee 
Situatie B: Ja / Nee 
Situatie C: Ja / Nee 

33 Andere situaties bang?  
 

34 Hoe vaak gehaast regelmatig / soms / vrijwel nooit 
35 Onverantwoord haast regelmatig / soms / vrijwel nooit 
36 Hoe vaak vermoeid regelmatig / soms / vrijwel nooit 
37 Onverantwoord moe regelmatig / soms / vrijwel nooit 
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Vraag 6: Aangeven dode hoek 
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Bijlage 7B Resultaten chauffeursenquête 
distributiecentrum 

Algemene kenmerken 

 N Min. Max. Gem. SD 

Leeftijd (jaren) 27 29 61 45,8 9,9 

Lengte (cm) 25 170 194 179,8 6,4 

Werkzaam (jaren)1 27 1 40 14,6 13,4 

Bebouwde kom (%)2 27 20 90 61,9 17,3 

Lengte rit (km)3 26 4 200 31,9 39,5 

1) Werkzaam: aantal jaren werkzaam als vrachtautochauffeur 
2) Bebouwde kom: Percentage rijtijd binnen de bebouwde kom 
3) Lengte rit: Aantal km van de rit naar het eerstvolgende afleveradres 

Leeftijd in categorieën 

 18-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60+ jaar 

Aantal 2 6 9 7 3 

Percentage 7,4 22,2 33,3 25,9 11,1 

Werkzaam als vrachtautochauffeur in categorieën 

 0-9 jaar 10-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 

Aantal 13 7 2 1 4 

Percentage 48,1 25,9 7,4 3,7 14,8 

Heeft u een eigen auto? 

 Ja Soms Nee 

Aantal 19 2 6 

Percentage 70,4% 7,4% 22,2% 

Als er een fietser op 1 of 2 m afstand van uw cabine oversteekt, kunt u hem of 
haar dan zien? 

 Ja Nee 

1 m afstand 17 10 

Percentage 63% 37% 

2 m afstand 27 0 

Percentage 100% 0% 

Kruistabel lengte (kleiner dan 180 cm of groter of gelijk aan 180 cm) en zicht op 
1 m afstand 

 Ja Nee Totaal 

<180 7 5 12 

>= 180 10 3 13 

Totaal 17 8 25 
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Spiegels en opleiding 

 Ja Nee N.v.t. 

Aanwezigheid voorzichtspiegel  5 
18,5% 

22 
81,5% 

 

Instructie gebruik voorzichtspiegel 2 
7,4% 

3 
11,1% 

22 
81,5% 

Aanwezigheid camera* 17 
63% 

10 
37% 

 

Aanwezigheid frontcamera* 13 
48,1% 

14 
51,9% 

 

Aanwezigheid zijcamera* 6 
22,2% 

21 
77,8% 

 

Instructie gebruik camera 4 
15,4% 

12 
46,2% 

10 
38,5% 

Aanwezigheid frontcamera of 
voorzichtspiegel** 

17 
63% 

10 
37% 

 

Gebruik trottoirspiegel 24 
88,9% 

3 
11,1% 

 

Tijdens opleiding aandacht gebruik 
trottoirspiegel 

16 
59,3% 

11 
40,7% 

 

* Sommige respondenten hadden één camera waarmee ze voor en naast hun cabine zicht 
hadden 
** 1 respondent had een voorzichtspiegel en frontcamera 

Hoe vaak stelt u uw spiegels af? 
Maakt u hierbij gebruik van een spiegelafstelplaats? 

Afstellen 
spiegels 

Zelden Maandelijks Wekelijks Voor elke rit 
/ dagelijks 

Anders* 

Aantal 7 2 2 12 4 

Percentage 25,9% 7,4% 7,4% 44,4% 14,8% 

 

Gebruik 
afstelplaats 

Nee Soms Ja N.v.t.  

Aantal 12 6 8 1  

Percentage 44,4% 22,4% 29,6% 3,7%  

*Anders betekent als er iemand anders in de auto heeft gereden (veel van de respondenten 
hadden een eigen auto, maar op vrije dagen rijdt er vaak iemand anders in de auto, dan moet 
het dus opnieuw ingesteld worden) of 2 à 3x per week (voor 1 respondent). 

Wanneer heeft u voor het laatst nascholing gehad? 
Is bij deze nascholing aandacht besteed aan de dode hoek? 

Nascholing < 1 jaar 
geleden 

1-5 jaar 
geleden 

> 5 jaar 
geleden 

Nooit N.v.t. 

Aantal 5 8 1 12 1 

Percentage 18,5% 29,6% 3,7% 44,4% 3,7% 

 

Aandacht 
dode hoek 

Geen 
aandacht 

Redelijk wat 
aandacht 

Veel 
aandacht 

N.v.t.  

Aantal 5 6 3 13  

Percentage 18,5% 22,2% 11,1% 48,1%  
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Staat u positief tegenover een verplichte nascholing? 

Houding t.o.v. 
verplichte nascholing 

Negatief Neutraal Positief 

Aantal 10 3 14 

Percentage 37,0% 11,1% 51,9% 

Situatie A 

Kijkt u op deze plaats of er fietsers zijn? 
Alle respondenten zeggen Ja. 

Hoe kijkt u of er fietsers zijn?* 

*Het was een open vraag. Dit zijn dus spontane reacties van de respondenten. 

Het licht springt op groen en de fietsers gaan rijden. Wanneer begint u te 
rijden? 

Beginnen te rijden Tegelijk met fietsers Na fietsers 

Aantal 7 20 

Frequentie 25,9% 74,1% 

 
Van de respondenten die tegelijk met de fietsers vertrokken zeiden een 
aantal dat ze heel zachtjes naar voren rolden een zeer klein beetje 
ingedraaid zodat de fietsers in de gaten hebben dat ze af willen slaan. Een 
enkeling zei dat als je op de fietsers blijft wachten, dat je dan nooit rechtsaf 
kan slaan en de auto’s achter je dus ook niet weg komen. 

 Ja Niet vermeld N.v.t. 

15 12  Normale spiegel 

55,6% 44,4%  

21 6  Breedte / dode hoek 

77,8% 22,2%  

17 10  

63,0% 37,0%  

8 9 10 Camera 

29,6% 33,3% 37,0% 

6 21  Ruit 

22,2% 77,8%  

8 19  Van te voren* 

29,6% 70,4%  

4 23  Tellen* 

14,8% 85,2%  

 

 Ja Soms Nee 

15 5 7 Oogcontact 

55,6% 18,5% 25,9% 

Trottoirspiegel 

94  SWOV-rapport R-2008-11B   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 



 

Situatie B 

Kijkt u op deze plaats of er fietsers zijn? 
Alle respondenten zeggen Ja. 

Hoe kijkt u of er fietsers zijn? 
1 missing value (N = 26) 

 Ja Nee N.v.t. 

13 13  Normale spiegel 

50,0% 50,0%  

18 8  Breedte / dode hoek 

69,2% 30,8%  

10 16  Trottoirspiegel 

38,5% 61,5%  

9 8 9 Camera 

34,6% 30,8% 34,6% 

9 17  Ruit 

34,6% 65,4%  

2 24  Anders 

7,7% 92,3%  

Situatie C 

Heeft u hinder van de spiegels op de beugels? 

Hinder spiegels Ja Soms Nee 

5 4 18 Links 

18,5% 14,8% 66,7% 

3 4 9 Rechts 

11,5% 15,4% 73,1% 

Waar stelt u zich op? 

Waar opstellen 1 2 3 

Aantal 1 21 5 

Percentage 3,7% 77,8% 18,5% 

1 = Voorbij fietspad 
2 = Vlak voor haaientanden voor het fietspad 
3 = Stuk voor haaientanden voor het fietspad 
 
Een aantal van de respondenten die bij nr. 2 aangaven te stoppen, zeiden 
dat als het fietspad vrij is, dat ze dan wel door zouden rijden naar nr. 1 
omdat ze er anders bij een zeer drukke weg niet over zouden komen. 
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Algemene vragen 

Bent u wel eens bang dat u fietsers over het hoofd ziet in situaties A, B en C? 

Zijn er andere situaties waarin u wel eens bang bent? 

− Nee (12 respondenten). 
− Alle situaties met een dubbel fietspad. 
− In centrum van stad zonder fietspad, drukte (2). 
− Langs scholen. 
− Achteruit rijden bij filialen (mensen die nog snel achterlangs lopen) (2). 
− Rotondes (3). 
− Situatie A maar dan linksaf slaand: mensen weten niet dat de achterkant 

wat uitzwenkt, dit kan ik zelf niet zien. 
− Als fietsers door rood rijden. 
− Smalle wegen. 
− Bebossing tussen fietspad en weg, dan kan je eigenlijk pas kijken op het 

moment dat je ingedraaid bent, maar dan zit het pad in je dode hoek. 
− Als voorrang niet duidelijk geregeld is. 
− Als fietsers ineens van trottoir af komen. 
− Als fietspad niet haaks is aangesloten op weg. 
− Bromfietsers die van achter de vrachtauto wegschieten. 

Staat waarin men rijdt 

 Vrijwel nooit Soms Regelmatig N.v.t. 

17 2 8  Tijdsdruk 

63,0% 7,4% 29,6%  

6 3 1 17 Risico door 
tijdsdruk 

22,2% 11,1% 3,7% 63,0% 

12 8 7  Vermoeid 

44,4% 29,6% 25,9%  

7 8 0 12 Onveilig door 
vermoeidheid 

25,9% 29,6% 0,0% 44,4% 

 Ja Nee 

7 19 Situatie A 

26,9% 73,1% 

11 15 Situatie B 

42,3% 57,7% 

8 18 Situatie C 

30,8% 69,2% 



 

Kennis dode hoek rond vrachtauto 

 
In de tabel staan aantallen gegeven van respondenten die hebben 
aangegeven (een gedeelte van) de zone niet te kunnen zien. Het is 
uitgesplitst naar respondenten met voorzichtspiegel en/of frontcamera en 
zijcamera. 
 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Niets voor cabine (10) 1 1 6 5 

Voorzichtspiegel (4) 0 0 3 3 

Frontcamera (12) 2 3 6 3 

Beide (1) 0 0 1 1 

Frontcamera en/of 
voorzichtspiegel (16) 

2 3 10 7 

 

Zijcamera (6) 0 0 3 5 

Geen zijcamera (21) 3 4 13 7 

 
Zekerheid inschatting 
 

Waar opstellen Zeker Neutraal Onzeker 

Aantal 24 3 0 

Percentage 88,9% 11,1% 0% 
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Opmerkingen van chauffeurs tijdens afname van enquête 

Van diverse chauffeurs gehoord:  
− Instructie over camera niet noodzakelijk, je hoeft hem er niet in te stellen, 

hij zit er gewoon in. 
− Verplichte nascholing is geldklopperij.  
− Nascholing alleen belangrijk voor jonge chauffeurs.  
− Fietspaden met tweerichtingsverkeer onveilig. 
− Ik gebruik de trottoirspiegel niet omdat die lastig in gebruik is, tijdens 

rijden niet goed zicht geeft.  
 
Van een enkele chauffeur gehoord: 
− Bij situatie B gebruik van etalage e.d. om fietsers te kunnen zien. 
− Een chauffeur hoort zelf zijn rijgedrag te willen verbeteren! Dus 

verplichting van nascholing verandert niets aan de houding van de 
chauffeurs.  

− Een chauffeur zegt dat de meeste chauffeurs hun spiegels verkeerd 
afstellen 

− Een chauffeur vindt dat de dagen vaak te lang zijn. 
− Een chauffeur zoekt oogcontact als fietser twijfelt. 
− Een chauffeur doet in situatie A het raam open om ook te kunnen horen. 
− Een chauffeur heeft zijn rijopleiding in het leger gedaan. Hier waren geen 

trottoirspiegels op de auto’s, dus geen trottoirspiegelinstructie gehad! 
− Een chauffeur gaf aan de weg af te sluiten, dus langs stoeprand gaan 

staan zodat de fietsers er niet meer rechts langs kunnen. 
− Geen hinder van spiegels in situatie C, wel van rechterspiegel op 

rotonde.  
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Bijlage 8A Chauffeursenquête reinigingsdienst 

Enquête chauffeurs reinigingsdienst over de voorzichtspiegel 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 
Leidschendam, 5 maart 2008 
 
Inleiding bij de enquête 
Als het goed is bent u ingelicht over de vragen die wij u stellen over spiegels op vrachtauto’s van uw 
bedrijf, met name over de voorzichtspiegel. U kunt vrij-uit spreken; deze enquête is geheel anoniem. 
Er komt geen naam op te staan. Uw werkgever krijgt er ook niets van te zien. 
 
1. Hoe lang heeft u ervaring met de voorzichtspiegel?    __________  Zit u op een vaste vrachtauto'? 
          □  ja 
2. Welk type voorzichtspiegel heeft u in uw vrachtauto?    □  nee 
 □   rond groot 
 □   rond klein 
 □   langwerpig 
2a. Heeft u instructie over het gebruik van deze voorzichtspiegel gehad? 

□   ja 
 □   nee 
3. Heeft u ook een camera op uw vrachtauto? 
 □   ja 
 □   nee 
 □   soms 
 
4. Welk grondvlak kunt u met de voorzichtspiegel en camera zien? (graag arceren) 

 

                  
 
 
voorzichtspiegel       camera 
 

  Kunt u met de camera / spiegel ook de fietser rechts-naast de vrachtauto’s zien? (aanwijzen) 
Voorzichtspiegel □   ja   Camera  □   ja 
   □   nee     □   nee 
 
5. In welke verkeerssituaties kijkt u in de voorzichtspiegel? 
 
a. ___________________________________________________________________________ 
 
b.  ___________________________________________________________________________ 
 
6. Gebruikt u de voorzichtspiegel ook bij het afslaan naar rechts? 
 □   ja 
 □   nee 
 □   soms 
 In welke situaties ja/soms? _____________________________________________________ 



 

100  SWOV-rapport R-2008-11B 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

 
7. Gebruikt u de trottoirspiegel? 
 □   ja 
 □   nee 
 □   soms 
 In welke situaties ja/soms? _____________________________________________________ 
8. Gebruikt u de dode hoekspiegel? 
 □   ja 
 □   nee 
 □   soms 
 In welke situaties ja/soms? _____________________________________________________ 
 
9. Welk grondvlak kunt u met de trottoirspiegel en dode hoek spiegel zien? (graag arceren) 

                  
 
 
Trottoirspiegel       Dodehoek spiegel 
 

  Kunt u met de trottoirspiegel / dode hoek spiegel ook de fietser rechts-naast de vrachtauto’s zien? 
Trottoirspiegel □   ja   Dode hoek spiegel □   ja 
  □   nee      □   nee 
 
10. Heeft u wel eens meegemaakt dat u een fietser (bijna) over het hoofd hebt gezien? 
 
 □   ja, waar bevond die zich? (afb. 1)____________________________________ 
 □   nee 
 
11. Heeft u wel eens een aanrijding gehad met een voetganger, fietser of brom/snorfietser? 
 □   ja:      □ voetganger           □ fietser            □ snorfietser            □ bromfietser 
 □   nee 
 Ja, in welke situatie? __________________________________________________________ 
  
 Wat was het raakpunt? ________________________________________________________ 
 
 Had deze situatie met de dode hoek te maken? 
 □   ja 
 □   nee 
 Ja, waar bevond zich de dode hoek?  ____________________________________________ 
 
12. Vragen over situatieschetsen. 
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I. Rechtsafslaan op kruispunt 
 
Locatie A (afb. 2) 
 
Kijkt u op deze plaats of er fietsers zijn? 
 □   ja 
 □   nee 
 □   soms 
 
Met welke spiegel? 
 □   trottoirspiegel 
 □   dode hoekspiegel  
 □   camera 
 □   voorzichtspiegel 
 
Locatie B (afb. 3) 
 
Kijkt u op deze plaats nog een keer? 
 □   ja 
 □   nee 
 □   soms 
 
Met welke spiegel? 
 □   trottoirspiegel 
 □   dode hoekspiegel  
 □   camera 
 □   voorzichtspiegel 
 
II. Oversteken van fietspad (afb. 4) 
 
U staat stil en kan het fietspad oversteken. Hoe controleert u of er een fietser rechtsvoor van u zit? 
 □   direct door de voorruit 
 □   direct door de zijruit 
 □   trottoirspiegel 
 □   dode hoekspiegel  
 □   camera 
 □   voorzichtspiegel 
 
13. Stelt u de spiegels regelmatig af? 

□   ja 
 □   nee 
 
14. Heeft u bepaalde ideeën / oplossingen om de dode hoekproblemen op te lossen? 
 



 

  
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

Afbeeldingen: 
 
 

 
Afbeelding 1. Gebieden waarin een fietser over het hoofd kan worden gezien 
 

 
Afbeelding 2. Locatie A. Stilstaand bij een verkeerslicht. Kijkt de chauffeur op dit punt naar fietsers 
(rode stip) die zich eventueel naast de vrachtauto bevinden? 
 

 
Afbeelding 3. Locatie B Rechtsafslaand, met rechts voor een fietser (rode stip)Hoe controleert de 
chauffeur of er zich geen fietser (rode stip) voor de vrachtauto bevindt? 
 

 
Afbeelding 4: Oversteken van een fietspad, alvorens af te slaan, met rechts voor een fietser (rode 
stip). 
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Bijlage 8B Resultaten chauffeursenquête reinigingsdienst 

Vraag 1 Rijdt u op een vaste vrachtauto? 

 Ja Nee Onbekend 

Aantal 16 4 1 

Percentage 76,2% 19,0% 4,8% 

Vraag 2 Type voorzichtspiegel 

 Grote ronde 
voorzichtspiegel 

Kleine ronde 
voorzichtspiegel 

Langwerpige 
voorzichtspiegel 

Onbekend 

Aantal 14 3 3 1 

Percentage 66,7% 14,3% 14,3% 4,8% 

Vraag 2A Heeft u instructies over het gebruik van deze voorzichtspiegel 
gehad? 

 Ja Nee Onbekend 

Aantal 6 14 1 

Percentage 28,6% 66,7% 4,8% 

Vraag 3 Heeft u ook een camera op uw vrachtauto? 

 Ja Nee Onbekend 

Aantal 17 3 1 

Percentage 81,0% 14,3% 4,8% 

Vraag 4/9 Kunt u met de camera/spiegel de fietser rechts-naast de vrachtauto 
zien? (zie Bijlage 8A, Afbeelding 1) 

 Ja Nee Onbekend 

Voorzichtspiegel 9 
42,9% 

11 
52,4% 

1 
4,8% 

Camera 13 
61,9% 

6 
28,6% 

2 
9,5% 

Trottoirspiegel 12 
57,1% 

9 
42,9% 

0 
0% 

Dodehoekspiegel 9 
42,9% 

12 
57,1% 

0 
0% 

Vraag 6/7/8 Gebruikt u de spiegel bij het afslaan naar rechts? 

 Ja Nee Onbekend 

Voorzichtspiegel 2 
9,5% 

18 
85,7% 

1 
4,8% 

Trottoirspiegel 13 
61,9% 

6 
28,6% 

2 
9,5% 

Dodehoekspiegel 20 
95,2% 

1 
4,8% 

0 
0% 

SWOV-rapport R-2008-11B  103 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 



 

104  SWOV-rapport R-2008-11B 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

Vraag 10 Heeft u het wel eens meegemaakt dat u een fietser (bijna) over het 
hoofd heeft gezien? 

 Ja Nee 

  

Aantal 9 12 

Percentage 42,9% 57,1% 

In welk gebied bevond de fietser zich toen? (zie Bijlage 8A, Afbeelding 1) 

 Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 

Aantal 2 5 1 1 

Percentage 22,2% 55,6% 11,1% 11,1% 

Vraag 11 Heeft u wel eens een aanrijding met fietser, voetganger, snor- of 
bromfietser gehad? 

 Ja Nee 

Aantal 5 16 

Percentage 23,8% 76,2% 

Vraag 12 Vragen over situatieschetsen (zie Bijlage 8A, Afbeelding 2, 3 en 4) 
Kijkt u op deze plaats (Afbeelding 2) of er fietsers zijn? 
Alle respondenten antwoorden ‘Ja’. 

Met welke spiegel kijkt u? 

 Trottoirspiegel Dodehoekspiegel Camera 

Aantal 11 15 3 

Percentage 52,4% 71,4% 14,3% 

Kijkt u op deze plaats (Afbeelding 3) of er fietsers zijn? 

 Ja Nee 

Aantal 19 2 

Percentage 90,5% 9,5% 

Met welke spiegel kijkt u? 

 Trottoir 
spiegel 

Dode-
hoek-

spiegel 

Camera Voor 
zicht 

spiegel 

Zijruit Bij 
rijder 

deur 

Aantal 1 6 5 4 1 2 1 

Percentage 4,8% 28,6% 23,8% 19,0% 4,8% 9,5% 4,8% 

Hoe controleert u, wanneer u stilstaat om een fietspad over te steken, of er 
geen fietsers rechts voor de vrachtauto zijn? (Afbeelding 4) 

 Voorruit Zijruit Combinatie 
voorruit en 

zijruit 

Bijrijder Combinatie 
voorruit en 

dodehoekspiegel 

Aantal 3 1 12 3 4 

Percentage 14,3% 4,8% 57,1% 14,3% 19,0% 

Vraag 13 Stelt u de spiegels regelmatig af? 
Alle chauffeurs stellen regelmatig hun spiegels af. 



 

Bijlage 9A Observatieformulier lange zware vrachtauto's 

Naam transportonderneming Voorbeeld  Datum …… mei 2008  
Merk en type  Voorbeeld  Aanvang 10.00 uur  
Type LZV  D  Einde     13.30 uur  
Spiegelconfiguratie Oud aangevuld met VI sp.  Camera Rechts  
Spiegelafstelling per klasse RE III RE IV LI III LI IV V VI     
  vold vold vold onvold vold onvold     
                                  
KRUISPUNTEN 1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 Opmerking 
Bi/BuBBK  bu  bu  bu  bu  bu bu bu bu bu bu bu  
Richting  re  li  re  li  li re re re re re li  
Rijstroken  2  2  2  2  2 1 2 2 2 1 2  
Vk.lichten  j  j  n  j  j n j n j j j  
F.pad aanliggend j                       
F.pad uitgebogen                 
Binnen rijstrook gebleven n  j  n  j  j j n n n j j  
Stop voor vk.li. j  j    j  j  n n n j n  
Stop na vk.li.                          
Aanwezig zwak verk.deeln. j                
Gezien  j                       
Achteropkomend (F.)verkeer n  n  n  n  n  n n n n n  
Gezien  j                       
Controle uitzwaai j  j  j  j  j  j j j j j  
Door contr. afgeleid?  n  n  n  n  n  n n n j n  
Anticiperen  j  j  j  j  j  j j j j j  
Ad hoc  j  n  n  n  n  n n n n n  
Nacontrole vóór afslaan n  n  n  n  n  n n n n n  
Controle nodig? n  n                    
Veilig gedrag  n  j  j  n  n  j j j n j  
                  
ROTONDES  1  2  3  4  5  6  7  8 Opmerking 
Bi/BuBBK  bu  bu  bu  bu              
Rijstroken  1  1  1  1          
Richting  ½  ½  ½  ½              
F.pad aanl.                  
F.pad uitgebogen uit  uit  n  uit              
Rij-kijkgedrag                  
Binnen rijstrook gebleven                         
Stop voor rotonde n  n  n  n          
Stop op rotonde                         
Aanwezig zwak verk.deeln. n  n  n  n          
Gezien                          
Achteropkomend (F.)verkeer                 
Gezien                          
Rijgedrag                  
Controle uitzwaai j  j  j  j              
Door contr. afgeleid?  n  n  n  n          
Anticiperen  j  j  j  j              
Ad hoc                  
Nacontrole vóór afslaan n  n  n  n              
Controle nodig?               
Veilig gedrag  n  n  n  n              
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Opmerkingen Z.O.Z                 
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Bijlage 9B Resultaten observaties lange zware 
vrachtauto's 

 
Observaties uitgevoerd van 6 mei - 27 mei 2008 

 Rit 1 Rit 2 Rit 3 Rit 4 Rit 5 Rit 6 Totaal Gem./rit 

Vaste chauffeur ja ja ja nee ja ja ja: 5  

Duur rit (uur) 8 7,5 4,5 3,5 4,5 3,5 31,5 5,3 

KENMERKEN 

Kruispunten  

Aantal observaties 3 5 8 8 10 11 45 7,5 

  Binnen de bebouwde kom 1 1     2 0,3 

  Buiten de bebouwde kom 2 4 8 8 10 11 43 7,2 

  Aantal rijstroken: 1 3 3 6 6 8 2 28 4,7 

  Aantal rijstroken: 2  2 2 2 2 9 17 2,8 

  Verkeerslichten: JA 1 3 5 5 4 8 26 4,3 

  Verkeerslichten: NEE 2 2 3 3 6 3 19 3,2 

  Fietspad aanliggend 1 5  1 3 1 11 1,8 

  Fietspad uitgebogen     7  7 1,2 

  Geen fietspad 2      2 0,3 

  Rechts afslaande LZV 1 3 4 4 4 7 23 3,8 

  Links afslaande LZV 1 2 4 4 6 4 21 3,5 

  Rechtdoor gaande LZV 1      1 0,2 

Rotondes 

Aantal observaties 3 2 0 0 6 4 15 3,8 

  Binnen de bebouwde kom     5  5 1,3 

  Buiten de bebouwde kom 3 2   1 4 10 2,5 

  Aantal rijstroken: 1     5 4 9 2,3 

  Aantal rijstroken: 2 3 2   1  6 1,5 

  Fietspad aanliggend        0,0 

  Fietspad uitgebogen        0,0 

     UIT de voorrang     5 3 8 2,0 

  Geen fietspad 3 2     5 1,3 

  Manoeuvre ¼ 1 1     2 0,5 

  Manoeuvre ½ 2    5 4 11 2,8 

  Manoeuvre ¾ 3 1   1  5 1,3 

 



 

 
Vervolg observaties Rit 1 Rit 2 Rit 3 Rit 4 Rit 5 Rit 6 Totaal Gem./rit 

RIJGEDRAG 

Kruispunten  

Aantal observaties 3 5 8 8 10 11 45 7,5 

         

  Binnen rijstrook gebleven  JA 3 3 5 6 10 6 33 73% 

  Binnen rijstrook gebleven  NEE  2 3 2  5 12 27% 

  Stop voor verkeerslicht  JA 1 2 3 5 1 5 17 41% 

  Stop voor verkeerslicht  NEE  3 5 3 9 4 24 59% 

  Stop na verkeerslicht  JA       0 0% 

  Stop na verkeerslicht  NEE  5 8 8 10 11 42 100% 

  Zwakke verkeersdeelnemer  JA 1     1 2 4% 

  Zwakke verkeersdeelnemer  NEE 2 5 8 8 10 10 43 96% 

      gezien JA      1 1  

      gezien NEE 1      1  

  Achteropkomend verkeer  JA 1 5 8 8   22 49% 

  Achteropkomend verkeer  NEE 2    10 11 23 51% 

      gezien JA   8 8   16 94% 

      gezien NEE 1      1 6% 

  Anticiperend gereden  JA 2 5 8 8 10 11 44 98% 

  Anticiperend gereden  NEE 1      1 2% 

  Afleiding door uitzwaai  JA      1 1 3% 

  Afleiding door uitzwaai  NEE 3 5 8  10 10 36 97% 

  Nacontrole vóór afslaan  JA    8   8 22% 

  Nacontrole vóór afslaan  NEE 3 5   10 11 29 78% 

      nodig JA 1   8   9 32% 

      nodig NEE 2 5   10 2 19 68% 

  Veilig gedrag  JA  5 8 8 10 6 37 84% 

  Veilig gedrag  NEE 3     4 7 16% 

     door: zie a.     zie b.   

 
a. geen controle van de uitzwaai 
b. chauffeur op laatst naar midden van twee rijstroken  
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 Rit 1 Rit 2 Rit 3 Rit 4 Rit 5 Rit 6 Totaal Gem./rit 

Rotondes 

Aantal observaties 3 2 0 0 6 4 15 3,8 

         

  Binnen rijstrook gebleven  JA 3 2   6  11 73% 

  Binnen rijstrook gebleven  NEE      4 4 27% 

  Stop voor rotonde  JA 2    1  3 20% 

  Stop voor rotonde  NEE 1 2   5 4 12 80% 

  Stop op rotonde  JA     1  1 7% 

  Stop op rotonde  NEE 3 2   5 4 14 93% 

  Zwakke verkeersdeelnemer  JA        0% 

  Zwakke verkeersdeelnemer  NEE 3 2   6 4 15 100% 

      gezien JA         

      gezien NEE         

  Achteropkomend verkeer  JA        0% 

  Achteropkomend verkeer  NEE 3 2   6 4 15 100% 

      gezien JA         

      gezien NEE         

  Anticiperend gereden  JA 3    6 4 13 100% 

  Anticiperend gereden  NEE        0% 

  Afleiding door uitzwaai  JA        0% 

  Afleiding door uitzwaai  NEE  2   6 4 12 100% 

  Nacontrole vóór afslaan  JA        0% 

  Nacontrole vóór afslaan  NEE 2 2   6 4 14 100% 

      nodig JA         

      nodig NEE 3 2   6  11  

  Veilig gedrag JA 3 2   6  11 73% 

  Veilig gedrag NEE      4 4 27% 

     door:      zie c.   

 
c. chauffeur rijdt te snel op rotonde (hij komt er dagelijks drie keer) 

 
 



 

Bijlage 10 Positie richtingaanwijzers op vrachtauto's 

Begin 2004 is door de SWOV (Schoon, 2006) op diverse wegtypen en 
locaties in de provincie Zuid-Holland geïnventariseerd waar de richting-
aanwijzers aan de voorzijde van vrachtauto's zich precies bevinden. De 
tellingen zijn verricht aan vrachtauto's die aan het verkeer deelnamen. In 
totaal zijn 174 vrachtauto's geschouwd.  
In Afbeelding A staan de drie in de praktijk voorkomende posities van 
richtingaanwijzers aan de voorzijde van de vrachtauto afgebeeld. 

 

 

Afbeelding A. Vóórkomende posities van de voorste richtingaanwijzer op 
een vrachtauto. 

 
In Tabel A staan de resultaten van de inventarisatie van de positie van de 
richtingaanwijzers. 

 
Plaats richtingaanwijzer Aantal vrachtauto's Verdeling Marge 

Hoek voor (HV) 88 51% ± 7% 

Spatbord (SB) 18 10% ± 5% 

Achter portier (AD) 68 39% ± 7% 

Totaal 174 100%  

Tabel A. Positie richtingaanwijzer op vrachtauto's (bakwagens en trekkers) 
onder rijdend verkeer begin 2004 in de provincie Zuid-Holland (Schoon, 
2006). 

Uit Tabel A blijkt dat bij de helft van de vrachtauto's de richtingaanwijzer zich 
rechtsvoor op de hoek bevindt; rekening houdend met de marge, varieert het 
aandeel van 44 tot 58%. Bij circa 10% van de vrachtauto's bevindt de 
richtingaanwijzer zich op het spatbord onder het portier en bij circa 40% 
achter het portier. 
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Nagegaan is wat over de plaatsing van de richtingaanwijzer in het EU-
reglement voor verlichtingsinstallaties (UN/ECE, 2006) is geregeld. In de 
voorschriften is het volgende opgenomen: 
− De richtingaanwijzer aan de voorzijde dient onder een hoek van 80º naar 

voren en opzij uit te stralen (80º gerekend vanaf de lengteas van het 
voertuig). 

− De richtingaanwijzer aan de zijkant (die onder een hoek van 60º naar 
achteren moet uitstralen) moet binnen een afstand van 1,80 m vanaf de 
voorbumper worden geplaatst. 

 
Het kan dus voorkomen dat als een fietser bij een verkeerslicht rechts naast 
de vrachtauto staat te wachten, hij geen knipperend rechter richting-
aanwijzer kan zien. Als hij in de fase hiervoor niet op de vrachtauto heeft 
gelet, is hij onwetend van het feit dat de vrachtauto naar rechts wil afslaan. 
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