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Samenvatting
Aanleiding
Het aantal scootmobielen is de laatste jaren in Nederland drastisch toegenomen. In 2006 waren
er in Nederland zo’n 150.000 scootmobielen en naar schatting is dit in 2012 toegenomen tot
250.000 scootmobielen. Ook is er sprake van een stijging in het aantal ongevallen waarbij een
scootmobiel betrokken is. Uit het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL blijkt dat het
aantal slachtoffers van een ongeval met een scootmobiel dat wordt behandeld op de SEH in de
periode 2007-2011 met 78% is gestegen. In 2011 ging het om 2.000 slachtoffers.
De groep slachtoffers van een scootmobiel bestaat voor circa 55% uit vrouwen en 45% uit
mannen. Ruim vier op de vijf slachtoffers van een ongeval met een scootmobiel is 65 jaar of
ouder. In absolute aantallen is de groep 75-84 jarigen het grootst. Wanneer rekening wordt
gehouden met de leeftijdsopbouw van de bevolking is er geen verschil tussen mannen en
vrouwen wat betreft het risico op een ongeval en is het risico het hoogst voor de groep 85plussers.
Onderzoeksopzet
Doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de aard, omvang, achterliggende
oorzaken en de gevolgen van ongevallen met scootmobielen teneinde aanknopingspunten te
vinden voor de preventie van ongevallen met de scootmobiel.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van retrospectief schriftelijk vragenlijstonderzoek.
Hiervoor zijn 250 personen aangeschreven die in de periode 1 januari 2011 tot en met 1 juli
2012 na een ongeval met de scootmobiel op de Spoedeisende Hulpafdeling van een LISziekenhuis zijn behandeld. De respons op de vragenlijst was 45% (115 respondenten).
Achtergrondkenmerken respondenten
Bijna twee derde van de respondenten gebruikt de scootmobiel minimaal vijf dagen per week.
Circa driekwart van de respondenten gebruikt de scootmobiel al langer dan één jaar. De helft
van de respondenten heeft een training over het gebruik van de scootmobiel gevolgd.
Opvallend is dat twee derde van de respondenten overgewicht heeft, dit is vaker dan gemiddeld
in Nederland.
Tijd en locatie van het ongeval
Acht op de tien ongevallen vonden plaats in de bebouwde kom, vooral in en om een huis of
gebouw (16%), op een straat zonder fietsstrook (15%) of op een vrij liggend fietspad (15%).
Bijna driekwart van de ongevallen vond plaats tussen 9:00 en 16:00 uur.
Toedracht en scenario
Om een beeld te krijgen van de toedracht van het ongeval is voor de volgende vijf specifieke
gebeurtenissen gevraagd of deze zich hebben voorgedaan:
 de scootmobiel is omgevallen terwijl het slachtoffer er nog in zat;
 slachtoffer is gevallen tegen de scootmobiel of heeft zich gestoten tegen de scootmobiel;
 botsing;
 slachtoffer heeft beklemd gezeten met de scootmobiel;
 slachtoffer is uit de scootmobiel gevallen terwijl de scootmobiel zelf bleef staan.
De meest voorkomende gebeurtenis is dat de scootmobiel is omgevallen terwijl het slachtoffer
er nog in zat. Dit is bij zeven op de tien respondenten gebeurd, waarbij in veruit de meeste
gevallen de scootmobiel opzij is gevallen. De overige gebeurtenissen hebben bij circa dertig tot
veertig procent van de respondenten plaatsgevonden. De vijf gebeurtenissen blijken vaak in
combinatie met elkaar voor te komen. Een veel voorkomende combinatie is dat men klem heeft
gezeten tussen de scootmobiel nadat men met de scootmobiel was gevallen (en waarbij de
scootmobiel dus op het slachtoffer terecht is gekomen).
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Om een beter beeld te krijgen van de toedracht van het ongeval zijn de antwoorden van de
verschillende gebeurtenissen naast elkaar gelegd en is per respondent een samenvattend
scenario gemaakt. Hierbij is ook het antwoord op de eerste open vraag betrokken, waarbij de
respondent werd gevraagd om in eigen woorden te beschrijven wat er precies is gebeurd. Het
meest voorkomende scenario is dat de wielen op ongelijke hoogte kwamen te staan waardoor
de scootmobiel is gekanteld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schuine stoeprand, een
hobbel of kuil in de weg of een oprit met een sterke helling. Dit scenario heeft zich bij 20% van
de respondenten voorgedaan. Het tweede meest voorkomende scenario is dat men is
aangereden door iemand anders (16%). Dit gebeurde in allerlei uiteenlopende verkeersituaties
waarbij de scootmobiel vaak over het hoofd werd gezien door de andere weggebruiker, zowel
fietsers als automobilisten. Bij 15% van de respondenten kwam het ongeval tot stand omdat
men ergens tegen op botste, bijvoorbeeld een verhoogde stoeprand. Bij 14% van de
slachtoffers kwam het ongeval tot stand door een bedieningsfout, meer specifiek ging het om
het per ongeluk aanraken van de handel (6%) een fout door de gas/remconstructie (5%) en een
onverwachte stuur reactie (3%).
Andere scenario’s die relatief gezien vaak voorkomen zijn: kantelen in de bocht (7%), uit de
scootmobiel vallen omdat bijvoorbeeld de armleuningen naar beneden stonden (5%) en het
vallen van een hoogte waardoor de scootmobiel omvalt (5%).
De groep 85-plussers lijkt enigszins af te wijken van de andere twee leeftijdsgroepen. In deze
leeftijdsgroep is het scenario ’wielen op ongelijke hoogte’ vaker van toepassing, maar is geen
enkele respondent aangereden door een ander.
Oorzaken
Om zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken is voor elf mogelijke factoren gevraagd of
deze het ongeval (mede) hebben veroorzaakt. De twee meest voorkomende oorzaken zijn ‘de
toestand op de weg’ en ‘een fout bij het bedienen van de scootmobiel’. Beide factoren hebben
bij 27% van de respondenten het ongeval mede veroorzaakt. Andere factoren die bij minstens
15% van de respondenten een rol hebben gespeeld zijn: het gedrag van een andere
verkeersdeelnemer, het eigen rijgedrag, afleiding door iets of iemand en de verkeersituatie.
Respondenten in de oudste leeftijdsgroep (85-plus) geven in vergelijking met de jongere
respondenten vaker aan dat het eigen rijgedrag een rol heeft gespeeld.
Gevolgen
In LIS wordt geregistreerd welk letsel het slachtoffer heeft opgelopen. Bijna de helft van de
respondenten (48%) heeft een fractuur opgelopen ten gevolge van het ongeval en bij 46% was
er sprake van oppervlakkig letsel. Circa één op de drie slachtoffers is voor behandeling
opgenomen in het ziekenhuis. Bijna één kwart van de respondenten geeft aan dat ze
(waarschijnlijk) last zullen blijven houden van de gevolgen. Eén op de vier respondenten is na
het ongeval minder gebruik gaan maken van de scootmobiel, deels door lichamelijke klachten
en deels omdat men bang is geworden. Vrouwen zijn na het ongeval vaker minder gebruik gaan
maken van de scootmobiel dan mannen.
Conclusies
Er zijn diverse aangrijpingspunten om de veiligheid van de gebruiker van de scootmobiel te
verbeteren. Daarbij valt vooral te denken aan aanpassing van de gas-/remconstructie en
verbeterde stabiliteit van de scootmobiel. Daarnaast kan training en voorlichting aan de
gebruikers zinvol zijn. Tenslotte zou bij de inrichting van de openbare ruimte meer aandacht
moeten worden gegeven aan veilige routes voor gebruikers van de scootmobiel en anderen met
een mobiliteitshandicap.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In Nederland zijn naar schatting 700.000 mensen met een beperking die, zonder aanvullende
voorzieningen, mobiliteitsproblemen kan veroorzaken (Schepers, 2007). Scootmobielen kunnen
mensen met een mobiliteitsbeperking helpen om zich zelfstandig te blijven verplaatsen. In 2006
waren er in Nederland naar schatting 150.000 scootmobielen (Schepers, 2007). De verwachting
is dat dit aantal nog flink zal toenemen doordat dit vervoersmiddel goed aansluit bij de
mobiliteitsbehoefte van de groeiende groep ouderen in Nederland. Verwacht kan worden dat er
in 2030 bij ongewijzigd beleid 600.000 scootmobielen aanwezig zijn.
In het strategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020 van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu worden aandachtsgebieden geformuleerd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009).
Een van deze aandachtsgebieden betreft de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers
waaronder gebruikers van gehandicapten voertuigen, in het bijzonder de scootmobiel. De
aanpak is gericht op verbetering van de infrastructuur, van het gedrag van de
verkeersdeelnemer en verbeteringen aan het voertuig. Teneinde tot onderbouwde voorstellen te
kunnen komen om de veiligheid van het gebruik van de scootmobiel te vergroten, is het nodig te
beschikken over betrouwbare en gedetailleerde gegevens over de ongevallen die ermee
optreden. Het is enigszins bekend wat de belangrijkste soorten ongevallen met een scootmobiel
zijn en welke factoren bij ongevallen een rol spelen. Maar een goed inzicht in de belangrijkste
ongevalsfactoren en scenario’s gebaseerd op de rapportage door grotere aantallen slachtoffers
ontbreekt tot dusver. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de aard,
omvang, achterliggende oorzaken en de gevolgen van ongevallen met scootmobielen teneinde
aanknopingspunten te vinden voor de preventie van ongevallen met de scootmobiel.

1.2

Gegevens over de scootmobiel
Een scootmobiel is een driewielige of vierwielige scooter met een elektrische aandrijving welke
momenteel hoofdzakelijk wordt gebruikt door mindervaliden of mensen met een
mobiliteitsbeperking (Wikipedia, 2012). In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
(RVV) zijn gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen als volgt gedefinieerd: ‘Voertuig dat is
ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1.10 meter en is uitgerust
met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer bedraagt
dan 45 km. per uur en geen bromfiets is’. Naast gesloten gehandicaptenvoertuigen valt
hieronder ook de scootmobiel. De scootmobiel mag op voetpad, fietspad en rijbaan rijden. De
maximum toegestane snelheid binnen de bebouwde kom is 30 km/ uur, buiten de bebouwde
kom 40 km/uur. Scootmobielen hebben in de praktijk een constructiesnelheid van circa 20
kilometer per uur (Schepers, 2007).
Het aantal scootmobielen is de laatste jaren in Nederland drastisch toegenomen doordat
gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) deze
vervoermiddelen in bruikleen aan ouderen verstrekken. In 2006 waren er in Nederland
ongeveer 150.000 scootmobielen (Schepers, 2007). Het aantal loopt snel op, mogelijk zijn er in
2012 al 250.000, terwijl de verwachting is dat in 2030 bij ongewijzigd beleid 600.000
scootmobielen aanwezig zijn (Schepers 2007, Mudde 2008). De meeste bezitters van een
scootmobiel (84%) hebben de scootmobiel in bruikleen van de gemeente.
De scootmobiel is vooral bedoeld voor de korte en middellange afstand. Gemiddeld wordt er per
dag door de bezitter 2,6 kilometer mee afgelegd (Schepers, 2007). Van de gebruikers geeft
64% aan de scootmobiel dagelijks te gebruiken (ANBO, 2010). Circa 40% van de gebruikers

7

Scootmobiel ongevallen - een LIS vervolgonderzoek

gebruikt de scootmobiel minder vaak dan men eigenlijk wil. Redenen daarvoor zijn vooral
problemen met de gezondheid en de weersomstandigheden.

1.3

Ongevallen met scootmobiel

1.3.1

Incidentie
In het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL staan slachtoffers geregistreerd die na
een ongeval, geweld of automutilatie zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling
van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een
representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een continu bezette SEHafdeling. Dit maakt een schatting van cijfers op nationaal niveau mogelijk.
Zoals blijkt uit onderstaand figuur 1.1 is het aantal slachtoffers van een ongeval met een
scootmobiel dat wordt behandeld op de SEH in de periode 2007-2011 gestegen met 78%
(Letsel Informatie Systeem, 2011). Als rekening wordt gehouden met veranderingen in de
bevolkingsopbouw is de stijging minder groot, namelijk 61%. Ruim een derde van de
slachtoffers is opgenomen in het ziekenhuis (36%). In 2011 zijn tien doden geregistreerd in de
ongevallenregistratie.

Figuur 1.1

Trend in het aantal SEH-behandelingen na ongeval met een scootmobiel
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Bron: Letsel Informatie Systeem 2007-2011, VeiligheidNL

Zoals weergegeven in bovenstaande figuur zijn in 2011 2.000 mensen behandeld op een SEH
afdeling van een ziekenhuis na een ongeval waarbij een scootmobiel betrokken is geweest.
Onder de slachtoffers zijn iets meer vrouwen (55%) dan mannen (45%). Figuur 1.2 geeft de
leeftijdsopbouw van de slachtoffers weer. Het merendeel van de slachtoffers van een ongeval
met een scootmobiel is ouder dan 65 jaar. De meest voorkomende leeftijdsgroep is de groep
75-84 jaar). Het absolute aantal ongevallen is het hoogst voor slachtoffers in de leeftijdsgroep
75-84 jaar.
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Figuur 1.2

SEH-behandelingen na een ongeval met een scootmobiel naar leeftijd en
geslacht in 2011
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Bron: Letsel Informatie Systeem 2011, VeiligheidNL

Om te bepalen welke groepen nu het meeste risico lopen op een scootmobiel ongeval, dient
ook rekening te worden gehouden met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Uit analyses van
de LIS gegevens van 2011 (VeiligheidNL, 2012), blijkt dat de kans op een SEH-behandeling na
een ongeval met een scootmobiel voor mannen 1 op 9.400 bedraagt en voor vrouwen 1 op
7.400. Voor 55-plussers bedraagt dit 1 op 3.200 voor mannen en 1 op 2.900 voor vrouwen
Uit analyses van LIS-gegevens van 2011 blijkt verder dat 72% van de ongevallen met een
scootmobiel waarvoor behandeling op de SEH nodig is ‘verkeersongevallen’ zijn (ze vinden
plaats op de openbare weg) en dat hiervan 50% eenzijdige ongevallen zijn (d.w.z. er is geen
sprake van een botsing). Van deze ‘verkeers-’ ongevallen is 62% enkelvoudig, dat wil zeggen
dat geen ander voertuig of persoon erbij betrokken is.

1.3.2

Risicofactoren
Omstandigheden die tot ongevallen leiden zijn in te delen naar product specifieke factoren,
omgevingsfactoren en persoons-/gedragsfactoren.
Met betrekking tot het product wordt door slachtoffers de gas/rem constructie genoemd (ANBO,
2010). Remmen betekent bij een scootmobiel 'geen gas geven', terwijl de natuurlijke reactie
vanuit fietservaring is om een (hand)rem in te knijpen. Een reflex in een risicovolle situatie
waarbij de gebruiker per ongeluk gas geeft kan riskant zijn. Daarnaast lijkt de stabiliteit van het
product ongevallen te veroorzaken. Tenslotte is de slechte zichtbaarheid en/of slechte
verlichting van de scootmobiel een factor die tot ongevallen kan leiden (Schepers 2007, Wienia
2010, Jonkhoff e.a. 2011).
Omgeving specifieke factoren betreffen weersomstandigheden (gladheid), maar vooral ook
wegwerkzaamheden, oneffenheden (kuilen) en obstakels op de route. Daarnaast wordt mogelijk
de scootmobiel door overige verkeersdeelnemers over het hoofd gezien (Wienia 2010) of
moeten scootmobiel gebruikers onverwacht uitwijken door het gedrag van overige
verkeersdeelnemers.
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Persoon specifieke factoren betreffen de (soms) gebrekkige anticipatie op het overige verkeer
(Wienia 2010), de rijvaardigheid van de gebruiker (Schepers 2007) en fysieke factoren die veilig
gebruik in de weg staan. Uit een onderzoek onder scootmobiel gebruikers blijkt dat ongeveer
één op de zes gebruikers het rijden op een scootmobiel onveilig vindt (Aalders & Severijn,
2009). Men verwijst dan vooral naar slechte paden en wegen, andere weggebruikers die weinig
rekening houden met scootmobiel gebruikers, schuin aflopende wegen, angst om te kantelen
met de scootmobiel en de (onhandige) bediening bij bijvoorbeeld oversteken en stoplichten.
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2

Methode van onderzoek

2.1

Onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven worden van de onderzoeksmethode.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: de onderzoeksvragen, de
onderzoeksopzet en de onderzoekspopulatie, de vragenlijst en de gebruikte analyses.

Het aantal ongevallen met scootmobielen stijgt snel. We weten enigszins wat de belangrijkste
soorten ongevallen met scootmobiel zijn en welke factoren bij ongevallen een rol spelen. Maar
een goed inzicht in de belangrijkste ongevalsfactoren en scenario’s gebaseerd op de
rapportage door grotere aantallen slachtoffers ontbreekt tot dusver.
Voor het onderzoek zijn de slachtoffers van ongevallen met scootmobielen benaderd die zijn
geregistreerd in het Letsel Informatie Systeem. De volgende vragen staan daarbij centraal.
 Wat zijn de belangrijkste toedrachten/scenario’s van ongevallen met een scootmobiel?
 Wat zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken van ongevallen met een scootmobiel?
 Wat zijn de gevolgen (letsel) van ongevallen met een scootmobiel?
 Zijn er verschillen in toedrachten, achterliggende oorzaken en letsels bij indeling in een
jongere en oudere leeftijdsgroep en bij indeling naar geslacht?
 Zijn slachtoffers na het ongeval minder gebruik gaan maken van hun scootmobiel?

2.2

Onderzoeksopzet en onderzoekspopulatie
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van retrospectief vragenlijstonderzoek. De
onderzoekspopulatie bestaat uit personen die in de periode 1 januari 2011 tot en met 1 juli 2012
na een ongeval met de scootmobiel op de Spoedeisende Hulpafdeling van een LIS-ziekenhuis
zijn behandeld. In de periode van de dataverzameling werkten 14 ziekenhuizen met het Letsel
Informatie Systeem. Dertien ziekenhuizen hebben deelgenomen aan het onderzoek, ze vormen
een representatieve steekproef van de algemene en academische ziekenhuizen met een SEHafdeling in Nederland. Dit maakt schattingen van cijfers op nationaal niveau mogelijk. In bijlage
1 vindt u een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen.
Slachtoffers ontvingen de vragenlijst circa 2 maanden na hun ongeval. In totaal zijn 250
mensen aangeschreven voor deelname aan het onderzoek. Hiervan hebben 129 mensen de
vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Niet al deze vragenlijsten bleken bruikbaar voor het
onderzoek. Respondenten die de hele vragenlijst inconsequent en tegenstrijdig hebben
ingevuld, zijn voorafgaande aan de analyses uit het databestand verwijderd. In totaal zijn er 14
vragenlijsten verwijderd. Het totaal aantal bruikbare vragenlijsten komt hiermee op 115 (een
respons van 46%).
Tabel 2.1 vergelijkt de leeftijdsverdeling van de mensen in de steekproef en de respondenten
die de vragenlijst hebben teruggestuurd (responsgroep). Zoals blijkt is deze leeftijdsverdeling
voor vrouwen goed vergelijkbaar. Bij de mannen hebben naar verhouding minder 0-64 jarigen
deelgenomen aan het vragenlijst onderzoek (32% in steekproef en 18% in responsgroep) terwijl
de groep 65-84 jarigen naar verhouding vaker heeft meegedaan (48% in de steekproef en 64%
in de responsgroep). Gezien het geringe aantal respondenten in dit onderzoek, is het niet
mogelijk om hier op een statistisch betrouwbare manier voor te corrigeren (bijvoorbeeld door
middel van weging). Wel zal hier rekening mee worden gehouden bij de interpretatie van de
resultaten.
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Tabel 2.1

Leeftijdsverdeling in steekproef en responsgroep uitgesplitst naar geslacht
Mannen

2.3

Vrouwen

Steekproef

Responsgroep

Steekproef

Responsgroep

0-64 jaar

32% (N=33)

18% (n=8)

39% (n=57)

37% (n=26)

65-84 jaar

48% (N=50)

64% (n= 28)

49% (n=72)

49% (n=35)

85-plus

20% (N=21)

18% (n=8)

12% (n=17)

14% (n=10)

100% (N=104)

100% (N=44)

100% (N=146)

100% (N=71)

De vragenlijst
In de vragenlijst is onder andere gevraagd hoe het ongeval is gebeurd, waar en wanneer het
ongeval is gebeurd en welke factoren mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het
ongeval. Ook is gevraagd naar kenmerken van de scootmobiel waarmee het ongeval
plaatsvond en naar de gevolgen van het ongeval. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 2.
De vragenlijst is samen met Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS DVS)
ontwikkeld. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardvragen die in LISvervolgonderzoeken worden gesteld. Samen met RWS DVS is besloten welke aanvullingen op
deze standaardvragen nodig waren binnen het onderzoek.

2.4

Uitgevoerde analyses
De gegevens uit de vragenlijsten zijn ingevoerd in SPSS en vervolgens gekoppeld aan de
overeenkomstige gegevens uit het LIS. Zodoende is er meer informatie beschikbaar dan louter
de vragenlijstgegevens.
In deze rapportage zijn de resultaten weergegeven in percentages. Doordat in het rapport
afgeronde percentages zijn gepresenteerd, tellen de percentages niet altijd op tot exact 100%.
De totale groep respondenten bestaat uit 115 personen. Niet iedereen heeft echter alle vragen
ingevuld. Bij de tabellen en figuren is telkens aangegeven hoeveel personen de vraag hebben
ingevuld, bijvoorbeeld: (N=110).
De tabellen in bijlage 3 geven voor enkele uitkomsten de cijfers uitgesplitst naar leeftijd en
geslacht. Voor leeftijd zijn drie categorieën aangehouden: jonger dan 65 jaar, tussen de 65 en
84 jaar en 85 jaar of ouder. Voor alle uitkomsten die in de tabel in bijlage 3 staan, is door middel
2
van chi –toetsen nagegaan of de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de
leeftijdsgroepen significant zijn. Hierbij is een significantiewaarde van .05 gehanteerd, dat wil
zeggen dat de kans op toeval kleiner is dan 5%. Aangezien het aantal respondenten in dit
onderzoek relatief klein is, is de verwachting dat er niet veel significante verschillen gevonden
zullen worden.
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3

Ongevallen met een scootmobiel

3.1

Achtergrondkenmerken van de respondenten

3.1.1

Leeftijd en geslacht
Onder de slachtoffers van scootmobiel ongevallen in de ondervraagde steekproef zijn iets meer
vrouwen (71 vrouwen, 62%) dan mannen (44 mannen, 38%). Zowel voor mannen als voor
vrouwen is de groep 75 tot en met 84 jaar de meest voorkomende leeftijdsgroep. Zoals
weergegeven in figuur 3.1, bestaat de groep mannen in vergelijking met de vrouwen uit relatief
meer personen die tot de oudere leeftijdsgroepen behoren. De gemiddelde leeftijd is voor beide
groepen nagenoeg gelijk, namelijk 73,4 jaar voor de mannen en 74,4 jaar voor de vrouwen.

Figuur 3.1

leeftijdsverdeling respondenten, uitgesplitst naar geslacht (%)

40%
35%
30%
25%

Man

20%

Vrouw

15%

totaal

10%
5%
0%
0-54 jaar

3.1.2

55-64 jaar

65-74 jaar

75-84 jaar

85 plus

Ervaring met scootmobiel en overige rij ervaring
Aan de respondenten zijn verschillende vragen gesteld over hun ervaring met de scootmobiel
en over hun overige rijervaring. Tabel 3.1 geeft de beantwoording op deze vragen weer. Zoals
blijkt uit de tabel, maken de meeste respondenten regelmatig gebruik van de scootmobiel, bijna
twee derde (62%) gebruikt de scootmobiel minstens 5 dagen per week. Circa drie kwart (77%)
van de respondenten gebruikt de scootmobiel al langer dan één jaar.
Bijna de helft van de respondenten (48%) heeft een rijbewijs, voornamelijk een autorijbewijs. Er
is wat dit betreft een verschil tussen de leeftijdsgroepen: in de jongste leeftijdsgroep (tot 65 jaar)
heeft bijna twee derde van de respondenten een rijbewijs (65%), van de mensen boven de 85
jaar betreft dit nog 18%. In de vragenlijst is ook gevraagd wat voor soort rijbewijs men heeft.
Hierop gaf 43% aan een autorijbewijs te hebben en 14% een bromfietsrijbewijs (sommige
mensen hebben beide rijbewijzen).
Drie op de tien respondenten (29%) hebben in het jaar dat men het ongeval kreeg, ook als
bestuurder in een auto of op een bromfiets gereden. Zoals kan worden verwacht, verschilt ook
dit percentage tussen de leeftijdsgroepen (39% in de jongste leeftijdsgroep versus 6% in de
oudste leeftijdsgroep).
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Eveneens drie op de tien respondenten maken voor het vervoer met de scootmobiel gebruik
van de taxi-bus.
Om de scootmobiel veilig te kunnen gebruiken, is het van belang dat de bestuurder goed
geïnformeerd is over het gebruik en de bedieningswijze. Ruim één kwart van de respondenten
(26%) geeft aan dat ze informatie van de verkoper heeft gekregen over het gebruik van de
scootmobiel en/of zelf informatie te hebben opgezocht. Ook kan men deelnemen aan speciale
trainingen voor scootmobiel rijders. Zoals weer gegeven in tabel 3.1, heeft de helft van de
respondenten een starttraining en/of opfristraining gevolgd. Vrouwen (57%) hebben vaker een
training gehad dan mannen (39%). Slechts ongeveer 8% heeft in het geheel geen informatie of
advies gekregen of aan een training meegedaan..

Tabel 3.1

Ervaring met de scootmobiel en overige rijervaring
%

Gemiddeld aantal dagen waarop men scootmobiel gebruikt (N=107)
minder dan 1 dag per week

3

1-2 dagen per week

10

3-4 dagen per week

25

5-7 dagen per week

62

Aantal maanden/jaar dat men al scootmobiel reed (N=108)
korter dan 2 maanden

7

2 tot 6 maanden

9

6 maanden tot een jaar

3.1.3

7

1 tot 2 jaar

15

3 tot 5 jaar

24

langer dan 5 jaar

37

Heeft een rijbewijs (N=110)

48

Heeft in jaar van ongeval als bestuurder in auto of bromfiets gereden (N=111)

29

Maakt wel eens gebruik van taxi-bus voor vervoer van de scootmobiel (N=110)

30

Heeft informatie gehad over het gebruik van de scootmobiel (N=111)

26

via verkoper

21

zelf informatie gezocht

2

via verkoper en zelf informatie gezocht

4

Heeft training over gebruik scootmobiel gehad (N=111)

50

alleen starttraining

41

alleen opfristraining

4

beide trainingen

5

Overige achtergrondkenmerken
Deze paragraaf beschrijft enkele andere achtergrondkenmerken van de slachtoffers van een
scootmobiel ongeval. Het is mogelijk dat de zwaarte of de body mass index (BMI) van de
berijder van invloed is op de stabiliteit van de scootmobiel. Daarom is gevraagd naar de
zwaarte en lengte van de berijder. De BMI berekent men door het gewicht van iemand (in
kilogram) te delen door het kwadraat van zijn lengte (in meters). De BMI is ingedeeld in de
categorieën ondergewicht, overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas).
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Bij 2% van de respondenten is volgens de BMI sprake van ondergewicht en 34% heeft een
normaal gewicht. In totaal is bij 65% van de respondenten sprake van overgewicht, waarvan
28% matig overgewicht en 37% ernstig overgewicht (obesitas). Opgemerkt dient te worden dat
de BMI vanaf 70-jarige leeftijd minder betrouwbaar is als maat voor overgewicht. Dit heeft te
maken met de verandering van lichaamslengte, lichaamssamenstelling en vetverdeling op
oudere leeftijd.
Tabel 3.2 vergelijkt de groep respondenten van dit onderzoek met de gemiddelde cijfers voor
Nederland wat betreft het voorkomen van overgewicht. Bij deze vergelijking is de
leeftijdsindeling aangehouden die het CBS hanteert bij de presentatie van deze gegevens
(CBS, Statline). Hieruit blijkt dat bij respondenten tot 75 jaar vaker sprake is van overgewicht
dan gemiddeld voor deze leeftijd in Nederland.

Tabel 3.2

Vergelijking BMI gegevens slachtoffers scootmobiel versus gemiddeld in
Nederland, naar leeftijdsgroep
Respondenten

Nederland
(CBS 2011)

55-65 jaar
overgewicht

73%

56%

matig

26%

42%

ernstig overgewicht

47%

14%

overgewicht

71%

59%

matig

21%

43%

ernstig overgewicht

50%

16%

overgewicht

54%

53%

matig

35%

40%

ernstig overgewicht

19%

13%

65-74 jaar

75- jaar en ouder

Ook is gevraagd naar de woonsituatie van de respondenten. Eén op de tien respondenten
woonde ten tijde van het ongeval in een verzorgingshuis of verpleeghuis, 5% woonde in een
aanleunwoning of woon-zorgcomplex en 85% woonde in een zelfstandige woning.

3.2

Tijd en plaats van het ongeval

3.2.1

Tijd van het ongeval
De meeste ongevallen met een scootmobiel vonden doordeweeks plaats. Bijna driekwart van
de ongevallen gebeurde overdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
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Tabel 3.3

Deel van de week en tijdstip van het ongeval
% respondenten

Deel van de week (N=109)
door de weeks

80

weekend

20

Tijdstip (N=111)
ochtendspits (06:00 – 8:59 uur)

2

ochtend / middag (9:00 – 15:59 uur)

72

avondspits (16:00 – 18:59 uur)

22

avond (19.00 – 23.59 uur)

3.2.2

5

Plaats van het ongeval
De meeste scootmobiel ongevallen (82%) vonden plaats binnen de bebouwde kom en 18% van
de ongevallen vond plaats buiten de bebouwde kom.
Zoals weergegeven in figuur 3.2 gebeurden de ongevallen vooral in of om het huis of een
(woon)gebouw, op een vrij liggend fietspad of op een weg zonder fietsstrook. De respondenten
die aangaven dat het ongeval op een andere locatie heeft plaatsgevonden, vermelden hier zeer
uiteenlopende plekken zoals ‘de haven’, ‘de metro’ of ‘de camping’.

Figuur 3.2

Locatie ongeval (N=111)

in/ om huis, in/om (woon)gebouw

16%

straat, weg zonder fietsstrook

15%

vrij liggend fietspad

15%

anders

14%

stoep, voetpad

11%

rotonde

5%

woonerf

5%

winkelgebied

5%

kruispunt zonder verkeerslichten

5%

In een taxibusje

3%

kruispunt met verkeerslichten

3%

fietsstrook (door streep/ afwijkende kleur…
0%

3%
2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18%

De locatie waar het ongeval plaatsvond, was vaak al bekend bij de bestuurders van de
scootmobiel: 88% was al vaker op de plek van het ongeval geweest. Een klein deel van de
bestuurders was niet bekend met de plaats van het ongeval (8%) of was er wel eens eerder
geweest maar was er niet goed bekend (4%).

3.3

Toedracht van het ongeval
De respondenten hebben in de vragenlijst aangegeven wat er naar hun eigen idee gebeurd is.
Voor vijf specifieke gebeurtenissen is gevraagd of deze zich hebben voorgedaan.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gebeurtenissen veelal niet los van elkaar gezien
kunnen worden. Vaak gaat het om een combinatie van gebeurtenissen waarbij de ene
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gebeurtenis (bijvoorbeeld vallen) oorzaak is van een tweede gebeurtenis (bijvoorbeeld beklemd
raken). Respondenten konden dan ook voor meerdere gebeurtenissen aankruisen dat dit bij
hun ongeval van toepassing was, waardoor de som van de percentages van de verschillende
gebeurtenissen niet op 100% uitkomt.
Om een beter beeld te krijgen van de toedracht van het ongeval zijn de antwoorden van de
vragen over de verschillende gebeurtenissen naast elkaar gelegd en is per respondent een
samenvattend scenario gemaakt. Hierbij is ook het antwoord op de open vraag betrokken
waarbij men in eigen woorden kon aangeven wat er is gebeurd. Deze samenvattende
scenario’s staan beschreven in hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk beschrijft hoe vaak de afzonderlijke
gebeurtenissen zich hebben voorgedaan.
De meest voorkomende gebeurtenis is dat de scootmobiel is gevallen terwijl het slachtoffer er
nog in zat (zie figuur 3.3). Dit is bij 69% van de respondenten gebeurd, waarbij in veruit de
meeste gevallen de scootmobiel opzij is gevallen (62% viel opzij, 5% viel naar achter en 2% viel
naar voren). Ook blijkt uit de figuur dat er bij 35% van de slachtoffers een botsing heeft plaats
gevonden: 19% van de slachtoffers is zelf tegen iets of iemand aangereden en 16% is
aangereden door een ander. Bijna drie op de tien respondenten (28%) zijn uit de scootmobiel
gevallen terwijl de scootmobiel zelf bleef staan, dit is bij vrouwen vaker gebeurd dan bij mannen
(36% versus 14%). Voor de andere gebeurtenissen zijn er geen verschillen tussen mannen en
vrouwen en tussen de drie onderscheiden leeftijdsgroepen.

Figuur 3.3

Specifieke gebeurtenissen (meerdere gebeurtenissen per respondent
mogelijk)

Scootmobiel omgevallen terwijl slachtoffer er
nog in zat (N=106)

69%

Gestoten aan of gevallen tegen de
scootmobiel (N=89)
Botsing (N=110)

Beklemd gezeten met scootmobiel (N=109)
Uit de scootmobiel gevallen, terwijl de
scootmobiel zelf bleef staan (N=93)

37%
35%
33%
28%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Aan de respondenten die hebben aangegeven dat een van bovenstaande gebeurtenissen heeft
plaatsgevonden, is gevraagd om dit toe te lichten. Tabel 3.4 geeft per gebeurtenis de
beantwoording weer.
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Tabel 3.4

Toelichting bij specifieke gebeurtenissen
Slachtoffers van een ongeval
met scootmobiel

Reden van omvallen scootmobiel

69%

wielen kwam op ongelijke hoogte te staan

24%

door een botsing tegen iets

7%

door auto aangereden*

6%

door te hoge snelheid of (te) snel optrekken

4%

combinatie van factoren*

4%

een scherpe bocht

3%

bij een verplaatsing van mezelf

3%

door een botsing tegen iemand

3%

een object blokkeerde het wiel bijvoorbeeld afval of een tak

2%

een andere oorzaak

8%

omgevallen, oorzaak niet ingevuld

6%

Reden van stoten aan of vallen tegen scootmobiel

37%

de scooter viel op het slachtoffer*

18%

door een botsing tegen iets

9%

wel gestoten of gevallen, oorzaak niet ingevuld

9%

ik stapte uit

1%

Botsing tegen….

35%

een rijdende auto

11%

een rijdende fiets

7%

een stoep(rand)

4%

een hek, muur of deur

3%

een paaltje

2%

een rijdende bromfiets of scooter

1%

een boom of struik

1%

iets anders

6%

Is ergens tussen beklemd geraakt

33%

scootmobiel en grond/onder de scootmobiel na vallen*

23%

scootmobiel en object (bijv. stuur en muur, gebouw of hek)

7%

niet ingevuld

3%

Reden van vallen uit scootmobiel terwijl de scootmobiel bleef staan

28%

de scootmobiel stond of reed scheef

7%

ik verplaatste mezelf (om iets te pakken of uit te stappen)

2%

door een botsing tegen iets

2%

de snelheid van de scootmobiel veranderde plotseling

1%

ik bleef ergens aan haken

1%

ik stapte uit

1%

een andere oorzaak

10%

wel gevallen terwijl scootmobiel bleef staan, oorzaak niet ingevuld

4%

* Dit was geen antwoordcategorie in de vragenlijst. Deze categorie is achteraf toegevoegd omdat meerdere
respondenten bij het antwoord ‘anders namelijk’ een antwoord hadden opgeschreven dat in deze
categorie kon worden ingedeeld.

Uit de tabel blijkt onder andere dat:
 Men vooral is gevallen doordat de wielen op ongelijke hoogte hebben gestaan: bij 24% van
alle slachtoffers van een scootmobiel ongeval is dit gebeurd.
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3.4

De respondenten die aangeven dat er een botsing heeft plaats gevonden, zijn vooral tegen
een auto of fiets aan gebotst.
Slachtoffers die zijn gevallen terwijl de scootmobiel bleef staan, noemen als belangrijkste
oorzaak dat de scootmobiel scheef stond of scheef reed.
Slachtoffers die aangeven dat zij zich hebben gestoten of zijn gevallen tegen de
scootmobiel, noemen hier als belangrijkste reden dat de scootmobiel op hen terecht is
gekomen nadat men was gevallen met de scootmobiel. Dit zelfde geldt voor de
respondenten die beklemd zijn geraakt, ook hierbij gaat het veelal om een beklemming
tussen de scootmobiel en de grond nadat men was gevallen.

Ongevalsfactoren
In de vragenlijst is voor elf factoren gevraagd of deze factor (mede) oorzaak is geweest van het
ongeval. Gemiddeld hebben de respondenten voor 1,5 factoren aangegeven dat deze een rol
hebben gespeeld bij het ontstaan van hun ongeval. Figuur 3.4 geeft per factor het percentage
respondenten weer bij wie deze factor mede oorzaak is geweest van het ongeval. In de figuur is
een onderscheid gemaakt tussen persoon specifieke factoren (groen), product specifieke
factoren (rood) en omgevingsfactoren (blauw). Hierbij is de oorzaak ‘fout bij het bedienen van
de scootmobiel’ zowel als persoons- als productfactor beschouwd. De reden hiervoor is dat uit
toelichting die bij dit antwoord werd gegeven, blijkt dat het voor een deel gaat om het fout
bedienen van gas/rem constructie van de scootmobiel (product) en voor een deel om fouten als
verkeerd sturen of vergeten de sleutel eruit te halen (gedrag).

Figuur 3.4

Factoren die het ongeval (mede) hebben veroorzaakt

Fout bij bedienen scootmobiel (N=112)

27%

Toestand van de weg (N=100)

27%
25%

Gedrag andere verkeersdeelnemer (N=107)

22%

Eigen rijgedrag (N=109)

17%

Slachtoffer was afgeleid (N=108)

15%

Verkeersituatie (N=104)

8%

Lichamelijke/geestelijke conditie (N=107)

7%

Weersomstandigheden (N=109)

5%

Onvoldoende instructie gekregen (N=109)
Vervoeren van boodschappen (N=107)

4%

Mankement aan de scootmobiel (N=105)

4%
0

product/persoon

persoon

0,05

0,1

product

0,15

0,2

0,25

0,3

omgeving

Zoals blijkt uit de figuur zijn er zes oorzaken die bij minstens 15% van de respondenten een rol
hebben gespeeld Dit betreft vooral persoonsfactoren en omgevingsfactoren. Voor deze zes
meest voorkomende oorzaken is nagegaan of er een relatie is met geslacht of leeftijd. Er blijkt
een duidelijke relatie te zijn tussen het eigen rijgedrag en de leeftijd: deze factor heeft bij 9%
van de 65-74 jarigen een rol gespeeld, bij 23% van de 75-84-jarigen en bij 41% van de 85plussers. Daarnaast lijkt bij de groep 85-plussers het foutief bedienen van de scootmobiel vaker
een rol te hebben gespeeld, namelijk bij 44% in vergelijking met circa een kwart van de
respondenten in de twee jongere leeftijdsgroepen. Het verschil is echter niet significant.
Daarnaast geven vrouwen vaker dan mannen aan dat de toestand op de weg mede oorzaak
van het ongeluk was (35% versus 18%). Ook dit verschil is net niet significant.
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Respondenten konden in de vragenlijst de oorzaak verder specificeren. In tabel 3.5 staat voor
de zes meest voorkomende oorzaken weergegeven wat de specifieke oorzaak was. Voor de
overige factoren was het aantal respondenten te laag om dit nader te specificeren.

Tabel 3.5

Toelichting bij oorzaken
%

Fout bij bedienen van de scootmobiel

27

ik wilde remmen, maar gaf per ongeluk gas

8

ik reed te hard of te zacht (door de bocht)*

8

sleutel vergeten er uit te halen*

3

ging vooruit i.p.v. achteruit of achteruit i.p.v. vooruit*

3

ik wilde gas geven, maar drukte per ongeluk op de rem

1

andere bedieningsfout

4

Toestand van de weg

27

slecht wegdek

7

schuin aflopend wegdek

7

wiel kwam in gleuf of in de berm

4

los liggend materiaal (bijv. zand, kiezels of grind)

3

andere oorzaak m.b.t. de toestand van de weg

6

Gedrag andere verkeersdeelnemer

25

iemand anders had mij niet gezien

9

iemand anders hield zich niet aan de regels

8

iemand reed tegen mij aan

5

iemand anders deed iets onverwachts

3

Anders

1

Eigen rijgedrag

22

ik maakte een snelle stuurbeweging

11

ik keek niet goed

7

ik reed harder dan ik normaal doe

1

Anders

3

Slachtoffer werd afgeleid

17

door iets onverwachts afgeleid*

6

in gedachten verzonken

3

door iets anders afgeleid

8

Verkeersituatie

15

iemand anders deed iets wat niet mocht/gaf geen voorrang*

4

onoverzichtelijke situatie /belemmerd zicht*

3

onduidelijk wie er voorrang had

2

belijning ontbrak/ was niet goed zichtbaar

2

er ontbraken verkeersborden

1

Anders

3

* Dit was geen antwoordcategorie in de vragenlijst. Deze categorie is achteraf toegevoegd omdat meerdere
respondenten bij het antwoord ‘anders namelijk’ een antwoord hadden opgeschreven dat in deze
categorie kon worden ingedeeld.

Uit de tabel blijkt onder andere dat als het gaat om de toestand van de weg, het voor een deel
gaat om de kwaliteit/ materiaal van het wegdek (slecht wegdek en losliggend materiaal) en voor
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een deel om een weg met ongelijke hoogten (een schuin aflopend wegdek of wiel kwam in
gleuf/berm).
Uit de toelichting bij de oorzaak ‘fout bij het bedienen van de scootmobiel’ blijkt dat in totaal 9%
van de respondenten de rem/gas constructie verkeerd heeft bediend en nog eens 3% een fout
heeft gemaakt met de richting (vooruit of achteruit). Daarnaast geeft 8% van de respondenten
aan dat ze te hard of te zacht door de bocht gingen.
Bijna één kwart van de respondenten geeft aan dat het eigen rijgedrag mede oorzaak is
geweest van het ongeval. In de meeste gevallen had dit te maken met een verkeerde
stuurbeweging of niet goed kijken. Slechts een enkeling geeft aan dat ze voor het ongeluk
harder heeft gereden dan men normaal doet.
Vijftien procent van de respondenten geeft aan dat het ongeval mede is veroorzaakt door de
verkeersituatie. Uit de toelichting die men hierbij kon geven, bleek dat in 4% om het gedrag van
een andere verkeersdeelnemer ging, het ging hierbij bijvoorbeeld om ‘een fietser op het
voetpad’ of een ‘auto die plotseling achteruit moest rijden’.
In de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd hoe hard men reed toen men het ongeval
kreeg. Hierop geeft één respondent harder dan 16 km/u te hebben gereden. De overige
respondenten stonden stil (18%), reden op wandeltempo (34%) of reden tussen de 5 en 16
km/u (48%).

3.5

De scootmobiel waarmee het ongeval plaatsvond
Tabel 3.6 geeft enkele technische kenmerken weer van de scootmobielen waarmee de
slachtoffers het ongeval hebben gekregen. Met betrekking tot het bedieningsmechanisme vindt
men in de vragenlijst, vraag 29 (zie bijlage) een drietal plaatjes waarop de verschillende
mogelijkheden worden verduidelijkt.

Tabel 3.6

Bedieningsmechanisme van scootmobiel waarmee het ongeval plaatsvond
%

Bedieningsmechanisme (N=108)
Handduimbediening
Vingerbediening
Duimbesturing
Voetbediening
Anders / weet niet

39
37
11
6
7

Aantal wielen (N=111)
drie wielen
vier wielen

94
6

Bouwjaar (N=66)
2002 t/m 2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012

24
18
30
27

Zoals blijkt uit de tabel, hadden de meeste scootmobielen een handduimbesturing of
vingerbesturing. Voor deze twee bedieningsmechanismen is nagegaan of er een verschil is wat
betreft het maken van fouten met de gas/remconstructie. Uit deze aanvullende analyses blijkt
dat respondenten met een scootmobiel met vingerbediening iets vaker de gas/remconstructie
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fout hebben bediend dan respondenten met een scootmobiel met handduimbediening (15%
versus 5%, het verschil is net niet significant)
Verder blijkt uit de tabel dat de meeste scootmobielen (94%) drie wielen hebben. Voor zover
men het bouwjaar van de scootmobiel weet, geeft meer dan de helft van de respondenten
(57%) aan dat de scootmobiel in of na 2009 is gebouwd.
Figuur 3.5 geeft weer welke onderdelen aanwezig waren op de scootmobiel waarmee het
slachtoffer het ongeval heeft gehad. Nagenoeg alle respondenten geven aan dat de essentiële
onderdelen als armleuningen, voor- en achterlichten en richtingaanwijzers aanwezig waren op
de betrokken scootmobiel.

Figuur 3.5

Aanwezigheid onderdelen op de scootmobiel waarmee het ongeval
plaatsvond
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Ook is gevraagd of en hoe vaak de scootmobiel een onderhoudsbeurt krijgt. Van de
scootmobielen heeft 70% een onderhoudsbeurt gehad. Bij 60% wordt circa eenmaal per jaar
een onderhoudsbeurt gegeven. Bij 17% is nooit een onderhoudsbeurt gegeven. Indien de
scootmobiel wel een onderhoudsbeurt heeft gekregen, wordt dit in de meeste gevallen door de
scootmobiel winkel gedaan.
Overigens kan worden opgemerkt dat onderhoud aan de scootmobiel beperkt kan blijven. We
kunnen dan ook controleren dat het onderhoud van de scootmobiel voldoende lijkt.
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Tabel 3.7

Onderhoud scootmobiel (N=105)
%

(nog) nooit onderhoudsbeurt gehad
heeft de scootmobiel net, nog niet van toepassing
nooit
wel onderhoudsbeurt gehad
minder dan één keer per jaar
minstens één keer per jaar

30
13
17
70
9
61

Scootmobiel heeft (ooit) onderhoudsbeurten gehad
door de scootmobiel winkel
door iemand anders
door slachtoffer zelf
niet ingevuld wie onderhoudsbeurt doet

70
39
17
1
12

In de vragenlijst is gevraagd of de scootmobiel van de respondent zelf was, of dat deze was
gehuurd of geleend. Deze vraag is slechts door 94 respondenten ingevuld, de overige 21
respondenten hebben de vraag overgeslagen. Van de respondenten die de vraag hebben
ingevuld geeft 50% (47 personen) aan dat de scootmobiel waarmee het ongeval plaats vond
van hen zelf was, de overige respondenten hebben de scootmobiel gehuurd (42%, 39
personen) of van iemand anders geleend (8%, acht personen). De meeste respondenten die de
scootmobiel zelf hadden aangeschaft, hebben hierbij advies ingewonnen. Dit advies kreeg men
vooral van de gemeente (20 respondenten), de verkoper van de scootmobiel (9 respondenten)
of van een fysiotherapeut of ergotherapeut (5 respondenten) en 8 respondenten hebben niet
aangegeven van wie men advies heeft gekregen.

3.6

Gevolgen van het ongeval
In LIS wordt geregistreerd welk letsel men heeft opgelopen. Bij bijna driekwart (74%) van de
slachtoffers die de vragenlijst invulden is in LIS één letsel geregistreerd en bij de overige 26%
van de slachtoffers zijn twee of drie letsels geregistreerd. Zoals blijkt uit onderstaande tabel
gaat het in de meeste gevallen om een fractuur of een oppervlakkig letsel. De fracturen blijken
zich vooral voor te doen bij de heup (bij 14 personen oftewel 12% van alle respondenten), de
enkel of schouder (elk bij 6 personen of te wel 5% van de respondenten). Elf procent heeft licht
hersenletsel. Dit percentage is hoger dan in LIS geregistreerd bij alle verkeersongevallen (6%
licht en 2% ernstig hersenletsel), maar is ook hoger dan het percentage van alle in LIS
geregistreerde slachtoffers van scootmobiel ongevallen (volgens de LIS registratie 6% licht
hersenletsel). Mogelijk beantwoordt men de vragenlijst wat vaker als men ernstiger letsel heeft,
waardoor vertekening kan ontstaan..
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Tabel 3.8

Letsel ten gevolge van het ongeval (meerdere letsels per persoon
mogelijk, N=115)
%

fractuur

47

oppervlakkig letsel

46

open wond

18

licht hersenletsel

11

distorsie (verstuiking)

4

spier- of peesletsel

2

ruggenmergletsel

1

orgaanletsel

1

schouder uit de kom

1

ernstig schedel-/hersenletsel

1

overig gespecificeerd

2

Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft aan geen last meer te hebben van het
opgelopen letsel, 18% geeft aan nog wel last te hebben maar dat zij naar verwachting wel
helemaal zullen herstellen, 11% verwacht gedeeltelijk te herstellen. De overige respondenten
geven aan dat ze zeker last zullen blijven houden van de gevolgen (15%), of waarschijnlijk
blijvend last zullen houden (9%).
In LIS wordt geregistreerd of het slachtoffer voor behandeling is opgenomen in het ziekenhuis
en welk letsel men heeft opgelopen. Uit deze registratie cijfers blijkt dat 36% van de slachtoffers
zijn opgenomen voor behandeling. Het opnamepercentage voor alle verkeersslachtoffers
bedraagt 21%, bij de 55-plussers 32%. Letsels door ongevallen met een scootmobiel zijn dus
waarschijnlijk ernstiger dan de letsels bij verkeersongevallen in het algemeen.
In de vragenlijst is gevraagd of men vanwege het opgelopen letsel na de behandeling op de
spoedeisende eerste hulp nog verder is behandeld. Hierop geeft 38% aan te zijn behandeld
door een specialist of op de polikliniek, 21% door een fysiotherapeut of ergotherapeut (21%) en
16% door de huisarts (meerdere behandelingen per respondent mogelijk).
In de vragenlijst is aan de respondenten gevraagd of men door het ongeval minder van de
scootmobiel gebruik is gaan maken. Zoals weergegeven in figuur 3.6, is dit voor 26% van de
respondenten het geval. Vrouwen (39%) geven vaker aan dat zij minder zijn gaan rijden na het
ongeval dan mannen (16%). Dit is vooral omdat zij vaker bang zijn geworden door het ongeval.
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Figuur 3.6

Gevolgen van het ongeval ten aanzien van gebruik scootmobiel (N=103)
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Ook is gevraagd of men maatregelen heeft genomen om een volgend ongeval te voorkomen.
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan beter op te letten, bijna één op de vijf
respondenten gebruikt een andere scootmobiel (19%) of rijdt helemaal niet meer op de
scootmobiel (18%).

Figuur 3.7

Maatregelen om volgend ongeval te voorkomen (N=94)
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4

Ongeval scenario’s
Zoals blijkt uit het voorgaande hoofdstuk was er bij veel ongevallen sprake van een combinatie
van gebeurtenissen die veelal niet los van elkaar gezien kunnen worden. Vaak gaat het om een
combinatie van gebeurtenissen waarbij de ene gebeurtenis (bijvoorbeeld vallen) oorzaak is van
een tweede gebeurtenis (bijvoorbeeld beklemd raken).
Om een beter beeld te krijgen van de toedracht van het ongeval zijn de antwoorden van de
vragen over de verschillende gebeurtenissen en oorzaken naast elkaar gelegd en is per
respondent één samenvattend scenario gemaakt. Hierbij is ook het antwoord op de eerste open
vraag betrokken, waarbij de respondent werd gevraagd om in eigen woorden te beschrijven wat
er precies is gebeurd. Leidens hierbij was wat de belangrijkste gebeurtenis was waardoor het
letsel ontstond (is men bijvoorbeeld aangereden of ergens tegenaan gebotst).. Indien er door
het slachtoffer meer factoren zijn genoemd die uiteindelijk samen hebben geleid tot het ongeval,
is er één factor/ gebeurtenis als leidend genomen om het ongeval in te delen bij een scenario.
Als iemand bijvoorbeeld is gekanteld en daardoor onder de scootmobiel terecht is gekomen, is
‘het kantelen’ als de belangrijkste gebeurtenis gezien. Als iemand is aangereden en daarna is
gekanteld is ‘ het aanrijden’ als de belangrijkste gebeurtenis beschouwd. Tabel 4.1 geeft een
samenvattend overzicht van de scenario’s die op deze wijze zijn opgesteld. Niet alle
slachtoffers vulden deze vraag in. In dat geval werd indien mogelijk gebaseerd op de
antwoorden op de overige vragen het slachtoffer ingedeeld naar scenario.

Tabel 4.1: Ongeval scenario’s
Gebeurtenis

Aantal

%

(N=115)
wielen op ongelijke hoogte en daardoor gekanteld

23

20

aangereden door ander

19

16

gekanteld

- 14

niet gekanteld

-5

ergens tegen op gebotst

17

gekanteld

- 14

niet gekanteld

-3

Bedieningsfout

14

handel per ongeluk aangeraakt

-6

gas/rem of vooruit/achteruit

-5

onverwachte beweging/stuur reactie

-3

gekanteld in de bocht

8

7

uit de scootmobiel gevallen

6

5

val van hoogte, scootmobiel valt om

6

5

klem tussen scootmobiel en object of gestoten tegen scootmobiel

5

4

stond naast scootmobiel en is meegetrokken

5

4

te hoge snelheid en gekanteld

3

3

flauwgevallen of epilepsieaanval

3

3

gekanteld doordat er iets tussen of onder de scootmobiel kwam

2

2

anders gekanteld

4

4

15

12

Voor de vier meest voorkomende scenario’s is gekeken of er een verschil is tussen mannen en
vrouwen en tussen de drie onderscheiden leeftijdsgroepen. Hieruit blijkt dat de groep 85plussers enigszins lijkt af te wijken van de andere twee leeftijdsgroepen (verschillen zijn echter
net niet significant). Zo is in deze leeftijdsgroep bij 39% het scenario ‘ wielen op gelijke hoogte’
van toepassing, in vergelijking met 15% in de jongste leeftijdsgroep en 18% bij de groep 75-84-
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jarigen. Daarentegen is bij geen enkele respondent in de oudste leeftijdsgroep aangereden door
een ander, in vergelijking met circa 20% in de andere twee leeftijdsgroepen.
Voor de vier meest voorkomende scenario’s, is nagegaan of er een relatie is met overgewicht.
De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in een tabel in bijlage 3. Voor geen van de
vier scenario’s is er sprake van een relatie met overgewicht. Overigens, indien we geen
gebruikmaken van de Body Mass Index (BMI), maar kijken naar het gewicht van het slachtoffer
dan is er mogelijk wel enige samenhang tussen gewicht en het scenario ‘gekanteld door wielen
op ongelijke hoogte’. Van de slachtoffers met een gewicht van minder dan 75kg valt 13% onder
dit scenario, van slachtoffers met een gewicht dat hoger is 24%. Voor de andere scenario’s
wordt geen verschil gevonden.
Hieronder volgt per scenario een toelichting van de specifieke gebeurtenissen.
Gekanteld doordat wielen op ongelijke hoogte kwamen te staan
Uit de tabel blijkt dat het meest voorkomende scenario is dat de wielen op ongelijke hoogte
kwamen te staan waardoor de scootmobiel is gekanteld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een
schuine stoeprand, een hobbel of kuil in de weg of een oprit met een sterke helling.
Aangereden door iemand anders
De tweede meest voorkomende gebeurtenis is dat men is aangereden door iemand anders, dit
gebeurde in allerlei uiteenlopende verkeersituaties waarbij de scootmobiel vaak over het hoofd
werd gezien door de andere weggebruiker (zowel fietsers als automobilisten).
Ergens tegen op gebotst
Een gebeurtenis die meerdere keren bij dit scenario is genoemd, is dat men tegen een
stoeprand of andere verhoging is op gebotst. Een ander voorbeeld van dit scenario is dat
iemand tegen een tuinhekje is opgereden en daardoor is omgevallen.
Bedieningsfout
Zoals weergegeven in de tabel hebben verschillende mensen de handel per ongeluk
aangeraakt. Een voorbeelden van specifieke gebeurtenis hierbij is dat het slachtoffer per
ongeluk de handel aanraakte nadat het slachtoffer was gebukt om boodschappen te pakken.
Als het gaat om een onverwachte stuurreacties, betreft het bijvoorbeeld een schrikreactie omdat
het slachtoffer plotseling moest uitwijken.
Gekanteld in de bocht
Het gaat hierbij om het verkeerd nemen van de bocht, zoals het nemen van een te scherpe
bocht, te laat insturen of met een te hoge snelheid de bocht nemen.
Uit scootmobiel gevallen
Een voorbeelden van een specifieke gebeurtenis is dat het slachtoffer iets wilde oppakken en
de armleuningen naar beneden stonden. Een ander voorbeeld is dat het slachtoffer is gevallen
omdat hij/zij op een ongelukkige manier was uitgestapt.
Val van hoogte, scootmobiel valt om
In drie gevallen ging het om een val vanuit de (laadbrug) van een taxi-bus. Een ander voorbeeld
betreft een slachtoffer die is gevallen toen hij of zij van het perron afviel bij de metro.
Klem tussen scootmobiel en object of gestoten tegen scootmobiel
Het gaat hierbij om verschillende respondenten die hun voet te ver buiten de scootmobiel
hadden en hierdoor ergens tegen aankwamen. Een ander voorbeeld is dat het slachtoffer klem
kwam te zitten met de voet omdat de bocht te kort was genomen.
Stond naast scootmobiel en is meegetrokken
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om iemand die uit de scootmobiel was gestapt om de sleutels te
verwijderen maar door verkrampte vingers (reuma) achter de gashandel bleef hangen waardoor
de scoormobiel naar voren schoot en het slachtoffer kwam te vallen. Een ander voorbeeld is dat
iemand naast de scootmobiel stond en probeerde deze recht te zetten door over het stuur te
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buigen en de scootmobiel vervolgens per ongeluk vooruit laat rijden waardoor het slachtoffer
omver werd gereden.
Te hoge snelheid en gekanteld
Het gaat hierbij om mensen die te (iets) te hard reden. Bij een persoon werd dit veroorzaakt
doordat de bedieningshandel bleef haken achter een tas.
Flauwgevallen of epilepsieaanval
Het gaat hierbij om één persoon die is flauw gevallen, één persoon die een epilepsie aanval
kreeg en één persoon die zich helemaal niet meer kon herinneren wat er is gebeurd.
Gekanteld doordat er iets tussen of onder de scootmobiel kwam
Bij één respondent ging het om een voetbal die tussen de wielen kwam en bij de andere
respondent ging het om een hoes om de voeten warm te houden.
Anders gekanteld
Er zijn vier respondenten die zijn gekanteld en nog niet bij een van de andere scenario’s zijn
ingedeeld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om iemand die de macht over het stuur verloor of
iemand die bij het uitstappen bleef haken waarna de scootmobiel op het slachtoffer viel.
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5

Discussie en conclusies

5.1

Discussie
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijststructuur en werkwijze die is ontwikkeld
voor Aanvullend LIS Vervolg Onderzoek van VeiligheidNL. Dat maakt het mogelijk om
slachtoffers van een scootmobiel ongeval die op een SEH-afdeling van ‘LIS-ziekenhuizen’ zijn
behandeld, te benaderen met vragen over de toedracht, de oorzaken en de gevolgen van hun
ongeval. De opzet van het onderzoek brengt echter met zich mee dat alleen informatie is
verkregen over slachtoffers van scootmobiel ongevallen die zich op de SEH-afdeling hebben
laten behandelen. Slachtoffers die zich bijvoorbeeld tot de huisarts hebben gewend en
slachtoffers die helemaal geen medische behandelaar hebben geraadpleegd vallen dus buiten
de opzet van het onderzoek. In het algemeen zijn de verwondingen van deze laatste groepen
slachtoffers minder ernstig dan van slachtoffers die op de SEH-afdeling worden behandeld.
Deze onderzoeksopzet brengt ook met zich mee dat er geen vergelijking kan worden gemaakt
tussen slachtoffers en niet- slachtoffers.
De onderzoekspopulatie bestaat uit personen die in de periode 1 januari 2011 tot en met 1 juli
2012 na een ongeval met de scootmobiel op de eerste hulp zijn beland van een LIS-ziekenhuis.
Slachtoffers ontvingen de vragenlijst circa 2 maanden na hun ongeval. In totaal zijn 250
mensen aangeschreven voor deelname aan het onderzoek. De respons bij het onderzoek
bedroeg 48% en komt daarmee overeen met de respons bij vergelijkbare LIS Vervolg
Onderzoeken. Voor de mannen bleek de leeftijdsopbouw van de responsgroep enigszins af te
wijken van de leeftijdsopbouw van de steekproef. De groep tot 64 jaar is
ondervertegenwoordigd in de responsgroep, terwijl de groep 75-84 jaar oververtegenwoordigd
is. Er blijken echter geen belangrijke verschillen te zijn tussen deze twee leeftijdsgroepen wat
betreft de toedracht van het ongeval, de achterliggende oorzaken en de gevolgen van het
ongeval. Het verschil in leeftijdsopbouw heeft hierdoor geen noemenswaardige invloed gehad
op de gevonden resultaten en de resultaten geven hiermee een goed beeld van de slachtoffers
van scootmobiel ongevallen die zich hebben gemeld op de SEH afdeling van een ziekenhuis.
De gegevens die met de vragenlijst zijn verzameld, zijn gebaseerd op zelfrapportage door de
respondent. Dit betekent dat de beleving en interpretatie van de respondenten in belangrijke
mate bepaalt of men antwoordt dat bepaalde factoren een rol hebben gespeeld.
Bij de vragen over de gebeurtenissen lijkt het erop dat de respondenten de vraag soms ruimer
interpreteerden dan was beoogd bij het opstellen van de vragenlijst. De respondent rekent
soms de gevolgen van een gebeurtenis ook onder de gebeurtenis zelf. Men geeft bijvoorbeeld
aan dat het om een beknelling ging, maar uit de context blijkt dat die het gevolg was van
omvallen van de scootmobiel na een botsing. Op zich is dat begrijpelijk omdat bij de meeste
ongevallen een keten van gebeurtenissen plaatsvindt . Om beter zicht te krijgen op de centrale
gebeurtenis die kenmerkend is voor het ongeval hebben we als extra analyse elkaar
uitsluitende ongevalsscenario’s opgesteld en de respondenten daarop ingedeeld.

5.2

Belangrijkste resultaten
Achtergrondkenmerken en rijervaring slachtoffers
De groep slachtoffers van een scootmobiel bestaat voor circa 55% uit vrouwen en 45% uit
mannen. Ruim vier op de vijf slachtoffers van een ongeval met een scootmobiel is 65 jaar of
ouder. In absolute aantallen is de groep 75-84 jarigen het grootst. Wanneer rekening wordt
gehouden met de leeftijdsopbouw van de bevolking is er geen verschil tussen mannen en
vrouwen wat betreft het risico op een ongeval en is het risico het hoogst voor de groep 85-
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plussers. Twee derde van de respondenten heeft overgewicht, dit is vaker dan gemiddeld in
Nederland.
Bijna twee derde van de respondenten gebruikt de scootmobiel minimaal vijf dagen per week.
Circa driekwart van de respondenten gebruikt de scootmobiel al langer dan één jaar. De helft
van de respondenten heeft een training over het gebruik van de scootmobiel gevolgd.
Tijd en locatie
Acht op de tien ongevallen vonden plaats in de bebouwde kom, vooral in en om een huis of
gebouw (16%), op een straat zonder fietsstrook (15%) of op een vrij liggend fietspad (15%).
Bijna driekwart van de ongevallen vond plaats tussen 9:00 en 16:00 uur.
Toedracht en scenario
Om een beeld te krijgen van de toedracht van het ongeval is voor vijf specifieke gebeurtenissen
gevraagd of deze zich hebben voorgedaan. Bij veel ongevallen was er sprake van een
combinatie van gebeurtenissen waarbij de ene gebeurtenis (bijvoorbeeld vallen) oorzaak is van
een tweede gebeurtenis (bijvoorbeeld beklemd raken). Om een goed beeld te krijgen van de
toedracht is per respondent een samenvattend scenario gemaakt. Hieruit blijkt dat het meest
voorkomende scenario is dat de wielen op ongelijke hoogte kwamen te staan (bijvoorbeeld een
schuine stoeprand of een hobbel of kuil in de weg) waardoor de scootmobiel is gekanteld (20%
van de slachtoffers). Het daarop meest voorkomende scenario is dat men is aangereden door
iemand anders (16%). Dit gebeurde in allerlei uiteenlopende verkeersituaties waarbij de
scootmobiel vaak over het hoofd werd gezien door de andere weggebruiker, zowel fietsers als
automobilisten. Bij 15% van de respondenten kwam het ongeval tot stand omdat men ergens
tegen op botste en bij 14% van de slachtoffers kwam het ongeval tot stand door een
bedieningsfout.
De groep 85-plussers lijkt enigszins af te wijken van de andere twee leeftijdsgroepen. In deze
leeftijdsgroep is het scenario’ wielen op ongelijke hoogte’ vaker van toepassing maar is geen
enkele respondent aangereden door een ander.
Oorzaken
Om zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken is voor tien mogelijke factoren gevraagd of
deze het ongeval (mede) hebben veroorzaakt. De twee meest voorkomende oorzaken zijn ‘de
toestand op de weg’ en ‘een fout bij het bedienen van de scootmobiel’. Beide factoren hebben
bij ruim een kwart van de respondenten het ongeval mede veroorzaakt.
Gevolgen
In LIS wordt geregistreerd welk letsel het slachtoffer heeft opgelopen. Bijna de helft van de
respondenten (48%) heeft een fractuur opgelopen ten gevolge van het ongeval en bij 46% was
er sprake van oppervlakkig letsel. Circa één op de drie slachtoffers is voor behandeling
opgenomen in het ziekenhuis. Bijna één kwart van de respondenten geeft aan dat ze
(waarschijnlijk) last zullen blijven houden van de gevolgen. Eén op de vier respondenten is na
het ongeval minder gebruik gaan maken van de scootmobiel, deels door lichamelijke klachten
en deels omdat men bang is geworden. Vrouwen zijn na het ongeval vaker minder gebruik gaan
maken van de scootmobiel dan mannen.

5.3

Conclusie
Uit de scenario’s komt naar voren dat de scootmobielen worden veroorzaakt door zowel
productfactoren, omgevingsfactoren en persoonsfactoren.
Bij een groot deel van de ongevallen is de scootmobiel gekanteld zonder dat hier een botsing
aan vooraf is gegaan: 20% is gekanteld doordat de wielen op ongelijke hoogte kwamen, 7% is
gekanteld in de bocht en 3% is gekanteld door een te hoge snelheid. In vrijwel alle gevallen
kantelt de scootmobiel zijwaarts. Het kantelen wordt in veel gevallen veroorzaakt door een
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combinatie van factoren, zoals de toestand van het wegdek (omgevingsfactor), de stabiliteit van
de scootmobiel (product factor) en de rijvaardigheid van de bestuurder (persoonsfactor). Het
risico op kantelen wordt vooral bepaald door de hoogte van het zwaartepunt, wielbasis, het
aantal wielen en het gewicht van bestuurder en bagage. Aanpassingen aan de scootmobiel
(bijvoorbeeld extra wielen of aanpassing van de constructie) lijken mogelijk om de stabiliteit te
verbeteren.
Wat betreft de product factoren blijkt daarnaast de gas/rem combinatie tot ongevallen leidt: 5%
van alle ongevallen in het onderzoek is veroorzaakt door een fout in de bediening hiervan. De
bediening werkt in tegen de gewoonte. In geval van een situatie waarin geremd moet worden is
de bestuurder gewend om actief te remmen door in de gashendel te knijpen. Een en ander
bevestigt het beeld dat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen, terwijl ook veel gebruikers
rapporteren dat ze dit lastig vinden. Het is nodig dat de bediening van de rem zo wordt
gewijzigd dat deze logisch is voor de bestuurder. Desgewenst kan dan voor bestuurders die
door een handicap niet in staat zijn de ‘standaard‘ rem te gebruiken worden aangebracht
afhankelijk van het handicap worden aangebracht.
Er waren vrijwel geen ongevallen waarbij de respondent aangaf dat mankementen aan de
scootmobiel de oorzaak waren. Het onderhoud van de scootmobiel is in het algemeen
voldoende.
Een belangrijk deel van de ongevallen ontstaat mede door de het gedrag van de bestuurder van
de scootmobiel. Zo is 15% ergens tegen op gebotst en maakte 12% een bedieningsfout. Dit
onderstreept het belang van vaardigheidstrainingen voor scootmobiel gebruikers. Ongeveer de
helft van de gebruikers geeft aan ooit een (start-) training te hebben gehad. Maar slechts
weinigen volgen daarna een opfristraining. Te overwegen valt om bij gebruikers meer aan te
dringen op een vervolgtraining, eventueel met te behalen certificaat. Overigens heeft ongeveer
de helft van de gebruikers een auto-rijbewijs. Mogelijk dat deze gebruikers een extra certificaat
voor de scootmobiel onnodig vinden.
Vooral bij de oudste leeftijdsgroep komen veel ongevallen voor waarbij de scootmobiel kantelt
doordat de wielen op ongelijke hoogte komen of door het foutief bedienen van de scootmobiel.
Mogelijk is voor de oudste leeftijdsgroepen de bediening van een scootmobiel lastig. Aanvullend
onderzoek onder deze oudste leeftijdsgroep kan hier duidelijkheid over geven.
Als het gaat om de omgevingsfactoren is de toestand van het wegdek een belangrijke factor. Bij
een kwart van de ongevallen speelde deze een rol. Waarschijnlijk speelt daarbij mee dat de
infrastructuur vaak slecht is aangepast aan de scootmobiel. Men begeeft zich daardoor eerder
op routes die niet geschikt zijn voor de scootmobiel, bijvoorbeeld door ongelijke hoogte.
Daarnaast is de scootmobiel mogelijk extra gevoelig voor kuilen en ander slecht wegdek en
voor onverwachte hoogteverschillen. Hier lijkt een taak te liggen voor de wegbeheerder.
Daarnaast speelt het rijgedrag van andere verkeersdeelnemers een rol. Zo is 16% van de
slachtoffers aangereden door iemand anders. Overigens is op basis van de gegeven
antwoorden niet duidelijk of dit kwam door een fout van de bestuurder van de scootmobiel of
door een fout van de andere weggebruiker. Vermoedelijk speelt hierbij mee dat de scootmobiel
een wat onduidelijke status heeft binnen het totale verkeer (en bijvoorbeeld ook op het trottoir
mag rijden). Het is daardoor voor gebruikers en medeweggebruikers moeilijker anticiperen op
het gedrag van de berijder van de scootmobiel. Daarnaast wordt wel gesuggereerd dat de
berijder van de scootmobiel soms minder attent is ten opzichte van het overige verkeer of ervan
uitgaat dat andere verkeersdeelnemers maximaal rekening houden met zijn aanwezigheid in
het verkeer. De zichtbaarheid van de scootmobiel lijkt hierbij niet het voornaamste probleem.
Andere omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden en gladheid blijken nagenoeg geen rol
te hebben gespeeld. Op zich is dat opvallend omdat bij gladde winters vaak een piek is te
constateren van letsels bij overige verkeersdeelnemers (waaronder voetgangers). Mogelijk is de
scootmobiel bij glad weer een veilig alternatief.
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Samenvattend lijken er diverse aangrijpingspunten te bestaan voor verbeterde veiligheid van de
gebruiker van de scootmobiel. Daarbij valt vooral te denken aan aanpassing van de
gas/remconstructie en verbeterde stabiliteit van de scootmobiel. Daarnaast kan training en
voorlichting aan de gebruikers zinvol zijn. Daarbij kan aandacht worden besteed aan de
bediening van de scootmobiel, maar kan de gebruiker ook worden gewezen op de gevolgen
van zijn rijgedrag ten opzichte van andere weggebruikers. Tenslotte zou bij de inrichting van de
openbare ruimte meer aandacht moeten worden gegeven aan veilige routes voor gebruikers
van de scootmobiel en anderen met een mobiliteitshandicap.
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6

Bijlagen

6.1

Deelnemende LIS-ziekenhuizen
De volgende ziekenhuizen die meewerken aan het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL
hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Via deze ziekenhuizen zijn de vragenlijsten voor dit
onderzoek verstuurd.
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk
VU medisch centrum, Amsterdam
Diaconessenhuis, Meppel
Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Nijmegen
St. Jans Gasthuis, Weert
Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op Zoom
Ziekenhuis de Gelderse Vallei, Ede
Maasziekenhuis, Boxmeer
IJsselmeerziekenhuis, Lelystad
Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Lucas, Winschoten
Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Delfzijl
Admiraal de Ruyterziekenhuis Goes
Admiraal de Ruyterziekenhuis Vlissingen
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6.2

De vragenlijst

Vragenlijst over
ongevallen met scootmobielen

Plak hier, precies binnen het vak, de sticker
met het ziekenhuis, datum SEH-bezoek, volgnummer,
periode en respondentnummer!

SCOOTMOBIEL
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Welkom bij dit onderzoek!
U bent een aantal maanden geleden op de afdeling Spoedeisende Hulp van
een ziekenhuis geweest. Daar bent u behandeld voor letsel. Dat letsel had u
gekregen door een ongeval met een scootmobiel.
De vragen in deze vragenlijst gaan over dat ongeval en dat letsel. Bij een
ongeval met een scootmobiel is er (bijna) nooit sprake van één oorzaak:
meestal spelen er verschillende zaken een rol die er met elkaar voor zorgen
dat een ongeval plaatsvindt. We willen graag weten welke oorzaken er bij uw
ongeval een rol speelde.
U blijft anoniem! Gegevens uit dit onderzoek worden niet aan andere
instellingen verstrekt.

Toelichting
Lees dit alstublieft eerst!
Kunt u de lijst niet zelf invullen?
Vraag dan of iemand anders u kan helpen. Bijvoorbeeld een familielid.
In de vragen staat steeds u. Maar als u de vragenlijst voor een ander invult,
gaan de vragen over die ander. Dus over het slachtoffer van het ongeval. Bij
“Wat is uw geboortedatum?” vult u dan de geboortedatum van het slachtoffer
in.
Hoe lang duurt het om de lijst in te vullen?
Ongeveer 20 minuten.
Hoe moet u de lijst invullen?

Vul de lijst in met een zwarte of blauwe pen (geen rode pen en geen
viltstift).

Begin bij de eerste vraag.

Vul alle vragen in, tenzij anders staat aangegeven bij een vraag.

Zet een kruisje in het hokje van uw keuze (het hokje niet helemaal
inkleuren!)

Kruis voor iedere vraag maar één antwoord aan; behalve als bij de
vraag staat dat u meer dan één hokje mag aankruisen.

Vul cijfers in binnen de lijnen van de hokjes.
Wilt u een antwoord veranderen?

Laat het kruisje in het oude antwoord staan.

Kleur het hokje van het nieuwe antwoord helemaal in.


oud antwoord



nieuw antwoord

Bedankt dat u de vragenlijst voor ons wilt invullen!
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Deze vragenlijst gaat over uw ongeval. En over het letsel dat u
daardoor kreeg.
1.

2.

Wie vult deze vragenlijst in?


het slachtoffer van het ongeval



het slachtoffer samen met iemand anders



iemand anders dan het slachtoffer

Op welke datum vult u deze vragenlijst in?
dag

maand

jaar

In de vragen staat steeds u. Maar als u de vragenlijst voor een ander invult,
gaan de vragen over die ander. Dus over het slachtoffer van het ongeval.

Wat is er gebeurd?
3.

Beschrijf hier in uw eigen woorden zo nauwkeurig mogelijk wat er
gebeurde.
Wat ging er fout? In welke volgorde vonden de gebeurtenissen
plaats?
Voorbeeld: ik reed om een afzetting heen en mijn wiel raakte van de stoep af. Toen
kantelde de scootmobiel. Daardoor viel ik en stootte ik met mijn hoofd hard tegen de
stoep.

4.

Was er sprake van een botsing?


nee => Ga door met vraag 6



ja, ik reed met mijn scootmobiel tegen iets of iemand aan



ja, een andere verkeersdeelnemer heeft mij aangereden
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5.

6.

7.

8.

Waar kwam u mee in botsing?


een stilstaand voertuig (bijvoorbeeld auto, fiets, scooter)



een rijdende auto



een rijdende vracht- of bestelauto



een rijdende motor



een rijdende bromfiets of scooter



een rijdende fiets



een voetganger



een paal(tje)



een hek of muur



de stoep(rand)



een boom of struik



een dier



iets anders, namelijk:

Is de scootmobiel omgevallen, terwijl u er nog in zat?


nee => Ga door met vraag 9



ja

Hoe viel de scootmobiel om?


naar opzij



naar achteren



naar voren

Wat is de belangrijkste oorzaak dat de scootmobiel om viel, dus
hoe raakte de scootmobiel uit balans?


wielen kwamen op ongelijke hoogte te staan (door bijvoorbeeld
stoep, helling)



een object blokkeerde het wiel (door bijvoorbeeld afval, of een
tak)



in een scherpe bocht



door te hoge snelheid of (te) snel optrekken



bij een verschuiving van bagage



bij een verplaatsing van mezelf



bij een verplaatsing van een passagier



door een botsing tegen iets



door een botsing tegen iemand



anders, namelijk:

=> Ga door naar vraag 13
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9.
Bent u uit de scootmobiel gevallen, terwijl de scootmobiel zelf
bleef staan?

10.

11.

12.

13.



nee => Ga door met vraag 11



ja

Wat is de belangrijkste oorzaak dat u uit de scootmobiel viel?


de scootmobiel stond of reed scheef



de snelheid van de scootmobiel veranderde plotseling (bijvoorbeeld
sneller, stilstand)



ik verplaatste mezelf (bijvoorbeeld om iets te pakken of uit te
stappen)



ik bleef ergens aan haken



door een botsing tegen iets



door een botsing tegen iemand



ik stapte uit



anders, namelijk:

Heeft u zich gestoten aan of bent u gevallen tegen uw
scootmobiel?


nee => Ga door met vraag 13



ja

Wat is de belangrijkste oorzaak dat u zich stootte of viel tegen de
scootmobiel?


ik stapte in



ik stapte uit



ik liep tegen de scootmobiel aan



ik struikelde over iets anders en viel/ stootte tegen de
scootmobiel



door een botsing tegen iets



door een botsing tegen iemand



anders, namelijk:

Heeft u beklemd gezeten met de scootmobiel?


nee => Ga door met vraag 15



ja
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14.

Waartussen raakte u beklemd?


scootmobiel en een object (bijvoorbeeld: tussen stuur en muur,
gebouw of hek)



scootmobiel en een voertuig (bijvoorbeeld: auto)



scootmobiel en een persoon



anders, namelijk:

De tijd en plaats van het ongeval
15.

Op welke datum kreeg u het ongeval?
dag

16.

17.

18.

maand

jaar

Op welke dag van de week kreeg u het ongeval?


door de weeks (maandag tot en met vrijdag)



weekend (zaterdag of zondag)

Op welk dagdeel heeft u het ongeval gekregen?


ochtendspits (06:00 – 8:59 uur)



ochtend / middag (9:00 – 15:59 uur)



avondspits (16:00 – 18:59 uur)



avond (19.00 – 23.59 uur)



nacht (00:00 – 05:59 uur)

Waar vond het ongeval met de scootmobiel plaats?


vrijliggend fietspad



fietsstrook (door streep/ afwijkende kleur asfalt afgescheiden
van rijbaan)



straat, weg zonder fietsstrook



woonerf



kruispunt met verkeerslichten



kruispunt zonder verkeerslichten



rotonde



stoep, voetpad



winkelgebied



in/om huis / in/om (woon)gebouw



in een taxibus



anders, namelijk:
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19.

20.

21.

22.

Vond het ongeval binnen of buiten de bebouwde kom plaats?


binnen de bebouwde kom



buiten de bebouwde kom



ik weet het niet

Was u bekend op de plaats van het ongeval?


ik ben daar vaker geweest



ik ben er wel eens eerder geweest, maar niet goed bekend



ik ben er nooit eerder geweest

Is het ongeval mede ontstaan door de toestand van de weg?


nee



ja, namelijk door:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



slecht wegdek (bijvoorbeeld gat/kuil, hobbel/bult,
boomwortel of losse tegels)



glad wegdek (bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, bladeren, olie/vet op
wegdek of modder)



los liggend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezels of grind)



schuin aflopend wegdek (bijvoorbeeld weg/pad liep
schuin af in de bocht)



wiel kwam in gleuf of in de berm



anders, namelijk:

Is het ongeval mede ontstaan door de verkeerssituatie?


nee



ja, namelijk door:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



het was druk op de weg



het was onduidelijk wie voorrang had



er ontbraken verkeersborden



de verkeersborden waren onduidelijk



de weg was te smal



de belijning op de weg ontbrak



de belijning op de weg was niet goed zichtbaar



anders, namelijk:
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23.

Werd het ongeval mede veroorzaakt door weersomstandigheden?


nee



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



neerslag (regen, hagel, sneeuw)



gladheid (ijzel of sneeuw)



harde wind



zon (ik of een andere betrokkene keek tegen de zon in)



hitte



kou



anders, namelijk:

Onderstaande vraag 24 alleen invullen als u bij vraag 21, 22 of 23 'ja' heeft
ingevuld:
24.

Beschrijf hier in uw eigen woorden zo nauwkeurig mogelijk hoe
de plaats van het ongeval of weersomstandigheden van invloed
waren op het ontstaan van het ongeval

De scootmobiel waarmee het ongeval plaatsvond
25.

Was de scootmobiel uw eigendom, gehuurd of geleend?


ik heb/ had deze scootmobiel in eigendom



ik had deze scootmobiel gehuurd
=> Ga door met vraag 27



ik had deze scootmobiel geleend van iemand anders
=> Ga door met vraag 27

26.

Heeft u advies gevraagd toen u de scootmobiel ging aanschaffen?


nee



ja, namelijk:

U mag meerdere hokjes aankruisen.



via de verkoper van de scootmobiel



via de gemeente



via een specialist (bijv. een arts, ergotherapeut of
fysiotherapeut)



via internet



anders, namelijk:
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27.

28.

29.

Heeft u een training gevolgd of informatie gezocht over het
gebruik van uw scootmobiel voordat u het ongeval kreeg?


nee



ja, namelijk:

U mag meerdere hokjes aankruisen.



ik heb een training gevolgd toen ik mijn scootmobiel kreeg



ik heb meegedaan aan een (opfris)training toen ik mijn
scootmobiel al had



ik heb informatie gekregen van de verkoper van de
scootmobiel



ik heb zelf informatie en tips gezocht



anders, namelijk:

Werd het ongeval mede veroorzaakt doordat u geen of te weinig
advies of instructie hebt gehad over de scootmobiel?


nee



ja

Welke bedieningsmechanisme had de scootmobiel waarmee u het
ongeval kreeg?


handduimbediening: de bestuurder kan met de vingers de
hendel naar zich toe trekken en/of met de duim van zich af
bewegen (zie afbeelding 1)



vingerbediening: de bestuurder trekt met de vingers de hendel
naar zich toe zoals een fietsrem (zie afbeelding 2)



duimbesturing: de bestuurder duwt met de duim een hendel in
(zie afbeelding 3)



anders, namelijk:

1.

Handduimbediening

3.

2.

Vingerbediening
Duimbesturing
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30.

Werd het ongeval mede veroorzaakt doordat u een fout maakte bij
het bedienen van de scootmobiel?


nee



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



ik wilde remmen, maar gaf per ongeluk gas



ik wilde gas geven, maar drukte per ongeluk op de rem



anders, namelijk:

31.
Wat is het bouwjaar van de scootmobiel waarmee u het ongeval
kreeg?
bouwjaar

32.
Hoeveel wielen had de scootmobiel waarmee u het ongeval
kreeg?
aantal wielen

33.

Hieronder staan een aantal onderdelen die een scootmobiel soms
wel heeft en soms niet. Kruis bij ieder onderdeel aan of het
aanwezig was op de scootmobiel toen u het ongeval kreeg
voorlicht(en)
achterlicht(en)
remlicht(en)
richtingaanwijzers
reflectoren
achteruitkijkspiegels
bel of hoorn
Gordel
kinderzitje
Mand
armleuningen

Ja

Nee

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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34.

35.

36.

37.

Werd het ongeval mede veroorzaakt door mankementen aan de
scootmobiel waarmee u het ongeval kreeg?


nee



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



verlichting ontbrak of was kapot



achteruitkijkspiegel ontbrak of was kapot



snelheidsinstelling werkte niet goed



bel of hoorn ontbrak of was kapot



een onderdeel raakte los van de scootmobiel



gashendel zat vast/ blokkeerde



rem werkte niet of niet goed



gladde banden



wielen blokkeerde



iets anders, namelijk:

Kreeg de scootmobiel waarmee u het ongeval kreeg regelmatig
een onderhoudsbeurt?


nee, nooit



ja, meerdere keer per jaar



ja, één keer per jaar



ja, één keer per twee jaar



ja, minder dan één keer per twee jaar



nog niet van toepassing, ik heb de scootmobiel net

Wie voert het onderhoud uit aan uw scootmobiel?


een scootmobielwinkel



ik heb het zelf gedaan



iemand anders



(nog) niet van toepassing

Hoe hoog schat u de snelheid van de scootmobiel in toen u het
ongeval kreeg?


stond stil



wandeltempo (max. 5 km/u)



tussen 5 en 16 km/u



harder dan 16 km/u
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38.

Beschrijf hier in uw eigen woorden zo nauwkeurig mogelijk hoe
de eigenschappen van de scootmobiel van invloed waren op het
ongeval

Vervoer van bagage of personen tijdens het ongeval
39.

40.

Werd het ongeval mede veroorzaakt door iets of iemand die u
vervoerde op uw scootmobiel?


nee => Ga door met vraag 41



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



ik vervoerde een kind of volwassene



ik vervoerde bagage (bijvoorbeeld boodschappen)

Beschrijf hier in uw eigen woorden zo nauwkeurig mogelijk
hoe de bagage of persoon die u vervoerde van invloed was
op het ongeval

Persoonlijke omstandigheden tijdens het ongeval
41.

Is het ongeval mede ontstaan doordat u zelf iets deed waardoor u
was afgeleid?


nee



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



ik was aan het bellen of sms'en



ik luisterde naar muziek



ik was in gedachten verzonken



anders, namelijk:
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42.

43.

44.

45.

Is het ongeval mede veroorzaakt door uw eigen lichamelijke en/of
geestelijke conditie?


nee



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



ik was vermoeid



ik was duizelig



ik was ziek



ik kan niet goed zien



ik kan niet goed horen



ik heb problemen met mijn evenwicht



ik heb problemen met mijn coördinatie



ik had alcohol gebruikt



ik had drugs gebruikt



ik had medicijnen gebruikt



anders, namelijk:

Hoeveel dagen per week maakte u voor het ongeval gemiddeld
gebruik van een scootmobiel?


minder dan 1 dag per week



1-2 dagen per week



3-4 dagen per week



5-7 dagen per week

Hoe lang reed u al scootmobiel toen u het ongeval kreeg?


korter dan 2 maanden



2 tot 6 maanden



6 maanden tot een jaar



1 tot 2 jaar



3 tot 5 jaar



langer dan 6 jaar

Werd het ongeval mede veroorzaakt door uw eigen rijgedrag kort
voor het ongeval?



nee
ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



ik reed harder dan ik normaal doe



ik reed slingerend



ik keek niet goed



ik maakte een snelle stuurbeweging



anders, namelijk:
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Onderstaande vraag alleen invullen als u bij vraag 41, 42 of 45 'ja' heeft
ingevuld:
46.

Beschrijf hier in uw eigen woorden zo nauwkeurig mogelijk
hoe uw eigen conditie, (rij)gedrag of ervaring van invloed was
op het ongeval

De rol van andere verkeersdeelnemers tijdens het ongeval
47.

48.

Werd het ongeval mede veroorzaakt door het gedrag van een
andere verkeersdeelnemer?


nee => Ga door met vraag 49



ja, namelijk:

De belangrijkste oorzaak aankruisen.



iemand anders lette niet op/had mij niet gezien



iemand anders hield zich niet aan de regels



iemand anders deed iets onverwachts



iemand anders leidde mij af



iemand reed tegen mij aan



anders, namelijk:

Beschrijf hier in uw eigen woorden zo nauwkeurig mogelijk
hoe het gedrag van anderen van invloed was op het ontstaan
van het ongeval

Gevolgen van het ongeval met de scootmobiel
49.

Bent u na het ongeval meer of minder gebruik gaan maken van uw
scootmobiel?


minder



even vaak => Ga door met vraag 51



meer => Ga door met vraag 51
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50.

51.

Wat is de belangrijkste reden waarom u minder gebruik maakt van
uw scootmobiel?


ik heb door het ongeval (meer) lichamelijke klachten gekregen



ik ben door het ongeval bang geworden



door het ongeval is mijn scootmobiel kapot gegaan



een andere reden, namelijk:

Wat heeft u ondernomen om een volgend ongeval te voorkomen?
Kruis bij iedere maatregel aan of u deze maatregel heeft
uitgevoerd.
Ja
Nee
ik rij sinds het ongeval niet meer op een scootmobiel
ik kies andere routes
ik gebruik mijn scootmobiel op andere tijden
ik let beter op
ik heb een andere scootmobiel aangeschaft of
aangevraagd
ik heb verbeteringen aan mijn scootmobiel
aangebracht
ik neem geen passagiers meer mee
ik rijd niet meer met bagage
ik heb een training gevolgd

52.

53.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bent u vanwege het opgelopen letsel na de behandeling op de
Spoedeisende Hulpafdeling nog verder behandeld?

nee


ja, ik werd opgenomen in het ziekenhuis



ja,door een specialist / op de polikliniek



ja, door een huisarts



ja, door een fysiotherapeut of ergotherapeut



ja, anders, namelijk:

Heeft u nog last van het opgelopen letsel?

nee


ja, en dat is zeker blijvend



ja, en dat is vermoedelijk blijvend



ja, maar de verwachting is dat ik gedeeltelijk herstel



ja, maar de verwachting is dat ik helemaal herstel
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Tenslotte nog enkele vragen over u zelf (= het slachtoffer)
54.

55.

Wat is uw geslacht?


man



vrouw

Wat is uw geboortedatum?
dag

56.

maand

jaar

Wat is uw gewicht? U mag een schatting geven als u het niet precies weet.
kilo's

57.

Hoe lang bent u?

U mag een schatting geven als u het niet precies weet.

centimeters

58.

59.

60.

Waar woonde u toen het ongeval gebeurde?


thuis



in een verzorgingshuis of verpleeghuis



ergens anders, namelijk:

Heeft u een rijbewijs


nee => Ga door met vraag 61



ja, namelijk:

U mag meerdere hokjes aankruisen.



auto



bromfiets/snorfiets

Reed u in het jaar dat u het ongeval kreeg, ook wel eens als
bestuurder in een auto of op een bromfiets?


nee



ja, namelijk:

U mag meerdere hokjes aankruisen.



auto



bromfiets/snorfiets
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61.

62.

Maakt u voor uw vervoer met de scootmobiel gebruik van een
taxi-bus?


nee



ja

Mogen wij met u contact opnemen als wij nog vragen hebben?
Zo ja, wilt u dan hier uw naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres opschrijven?

Naam:
.................................................................................................................
Adres:
.................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................ E-mailadres: ..................................
U blijft anoniem!
Wij halen dit deel van bladzijde uit de vragenlijst.

Maak kans op een aardige prijs
Onder de deelnemers aan het onderzoek worden 4 cadeaubonnen van €100
verloot. Als u de vragenlijst volledig heeft ingevuld en uw adresgegevens aan
ons doorgeeft, dingt u mee naar een van deze bonnen.

Heel erg bedankt voor uw medewerking aan deze vragenlijst!
Wilt u zo vriendelijk zijn deze vragenlijst in bijgevoegde antwoordenvelop terug
te sturen, ook als u de vragenlijst niet kunt of wilt invullen. Een postzegel
plakken is niet nodig.

Versie S4.1
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6.3

Tabellen naar achtergrondkenmerken
< 65

65-

> 85

jaar

84

jaar

P

Man

Vrouw

P

0,10

11

14

0,83

jaar

Achtergrondkenmerken respondenten
aantal dagen waarop men scootmobiel
gebruikt
2 dagen per week of minder

3

16

25

3-4 dagen per week

18

29

25

23

27

5 dagen per week of meer

79

55

50

65

59

65

48

18

55

44

0,28

Ervaring
heeft rijbewijs

<
0,01

heeft auto of brommer bestuurd

39

30

6

0,05

32

27

0,57

heeft training gevolgd

39

52

61

0,30

39

57

0,06

geen overgewicht

24

35

61

0,01

43

31

<0,01

overgewicht

21

32

28

41

19

Obesitas

56

33

11

16
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zelfstandige woning

91

88

61

86

84

verzorgingshuis/verpleeghuis

6

7

28

12

9

aanleunwoning/ woon-zorgcomplex

3

5

11

2

8

binnen de bebouwde kom

88

83

65

86

79

buiten de bebouwde kom

12

17

35

14

21

botsing

27

44

18

0,06

42

30

0,24

uit scootmobiel gevallen, scootmobiel bleef

63

71

75

0,61

74

66

0,37

28

29

25

0,95

14

36

0,02

30

36

58

0,23

37

37

0,99

21

42

28

0,09

30

35

0,53

fout bij het bedienen van de scootmobiel

24

23

44

0,18

21

31

0,22

toestand van de weg

24

28

36

0,72

18

35

0,06

gedrag andere verkeersdeelnemer

21

31

13

0,26

31

22

0,27

eigen rijgedrag

9

23

41

0,04

27

19

0,28

afgeleid

9

20

20

0,33

9

22

0,10

verkeerssituatie

18

20

0

0,13

17

16

0,87

is minder gaan rijden

25

29

41

0,49

16

39

0,01

even vaak of vaker gaan rijden

75

71

59

84

62

Gewicht

Woonsituatie
0,05

0,48

Locatie
0,13

0,37

Gebeurtenissen

staan
scootmobiel omgevallen terwijl slachtoffer er
nog in zat
gestoten aan of gevallen tegen de
scootmobiel
beklemd gezeten met tussen scootmobiel
Oorzaken

Gevolgen
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Nog last van het letsel
geen last meer

49

43

56

50

45

blijvend last

24

25

22

0,91

23

25

0,86

vermoedelijk blijvend

27

32

22

27

30

wielen op ongelijke hoogte

15

18

39

0,09

21

20

0,92

aangereden door ander

21

19

0

0,12

21

14

0,37

ergens tegen op gebotst

9

18

17

0,51

14

16

0,79

bedieningsfout

18

11

6

0,42

9

14

0,43

Scenario’s

Scenario’s naar overgewicht
Scenario’s

Geen

Wel

Overgewicht

overgewicht

P

wielen op ongelijke hoogte

18%

22%

0,55

aangereden door ander

10%

19%

0,19

ergens tegen op gebotst

10%

17%

0,33

bedieningsfout

15%

11%

0,55
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Over VeiligheidNL
VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen
te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. We helpen mensen hun veiligheid
te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. We
monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van
preventie effectief is. Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de
basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van
Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland, maar we rapporteren ook
over dodelijke ongevallen en ziekenhuisopnamen door letsels.

We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en
op maat zijn en voeren deze ook deels uit. Ten slotte delen wij onze kennis en
kunde direct met onze doelgroepen of via professionals, samenwerkingspartners
en ambassadeurs. We werken voor en met overheden, bedrijven, zorgverleners
en particulieren.

