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1 Kans op ongevallen

Als we het hebben over ongevallen, dan lezen we vaak het volgende bericht:

Opnieuw ongevallen met vrachtwagens

Verkeer rond Antwerpen muurvast 14/11/2013, 16u11

Op de autosnelweg E34 zijn woensdagnamiddag, net voorbij de afrit van het Turnhoutse Lille, 
twee vrachtwagens op elkaar gereden in de richting van Nederland. Een klap zonder zwaar- 
gewonden, maar met des te meer verkeershinder door een volledig afgesloten snelweg. 
Ongeveer gelijktijdig ging op de E313/E34 ter hoogte van Wommelgem, in de richting van 
Nederland, een vrachtwagen dwars door de middenberm. Daar is zowel in de richting van 
Antwerpen als in de richting van Hasselt maar één rijstrook beschikbaar.

Het eerste ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur in de staart van een file door werkzaam- 
heden. Een van de vrachtwagens was geladen met vinylacetaat, een brandbaar product dat 
voor ontploffingsgevaar kon zorgen. Tot een lek kwam het niet. Het verkeer moest de snelweg 
wel verlaten via de afrit Lille en via secundaire wegen naar de oprit in Gierle. 
Het tweede ongeval gebeurde zowat gelijktijdig. De gecrashte vrachtwagen verloor een lading 
houten kratten. Die liggen verspreid over de weg.

De gevormde files door beide ongevallen waren omstreeks 16.00 uur al samengekomen en 
zorgden voor een moeilijke avondspits. De verkeerspolitie gaf advies de E34 te mijden en  
om te rijden via de E19 richting Breda en via de A58 richting Tilburg/Eindhoven.  
De Liefkenshoektunnel werd in beide richtingen tolvrij gemaakt (belga/dm).

Dit soort berichten zijn negatief voor de chauffeurs en het wegvervoer. Het voorkomen van ongevallen 
moet het streven zijn.

1.1 Verkeersongevallen algemeen

Jaarlijks worden naar schatting de volgende cijfers gepubliceerd:
• 130.000 slachtoffers van een verkeersongeval worden behandeld op een Spoedeisende Hulp afdeling;
• 21.000 slachtoffers van een verkeersongeval worden opgenomen in een ziekenhuis;
• Jaarlijks overlijden er gemiddeld 760 personen als gevolg van een verkeersongeval.
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Nadat het aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van verkeersongevallen jarenlang was afge-
nomen is het sinds een paar jaar weer aan het stijgen. Ook het aantal ziekenhuisopnames laat een 
stijgende lijn zien. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van verkeersongevallen vertoont juist al 
jaren een dalende lijn.

Letsels opgelopen bij verkeersongevallen
Aantal letsels en aantal behandelingen:
• Medisch behandelde letsels: 300.000;
• Huisarts: 160.000 - 250.000;
• Spoedeisende hulp behandelingen: 130.000 - 330.000;
• Specialist: 110.000 - 380.000;
• Fysiotherapeut: 80.000 - 900.000;
• Ziekenhuisopnamen: 21.000 - 121.000.

1.2 Ongevallen en cijfers

Wie lopen letsel op?
Een kwart van alle op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers in het verkeer valt in de leeftijdsgroep 
van 15 tot en met 24 jaar. Het absolute aantal SEH-behandelingen neemt na een piek rond de 20 jaar  
af, naarmate de leeftijd toeneemt. Omgerekend naar het aantal SEH-behandelingen per in het verkeer  
afgelegde afstand, neemt het risico op een SEH-behandeling na een verkeersongeval in de leeftijds-
groepen van 30 tot 50 jaar sterker af dan je op grond van het absolute aantal ongevallen zou vermoeden.
Boven de leeftijd van 50 jaar neemt het risico op een SEH-behandeling na een verkeersongeval per 
afgelegde kilometer juist toe, terwijl het absolute aantal ongevallen dan nog altijd afneemt.
Onder de in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers zijn, ten opzichte van andere leeftijdsgroepen, 
relatief veel jongeren van 15 tot en met 19 jaar en opvallend veel mannen. Van de overleden mannen 
valt maar liefst bijna een kwart binnen de leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar.

Vervoerswijze
Op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers van verkeersongevallen zijn vooral fietsers en mensen 
in personenauto’s. Bij de in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers zijn vier op de tien slachtoffers 
fietsers. Zowel bij op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers als bij diegenen die in het ziekenhuis 
zijn opgenomen, bevindt één op de vijf slachtoffers zich in een personenauto ten tijde van het ongeval.
Bij dodelijke slachtoffers liggen de verhoudingen anders. Daarbij zijn vier op de tien slachtoffers inzit-
tende van een personenauto en één op de vier zit op de fiets.
Gebaseerd op het aantal SEH-behandelingen per kilometer blijken met name berijders van twee- 
wielige motorvoertuigen (brommers en motorfietsen) risico te lopen op ongevallen.
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Hoe ontstaan de letsels?
De helft van de op de SEH-afdeling behandelde slachtoffers loopt letsel op bij een eenzijdig ongeval. 
Dat wil zeggen; een ongeval waar geen andere verkeersdeelnemer bij betrokken is en waarbij geen 
sprake is van een botsing. Vooral een val van de fiets komt veel voor. Eén op de drie slachtoffers is 
tegen een andere verkeersdeelnemer gebotst.

Wat is de aard van de letsels?
Eén op de drie slachtoffers wordt op de SEH-afdeling behandeld aan letsel aan de schouder, de arm 
of de hand. Een kwart heeft letsel aan het hoofd, de hals of de nek, nog eens een kwart aan de heup, 
het been of de voet. Bijna één op de vijf slachtoffers wordt na behandeling op de SEH-afdeling in het 
ziekenhuis opgenomen.

Onderzoeken ongevallen (ernstig)
De Verkeers Ongevallen Analyse of VOA is een afdeling van de Nationale politie die de oorzaak en 
toedracht van ernstige verkeersongevallen onderzoekt. Dit zijn ongevallen met zwaar letsel of dode-
lijke afloop. Voor ongevallenanalyse hebben de VOA-teams gecertificeerde specialisten die forensisch 
ongevallenonderzoek uitvoeren. Zij beschikken daarvoor over specifieke middelen om het ongeval te 
onderzoeken.

Om later goed onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak en toedracht, wordt op de plaats van het 
ongeval relevante informatie vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere om remsporen, krassporen, 
voertuigen- en slachtofferposities. Deze worden gemarkeerd met spuitverf of krijt. De ongevalsplaats 
wordt daarna fotogrammetrisch vastgelegd en/of ingemeten. Bij fotogrammetrie worden overzichts-
foto’s van hun perspectief ontdaan (de foto wordt onthoekt) waardoor ze bemeetbaar, controleerbaar 
en reproduceerbaar zijn.

Van de betrokken voertuigen wordt de technische staat onderzocht, de schade vastgelegd en bijvoor-
beeld EOBD (Europe On-Board Diagnostics) informatie ingewonnen. Andere relevante zaken zijn 
bijvoorbeeld de stand van de versnellingspook, de hoogte van de hoofdsteunen en stoelstanden. 
De ICT ontwikkelingen zijn ook niet aan de VOA voorbijgegaan. Het gevolg is dat technieken als foto-
grammetrie in combinatie met CAD, het gebruik van tachymeters en simulatieprogramma’s de kwaliteit 
van het onderzoek verhogen. Er zijn innovatieve ontwikkelingen om de onderzoekstijd ter plaatse te  
verkorten, zodat wegen sneller vrijgegeven kunnen worden en verkeershinder en economische schade  
door files beperkt wordt. Door enkele VOA-afdelingen worden proeven met stereofotografie gedaan in 
samenwerking met Rijkswaterstaat en TNO.

Structuur
De politie vormt één korps, waar ongeveer 63.000 mensen werken. Het korps bestaat uit tien regio-
nale eenheden, de Landelijke Eenheid voor regio-overschrijdend en specialistisch politiewerk en het 
Politiedienstencentrum voor ondersteunende taken.
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