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Een voorbeeld ter illustratie… 
ARD, Morgenmagazin, mei 2018:
Debat - Hebben wij een verplichting van technische hulpmiddelen 
(dodehoek-detectiesystemen) in vrachtwagens nodig?



Duitse krant,28/05/2018: 

“Tragisch verkeersongeval bij het rechts afslaan - Kind door vuilniswagen dood gereden“

• Rond 15u die middag werd een 7-jarig jongetje voor de ogen van zijn vader door een
vuilniswagen gegrepen. Het kind was met zijn fiets in de dode hoek van de vrachtwagen
terechtgekomen en stierf ter plaatse.

• Het jongetje reed met zijn vader op het fietspad. Aan een kruispunt moesten ze even oversteken. 
Daarbij kwamen ze de vuilniswagen tegen. De vader reed vooraan en stak als eerste over, de 
vuilniswagen stopte om hem te laten passeren. 

• De chauffeur van de vuilniswagen merkte het navolgende jongetje niet op en begon zijn
manoeuvre verder te zetten. 

• Hij sloeg rechts af….Hij had het jongetje in de dode hoek niet opgemerkt.

Wat is er gebeurd…?



Het ongeval: uitgangssituatie



Het ongeval: risicofactoren en (mogelijke) 
beleidsmaatregelen



Het ongeval: risicofactoren en (mogelijke) 
beleidsmaatregelen

1.NIET GEZIEN - doelgroep (DG) vrachtwagenbestuurders  - ENGINEERING  -
technisch faciliteren middels rechts-afslaan-assistentie =>discussie: verplicht of niet 
verplicht binnen stadscentra

2.NIET GEWETEN - DG: ouders  - EDUCATION/ sensibiliseren    - kennisoverdracht  
en alert maken voor het bestaan van dergelijk soort specifieke 
dodehoekongevallen. ‘hoe moeten ouders zich best gedragen in dergelijke 
situaties.’

3. NIET GEWETEN -DG: JONGEREN - EDUCATION/ sensibiliseren   - kennisoverdracht en alert 
maken voor het bestaan van dergelijk soort specifieke dodehoekongevallen. ‘hoe moeten 
jongeren die in groep fietsen zich best gedragen in dergelijke situaties’

4. NIET GEWETEN - DG: jonge 
fietsers - EDUCATION -
sensibiliseren  - kennis 
doorgeven en alert maken van 
de noodzaak dat ouders niet 
mogen voorop rijden  => 
oriëntatie van ouder incl. het 
aanmoedigen van vragen aan 
de ouders 

5. NIET GEWETEN -DG: vrachtwagenbestuurders - EDUCATION/ 
sensibiliseren    - kennisoverdracht aan en alert maken van 
vrachtwagenchauffeurs  over specifieke dodehoekconstellatie => mogelijk 
beter niet te vroeg afslaan – vanwege creëren extra dode hoek vooraan.   

6. NIET GEVOLGD  - DG: 
voertuigeigenaars/bedrijven  -
ENFORCEMENT - bv. handhaving van de 
regeltoepassing van verplichte rij-
assistentie in stedelijke omgeving

7.NIET GEPAST - DG: Verantwoordelijke 
INFRASTRUCTUUR- bv. rechtzetten van  
de zicht belemmerende borden, 
veiligheidsinfrastructuur, herinrichting
Altijd op basis van analyse, 

identificeren van risicopunten, 
aanbevelingen om risico’s weg te 
werken



Road Safety model
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Ervaringen vanuit het stadsbestuur Brugge
werken aan een verkeersveiligheidsreflex  2.0

• een verhoogd probleembewustzijn 

• een verhoogd probleeminzicht

• een verbreed instrumentarium preventiemaatregelen







INHOUDSOVERZICHT

1. Verloop en gevolgen van het ongeval
1.1. Beschrijving van het ongeval
1.2. Schets en foto’s

2. Ongevalsanalyse
2.1. Omgevingsanalyse – Audit weginfrastructuur
2.2. Gedragsanalyse

2.2.1. Autobestuurder 1
2.2.2. Autobestuurder 2

3. Knelpunten en mogelijke preventiemaatregelen

4. Resultaat ongevalsanalyse
4.1. Lijst mogelijke preventieve maatregelen
4.2. Selectie van de expertgroep 

=> stroomlijning 3 E-veiligheidsmaatregelen  
tot een maatregelenpakket op maat
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een nieuwe verkeersdeelnemers’ kijk op ongevallen 

het Brasilia-syndroom



een nieuwe verkeersdeelnemers’ kijk op ongevallen 

het Google Streetview-syndroom



een nieuwe verkeersdeelnemers’ kijk op ongevallen 

het Google Streetview-syndroom
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Engineering - Ontwerpen Enforcement - Handhaving

Engagement

Education - Educatie





VZV-Workshop 'Een ongeval....wat nu?   Paris_2011 cvbcvbcvb27

1.NIET GEZIEN - doelgroep (DG) vrachtwagenbestuurders  - ENGINEERING  -
technisch faciliteren  middels rechts-afsla-assistentie => discussie: verplicht of niet 
verplicht binnen stadscentra?

2.NIET GEZIEN – DG fietsers  -
ENGINEERING  - faciliteren 
zichtbaarheid fietser

3. NIET GEPAST =>   DG fietsers  -
ENGINEERING - faciliteren waarneming 
‘plaats op de baan’  → Aanliggend 
volwaardig fietspad: communiceert 
voorrang en subj. veiligheid

10. NIET GEWETEN -DG vrachtwagenbestuurders - EDUCATION/ 
sensibiliseren - kennis geven en alert maken van vrachtwagenchauffeurs  
over specifieke dodehoekconstellatie => mogelijk beter niet te vroeg 
inslaan – vanwege creëren extra dode hoek vooraan 

8.NIET GEPAST - DG voetgangers/fietsers  -
ENGINEERING  - faciliteren oversteektijd 
voetgangers/ fietsers (zebrapad niet recht -
ligt niet in het verlengde van de straat)

7. NIET GEWETEN -DG JONGERE FIETSERS - EDUCATION/ sensibiliseren   - kennis geven en alert maken van het bestaan 
van dergelijk soort specifieke dodehoekongevallen. “Hoe moeten ouderen (o.a. die in groep fietsen) zich best gedragen in 
dergelijke situaties?”

6. NIET GEWETEN -DG OUDERE FIETSERS - EDUCATION/ sensibiliseren   - kennis geven en alert maken van het bestaan van 
dergelijk soort specifieke dodehoekongevallen. “Hoe moeten ouderen (o.a. die in groep fietsen) zich best gedragen in 
dergelijke situaties?”

5.NIET GEZIEN - DG fietsers  -
ENGINEERING  - faciliteren 
zichtbaarheid fietser – andere kant v/d 
weg

9.NIET GEPAST - DG voetgangers/fietsers  -
ENGINEERING  - faciliteren oversteektijd 
voetgangers/ fietsers (busstrook begint nog 
op het zebrapad => vergroting oversteek)

4.NIET GEPAST - DG fietsers  -
ENGINEERING  → Voorsorteerstrook 
voor fietsers veilig bij rood, onveilig bij 
overgang van rood naar groen



Ervaringen vanuit het stadsbestuur Brugge

werken aan een verkeersveiligheidsreflex  2.0

• een verhoogd probleembewustzijn 

• een verhoogd probleeminzicht

• een verbreed instrumentarium preventiemaatregelen 



Slotbeschouwing…

“Men moet niet alles 
problematiseren”

Hoe wil je daarmee omgaan?

Maar:

verkeersongevallen zijn 
altijd

een probleem!!



Helmut Paris
-verkeerspsycholoog –

Vlaamse overheid
Departement  Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
tel: 02/553.14.86
fax: 02/553.71.08
e-mail: helmut.paris@mow.vlaanderen.be 

Eva Cocuyt – preventiedienst Stad Brugge

Koen Timmerman – preventiedienst Stad Brugge

Bart Slabbinck – mobiliteitsdienst Stad Brugge

Tommy De Boi – mobiliteitsdienst Stad Brugge

Lisa Delbrassine – politiezone Brugge

Inge Van Hecke – politiezone Brugge

Cindy Cogge – politiezone Brugge

Koen Niclaes – politiezone Brugge

Tom Viane – MOW West-Vlaanderen

Katrijn De Meyer – OVK-SAVE

Koen Van Wonterghem - OVK-SAVE

Helmut Paris – Verkeerspsycholoog MOW

Met dank aan……


