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Fietsen 
maakt 
gelukkig
geluksprofessor Leo Bormans 



competentie autonomie verbinding



Verkeersveiligheid



Met een nieuw
vervoersmiddel, 
neemt het 
aantal 
slachtoffers toe.

Aantal doden
(30 dagen) & 
zwaargewonden



Wie was ‘de botspartner’
*dodelijke ongevallen



“Verkeersonveiligheid wordt beïnvloed door 
drie factoren: mens, voertuig en omgeving. 

meldpuntwegen.be



Fietsen kinderspel? 

GDE-Matrix
Goals for Driver Education 

4 niveau’s



1. Operationeel niveau
VOERTUIGBEHEERSING



2. Tactisch niveau
Beheersing van de verkeerssituatie



3. Strategisch niveau
Doel en context van de verplaatsing



4. Waarden en 
normen
Levensdoelen



Oorzaken fietsongevallen

• Kuilen, sleuven, putdeksels, ophogingen door boomwortels en dergelijke
• Racefietsers: bijna 1/3 v.d. enkelvoudige fietsongevallen: glad wegdek en gleuven in lengterichting. 
• Botsing tegen paaltjes, wegversmallingen of met werkzaamheden op of langs de weg 

• De fiets is een evenwichtsvoertuig: altijd een kans op vallen
• Ook glijdt men eerder uit op een fiets met smalle banden
• Belang van deugdelijke frameconstructie, goede remmen en verlichting, en goed geprofileerde 

banden

• Te hoge snelheid, afleiding, door rood rijden, rijden onder invloed, rijden zonder goede 
fietsverlichting

• Botsingen tegen portieren van geparkeerde voertuigen
Bron: Fietsers - Wat zijn de belangrijkste oorzaken van fietsongevallen? (SWOV)



Waarom slimme mensen domme dingen doen



Ik weet hoe ik moet rijden…

We overschatten ons eigen kunnen.
We zitten vast in onze gewoontes.

We filteren informatie die onze opvattingen   
en vermoedens bevestigen.
We zien niet alles waar we naar kijken.

We laten ons verkeersgedrag door anderen 
bepalen.

BLINDE VLEKKEN 
WEGWERKEN



Eenzijdige 
fietsongevallen

23% officieel 
75% schatting 



Fietsen doe je niet 
op automatische 
piloot



In ‘t stad
tramsporen
weinig ruimte
gebrek fietsinfrastructuur



In de haven
treinsporen

onbewaakte spoorwegovergangen
dokken, bruggen en sluizen



Vraagt al je 
aandacht



Rijden onder invloed



Fietsers hebben wel / geen voorrang



Wintertips voor fietsers
Bandenspanning
• Elke drie weken - tot 3 à 4 bar. 
• Als het glad is bandenspanning verlagen.

Zichtbaarheid
• Goed werkende verlichting.
• Draag een fluohesje.

Voorkom uitschuiven
• Rij mogelijk gladde borduren loodrecht op of stap af
• Pas op met kasseien. 
• Beperk hoofdletsels door een helm te dragen.
• Verwijder regelmatig het vuil van je ketting en olie

ze opnieuw in. 
• Laat je fiets eens volledig nakijken. 



Fietstechniek - bochten

Scherpte van de bocht, wegdek, weer, medeweggebruikers.

Hoe meer snelheid je verliest, hoe lichter je moet schakelen. 

Rem atijd voor de bocht en niet in een bocht! 

Rem met de achterrem in plaats van met de voorrem.

Zorg dat je kijkt naar waar je naartoe wilt 
(kijk door de bocht). Kijk niet naar je voorwiel.

Binnenste pedaal omhoog en hak van buitenste been 
omlaag duwen (zo voorkom je vallen doordat je met het 
pedaal op de grond blijft steken).



Fietshelm: verplicht voor 
bestuurders van een 
speedpedelec. CE-label (EN-1078)

Degelijke fietsverlichting
je achterlicht moet zichtbaar zijn 
vanop 100 m.

Fluokleuren vallen meer op. 
In het donker zorgen de 
reflecterende gedeeltes dat je al 
zichtbaar bent vanop 150 m als er 
licht op weerkaatst.



Extra voorzichtig met 
elektrisch fietsen

De snelheid ligt hoger

De remafstand is langer

Andere weggebruikers merken
niet altijd dat iemand elektrisch
fietst



Fysieke en online fietsopleidingen www.safe2work.be



Bedankt!
Ivo Van Aken, beleidsmedewerker bedrijven
ivo.vanaken@vsv.be
www.safe2work.be

Bedankt voor jullie aandacht
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