Samenvatting
De cijfers van het CBS over dodelijke verkeersslachtoffers kunnen beter geanalyseerd worden.
Verklaringen voor grote fluctuaties en inzicht in de gevaren voor ouderen ontbreken. Met meer
en betere data zou dit toch moeten kunnen. Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van data over
verkeersslachtoffers van het SWOV en wordt verder gekeken dan alleen de doden.
Door te kijken naar verhouding tussen ernstige slachtoffers en dodelijke slachtoffers ontstaat
de fataliteitscurve. Deze fataliteitscurve is voor alle vervoerswijze ongeveer gelijk en laat zien
dat de kans om dodelijk te verongelukken boven de 70-jaar ineens snel oploopt.
Zeventigplussers gaan sneller dood aan alles, niet alleen aan E-biken. Het zal niet zo makkelijk
blijken hier maatregelen tegen te ontwikkelen. Een toenemend aantal oudere slachtoffers kan
maar zo een keerzijde zijn van toenemende activiteit van ouderen, ook in het verkeer.
De wetenschap dat de komende jaren nog veel baby-boomers ouder zullen worden en er nog
een grote golf van nu vijftigplussers moet doorbreken maakt dit een belangrijk onderwerp.

Stijging verkeersdoden ouderen onafhankelijk van maatregelen
De cijfers van het CBS over dodelijke slachtoffers in het verkeer zijn elk jaar weer nieuws. De
laatste tijd helaas slecht nieuws, want na jarenlange dalingen stijgt het aantal verkeersdoden
sinds een paar jaar weer. Dit jaar (CBS over 2020) zijn de autododen wel gedaald, maar de
fietsdoden gestegen. Tijdens de daling wist men de verklaring in het succes van de maatregelen
te vinden, maar nu blijven overtuigende verklaringen achterwege. Natuurlijk lijken ‘appen in
het verkeer’ en ‘ouderen op e-bikes’ gevaarlijk, maar kan dat niet onderbouwd worden met
data?
Om de cijfers te kunnen verklaren is het nodig om verder te kijken dan de verkeersdoden en
ook ernstige verkeersgewonden te analyseren. Ik laat een nieuw licht schijnen op de verklaring
van het aantal verkeerslachtoffers en introduceer daarvoor de fataliteitscurve.
Het begint ermee dat er te grote fluctuaties in de aantallen verkeersdoden zitten, die niet
anders dan statistisch (dus met toeval of beter: pech) te verklaren zijn. Bijvoorbeeld:
Noord-Brabant veroorzaakt in z’n eentje al bijna de hele stijging én daling van de afgelopen
paar jaar. In 2018 stegen de dodelijke slachtoffers in die provincie met bijna 50 procent en
waren ze goed voor twee derde van de landelijke stijging. Ook de daling in 2020 komt voor twee
derde van een afname in Brabant. Hoe kun je de cijfers voor heel Nederland duiden als het al
niet lukt zo’n bepalende ontwikkeling in Brabant te verklaren? Er zou toch meer in de data
moeten zitten.

Gelukkig is met de cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) wel door te drillen…Helaas zonder verhelderende inzichten. Want hoe kan je verklaren
dat er in ’18 ineens veel meer jongeren een dodelijk auto-ongeluk krijgen en in ’19 met de
motor en daarna hun lesje geleerd lijken te hebben?

Het zijn te veel slachtoffers, maar te weinig om analyse op te kunnen loslaten en patronen te
vinden. Ook niet als je zoekt naar tijdstip, maand, dag of weer en wat je maar nog meer kan
bedenken. Dat krijg je met 600 doden, verdeeld over 365 dagen, 24 uur, 12 provincies, 350
gemeenten, allerlei wegen, allerlei vervoermiddelen, en ga zo maar door…
Als, zoals het voorbeeld van Brabant illustreert, de toevallige variatie in de aantallen
verkeersdoden zo groot is en een verklaring ontbreekt, volstaat het niet om alleen naar deze
getallen te kijken en hebben we meer-zeggende data nodig.
Dodelijke slachtoffers zijn het zeldzame, fatale gevolg van een veel groter aantal ernstige
verkeersongevallen. Daarom is het een beter idee om verder te kijken en ook
verkeersongevallen met ziekenhuisopnames of zelfs licht letsel te analyseren. Die zeggen meer
over de gevaren op de Nederlandse wegen. Met meer slachtoffers van verschillende ernst
kunnen we wel veel andere dingen zien, onze eigen analyses maken en nieuwe grafieken
introduceren. En die blijken tot interessante nieuwe inzichten te leiden.
Hoe zit dat eigenlijk met die ouderen op hun E-bikes. Zijn die inderdaad verantwoordelijk voor
de stijging?
Ook dat is niet zo makkelijk vast te stellen op basis van de dodelijke slachtoffer cijfers. Daarvoor
is het aandeel E-bikes (nog?) te laag.
Zo lijkt er nog een effect zichtbaar:

Maar in de volgende grafiek zijn de E-bike slachtoffers al opgegaan in de massa:

Een middagje op het fietspad maakt ons toch wel achterdochtig. De ouderen scheuren er
inderdaad op los, op hun E-bikes. En ze maken niet altijd een even gecontroleerde indruk. Dat
moet wel gevaarlijk zijn. Maar is dat het ook? Want we weten ook dat het gebruik enorm
gestegen is en zo groot lijkt het aandeel in de cijfers nu ook weer niet.
De onderstaande grafiek laat alle fietsslachtoffers zien per leeftijd (en geslacht):

We zien nu dat er 5-10 keer zo vaak letsel is met gewone fietsen als met E-bikes (de schalen in
de grafiek zijn verschillend). Dat scholieren het meeste ongelukken hebben, maar meestal niet
zo ernstig. Het aantal gewonden lijkt vooral mee te gaan met het verwachte gebruik. Dan valt
op dat mannen blijkbaar langer blijven E-biken dan vrouwen, maar die zijn dan wel weer eerder
in de meerderheid.
De E-bike helpt duidelijk ouderen nog langer aan het verkeer deel te nemen. Met de nodige
risico’s want er lijken relatief ook meer dodelijke slachtoffers.
Daarom heb ik dezelfde grafiek in percentages gemaakt, zodat we kunnen zien hoeveel
ernstiger daadwerkelijk de ongevallen zijn. Hoe groot is dat risico (de verhouding tussen
ernstige en minder ernstige ongevallen)?

Om de cijfers vergelijkbaar te houden heb ik een korte periode moeten selecteren, daardoor
wordt de grafiek wat brokkelig. Toch zien we dat E-bike ongevallen over de hele linie ernstiger
zijn: procentueel minder licht gewond en meer dodelijk. Maar heel groot is het verschil niet.
Wel zie je de kwetsbaarheid toenemen met de leeftijd.

En dat beeld, die toenemende kwetsbaarheid met leeftijd, herhaalt zich voor alle
vervoermiddelen, ook voor voetgangers:

Of, langjarig alle ongelukken en vervoermiddelen samen:

Het lijkt er dus vooral op dat elk vervoermiddel gevaarlijker wordt voor ouderen. Vermoedelijk
geldt dit voor alles wat ouderen doen. Ook iets van zolder halen, bijvoorbeeld, maar dat valt
niet onder verkeersdeelname.
Als wij alleen de fataliteit van fiets ongelukken (dodelijk/ziekenhuis opname) nauwkeuriger
bekijken:

zien we dat E-bike en fiets een gelijk patroon volgen. Ik denk daarom dat het gevaar van E-bikes
op zich onvoldoende verklaring geeft voor stijgende dodelijke slachtoffers. Al maken de
kleinere aantallen voor de E-bike het beeld weer wat brokkelig.
Met meer cijfers, voor alle voertuigen, krijgen we een veel duidelijker plaatje en een
interessante curve: ik noem dit de fataliteitscurve voor verkeersongevallen:

Deze fataliteitscurve ziet er voor alle vervoermiddelen vrijwel hetzelfde uit. Voor e-bikes is de
curve dus niet anders dan voor gewone fietsen. Voor ouderen is een verkeersongeluk
gevaarlijker, ook als voetganger of als automobilist. Kortom: álles is gevaarlijker voor ouderen.
Als je wilt dat ouderen actief blijven deelnemen, ook aan het verkeer – dankzij een e-bike of
scootmobiel – dan horen daar ook meer slachtoffers bij.
Als wij de curve een beetje toonbaarder maken door de leeftijden in bins van 3 jaar te vatten,

valt er nog iets bijzonder interessants op aan de fataliteitscurve: tot 70 jaar zijn de percentages
constant, boven die leeftijd schiet hij opeens omhoog. Dus waar een 60-jarige nog jeugdig en
onbekommerd aan het verkeer deelneemt, wordt het voor een 70-plusser opeens met het jaar
gevaarlijker, als hij een ongeval krijgt.
Waarom is dat zo interessant? Een blik op de leeftijdsopbouw in Nederland laat zien dat die
piramide niet vlak is of geleidelijk verloopt, maar uitstulpingen kent. Die uitstulpingen schuiven
elk jaar een jaar mee.

De meest opvallende, die als een haaievin boven de kromme uitsteekt, zit bij mensen die 68
jaar oud waren in 2015 (net voor de knik in de fataliteitscurve) en die 4 jaar later, dus in 2019,
72 jaar oud zijn. Deze grotere groep mensen is daarmee in het snel stijgende segment van de
fataliteitscurve beland. Voor hen is een verkeersongeval vaker fataal. Het stijgende aantal
verkeersdoden is als een golf die stukslaat op de steeds ondiepere zeebodem voor het strand…

En dan te bedenken dat er een steeds maar toenemende golf van ouderen aankomt die de 70
jaar bereikt. Als ook in de toekomst de fataliteitscurve realiteit zal blijven, zal dit onvermijdelijk
tot een stijging van het aantal dodelijke slachtoffers leiden. En zullen hun favoriete
vervoermiddelen steeds gevaarlijk lijken.
Natuurlijk houden de beroepscijferaars vast wel rekening met de bevolkingsopbouw, maar
hebben zij ook de combinatie met de knik in de fataliteitscurve in de gaten? En het brandingeffect dat daarvan het gevolg is?
Conclusie
Door te kijken naar verhouding tussen ernstige slachtoffers en dodelijke slachtoffers ontstaat
de fataliteitscurve. Deze fataliteitscurve is voor alle vervoerswijze ongeveer gelijk en laat zien
dat de kans om dodelijk te verongelukken boven de 70-jaar ineens snel oploopt.
Zeventigplussers gaan sneller dood aan alles, niet alleen aan E-biken. De wetenschap dat de
komende jaren nog veel baby-boomers ouder zullen worden en er nog een grote golf van nu
vijftigplussers moet doorbreken maakt dit een belangrijk onderwerp.
Verkeerskundigen kijken graag naar maatregelen en de resultaten daarvan. Daaraan vooraf zou
toch inzicht moet gaan over wat er gebeurt en staat te gebeuren. Want algemene maatregelen
en beperkingen gaan niet werken tegen het toenemende aantal ouderen, tenzij die gericht zijn
om minder ouderen aan het verkeer te laten deelnemen.
Beter lijkt het om na te denken over adviezen aan ouderen om zich beter te beschermen.
Maar een toenemend aantal oudere slachtoffers kan maar zo een keerzijde zijn van
toenemende activiteit van ouderen, ook in het verkeer.
Toegift/kader
Er zijn ook nog wat andere weetjes uit de beschikbare data te halen.
Bijvoorbeeld over een andere categorie die door te hoge snelheid irritatie oproept op de
fietspaden. De (race)fietsende niet-meer-zo-jonge mannen. Middle Aged Men In Lycra
(MAMILs) worden ze ook wel genoemd.
Ze maken de fietsenpaden onveilig op zondagochtend, vooral voor henzelf zo laat de
slachtoffer data zien. Het ergst zijn de vijftigers (met een piek van 11-12) er aan toe, maar de
veertigers draaien al warm. Veertigers beginnen wel wat eerder (ze pieken van 10-11) en zijn
ook eerder weer thuis. Dertigers nemen er gewoon de hele ochtend voor. En twintigers liggen
nog in bed, want die hebben hun gevaarlijkste moment van de zondag (en de week) al gehad:

