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Via nieuwe normmens naar inclusiviteit 
Van nul verkeersslachtoffers een punt maken voor alle verkeersdeelnemers 



De Nieuwe Normmens 

“Er is te lang ontworpen voor gezonde 

mensen. De oudere, het kind, de mens met 

functiebeperkingen zou de normmens moeten 

zijn voor ontwerpen in de openbare ruimte, 

infrastructuur en het openbaar vervoer.” 

Erik Asmussen, Verkeerskunde 01-2018 

POV Zuid-Holland, augustus 1996 



Beginnende verkeersdeelnemer  

Beperkte rijvaardigheid 

Tijdelijke beperking van de rijgeschiktheid (moe, afgeleid, alcohol,...) 

Ervaren verkeersdeelnemer 

Goede rijvaardigheid 

Tijdelijke beperking van de rijgeschiktheid (moe, afgeleid, alcohol,...) 

Oudere verkeersdeelnemer 

Goede rijvaardigheid 

Chronische beperking van de rijgeschiktheid 

Tijdelijke beperking van de rijgeschiktheid (moe, afgeleid, alcohol,...) 

Groepen verkeersdeelnemers 



Ouderen hebben een grotere kans op functiestoornissen 

Deze functiestoornissen kúnnen het verkeersgedrag beïnvloeden 

Dit kán tot een ongeval leiden 

In dat geval is het letsel vaak ernstiger dan bij jongeren  

Door de fysieke kwetsbaarheid van ouderen 

Oudere verkeersdeelnemer als normmens? 



 

Overlijdensrisico van 75-plussers is hoogst van alle groepen 
 
Dit is vooral het gevolg van hun fysieke kwetsbaarheid 

Overlijdensrisico van oudere automobilisten 



Lopen Fietsen Autorijden 
Totale 

verkeersdeelname 

30 - 49 jaar 7 5 1 2 

60 - 74 jaar 11 22 1 4 

≥ 75 jaar 90 146 10 33 

Alle leeftijden 11 13 1 3 

Overlijdensrisico naar leeftijdsgroep en vervoerwijze:  

verkeersdoden per miljard afgelegde kilometers, 2011-2014 

Overlijdensrisico voor diverse vervoerswijzen 



 

Ouderen zijn oververtegenwoordigd bij ongevallen op kruispunten, 

met name bij het links afslaan (fiets, auto)  

Oudere verkeersdeelnemers zijn geen gevaar voor anderen, 

hoogstens voor zichzelf 

De oudste groep fietsers (75+) heeft daarnaast veel valongevallen 

Bij voetgangers en scootmobielgebruikers: oversteken en (om)vallen 

Ongevallen 



• In 2040 is 25% van de bevolking 65+ 

• Verdere toename van het rijbewijsbezit onder vrouwen 

• Meer fietsers, vooral op elektrische fiets 

• Minder te voet? 

• Meer verkeersdoden … als we niets doen! 

Wat betekent vergrijzing voor de verkeersveiligheid? 



Bron: Metro, 18 maart 2008 

Ouderen uit  
het verkeer halen…? 



“Inclusiviteit bereik je door rekening te houden  

met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen.” 



Hoe houd je rekening met de nieuwe normmens? 

Verkeerssituaties aanpassen  

Persoonlijke ondersteuning in of aan het voertuig 

Educatie en training (ouderen en medeweggebruikers) 

Compensatiestrategieën (bijv. niet in het donker rijden) 

Verbeteren van voertuigveiligheid en helmgebruik 

Adviezen over alternatieve vervoersmogelijkheden 



Afname van... Kan leiden tot... 

Waarneming van beweging, snelheid 
en afstand 

Problemen bij het waarnemen van (andere) voertuigen en de 
snelheid waarmee zij naderen 

Perifere visie en  

flexibiliteit van de nek 

Over het hoofd zien van andere verkeersdeelnemers bij het 
invoegen of wisselen van rijstrook, en afslaan op de fiets 

Selectieve aandacht Over het hoofd zien van verkeersborden en verkeerslichten 

Snelheid van informatieverwerking, 
prestatie onder tijdsdruk, verdeelde 
aandacht 

Langere reactietijd in complexe verkeerssituaties 

 

Kracht en evenwicht Tragere opstarttijd bij oversteken, grotere vetergang, meer 
moeite om het evenwicht te herstellen  

Start en verloop van het verouderingsproces varieert! 

Relevante functiestoornissen 



Algemene ontwerpprincipes 

Aansluiten op ervaringen  

Belangrijke elementen opvallend maken 

Onnodige obstakels weghalen 

Tijd geven om te reageren en handelen 

Voldoende ruimte geven om uit te wijken 





Aansluiten op ervaringen 



Aansluiten op ervaringen 



Aansluiten op ervaringen 



Aansluiten op ervaringen 



Belangrijke elementen opvallend maken 



Onnodige obstakels weghalen en ruimte voor uitwijken 



“Het mooie is dat de meeste infrastructurele  
aanpassingen ten bate van ouderen  
ook gunstig zijn voor andere verkeersdeelnemers” 



Persoonlijke ondersteuning 

In de auto (automaat, navigatiesysteem, ADAS, zelfrijdend) 

Door de fietsenwinkel (zadelhoogte, maximale el. ondersteuning)  

Bij verstrekking van scootmobielen 

Juiste scootmobiel voor de aandoeningen van gebruiker 

Afweging van kosten voor scootmobiel versus zorg aan huis 

Bij wijzigingen in medische conditie (veilige alternatieven) 



Educatie 

Als het ontwerp op orde is 

Bij ontbrekende kennis of vaardigheden 

Die aantoonbaar gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid 

Met veelvuldige oefening 

In de juiste context 



swov.nl 

Ongevallen voorkomen 

Letsel beperken 

Levens redden 


