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Fietsen in Vlaanderen

Milieu én fietsen én veiligheid én je hersenen



Fietsen in Vlaanderen

Vlaanderen en attitude



Fietsen en hoofdletsels
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• Slachtoffers van fietsongevallen die medische hulp zoeken hebben een 
schedel/hersenletsel in 21-61% van de gevallen.

• In dodelijke fietsongevallen is een schedel/hersenletsel de directe 
doodsoorzaak in 69-93%.

• Kinderen
– Fietsongeval is de nummer 1 oorzaak van schedel/hersenletsels bij kinderen



Fietsen en hoofdletsels

Schedelbreuk

Kneuzing

Acuut subduraal hematoom

Diffuse axonal injury

Epiduraal hematoom

Intracerebrale bloedingSubarachn. bloed
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Fietsen en hoofdletsels



Fietsen en hoofdletsels

• Belang van hoofdletsels vs. andere letsels in fietsdoden



Fietsen en hoofdletsels

• Belang van ouderen in de statistieken

Incidenctie fietsgerelateerde hoofdletsels Incidenctie fietsgerelateerde letsels



Fietsen en hoofdletsels

• E-bikes



Beschermt de helm?
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Beschermt de helm?



Kan de helm beter?

• Inzicht in ontstaansmechanisme verschillende letseltypes

• Mechanische tolerantiecriteria van het menselijk hoofd t.a.v. 
verschillende letseltypes

• Inzicht in ordegrootte van de mechanische input bij 
verschillende types fietsongevallen

• Mechanische input onder tolerantiecriterium brengen d.m.v. 
helm



Kan de helm beter?

Methoden

• Reconstructie van real life ongevallen
– Ordegrootte mechanische input

– Database: correlaties input-letsels

• Experimenten 
– fysiek, biologisch, dier

• Mathematische modellen
– Eenvoudige simulaties

– Finite element modeling

• Materiaalstudies
– Eenvoudig

– Complexe vorm



Kan de helm beter?
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Contact

Inertie

schedelbreuk

Hersenkneuzing

Brugvene-ruptuur met 
acuut subduraal 
hematoom

Diffuse axonal injury
Diepe haemorrhagischeletsels, 
basale ganglia bloedingen, 
intraventriculaire bloeding

Epidurale bloeding

Intracerebrale bloeding

Acuut subduraal 
haematoom
Subarachnoidaal bloed

Subarachnoidaal bloed

Kan de helm beter?



• Rotationele versnellingen treden steeds op,
naast de lineaire versnellingen

2317.11.17

F = 9000N, 1ms
Driehoekige puls

Kan de helm beter?



Diffuse axonal injuryAcute subdural haematoma

Kan de helm beter?
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Kan de helm beter?

Conclusions
E#abs depends on impact site (occipital > parietal > frontal < temporal)
E#abs depends on impact velocity (kinetic energy input)



• Letselspecifieke tolerantiecriteria

– Te verfijnen

– // hoekversnelling voor ernstigste hersenletsels

• Ontwikkeling van nieuwe materialen die 

– Hoekversnelling reduceren

– Implementeerbaar zijn in fietshelm

– Op grote schaal produceerbaar

Kan de helm beter?
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• Letselspecifieke tolerantiecriteria

– Te verfijnen

– // hoekversnelling voor ernstigste hersenletsels

• Ontwikkeling van nieuwe materialen die 

– Hoekversnelling reduceren

– Implementeerbaar zijn in fietshelm

– Op grote schaal produceerbaar

• Ontwikkeling van te standaardiseren, ondubbelzinnige en 
reproduceerbare testen voor nieuwe fietshelmnorm

Kan de helm beter?



• Man, 71j

• Wielertoerist, helmdrager

• Val door afbreken pedaal

• Linkszijdig impact op het hoofd

• Op spoedgevallen GCS 8, isocoor

• Linkszijdig schouderletsel

• CT-scan: acuut subduraal hematoom

• Onmiddellijke ingreep

• Overleden

• Man, 65j

• Recreatief, helmdrager

• Val, omstandigheden onduidelijk

• Impact rechts vooraan op het hoofd

• Op spoedgevallen GCS 6, isocoor

• CT-scan: acuut subduraal hematoom en 
kneuzingen

• Onmiddellijke ingreep

• Overleden

Kan de helm beter?
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Wishlist
• Reductie hoekversnelling

– Anisotrope schuimlaag

– Glad oppervlak

– Met minimaal aantal strategisch geplaatste ventilatie-openingen

• Voldoende bedekking slaapstreek

Prototype

Kan de helm beter?



Helmdracht en helmplicht

a. Helm, bescherming en veiligheid

b. Effect van helmplicht op fietsgebruik

c. Individu en maatschappij, noodzaak maatregelen en 
draagvlak
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Helmdracht en helmplicht

a. Helm, bescherming en veiligheid

b. Effect van helmplicht op fietsgebruik

c. Individu en maatschappij, noodzaak maatregelen en 
draagvlak
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