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De verkeersonveiligheid in Nederland, uitgedrukt in het aantal verkeersdoden, kent een markant 

historisch verloop. Rond 1950 vielen er in ons land ca. 1000 verkeersdoden per jaar. Daarna steeg dit 

aantal, net als de automobiliteit, exponentieel. Rond 1972 was het aantal verkeersdoden bijna 3500. 

Daarna was er een periode van afname tot een niveau van circa 650 in 2012. Die afname kende 

overigens een ongelijkmatig verloop. Zelfs met enkele jaren waarin sprake was van een forse stijging 

ten opzichte van het jaar ervoor. Ook veel andere geïndustrialiseerde landen kenden dit patroon van 

een toename van het aantal verkeersdoden tussen 1950 en 1972 en een grillig verlopende afname 

daarna. 

 

In zijn proefschrift (“Road Safety in bits and pieces, For a better understanding of the development of 

the number of road fatalities”) is Henk Stipdonk (afdelingshoofd van het planbureau van de Stichting 
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Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)), nagegaan hoe de hierboven globaal 

beschreven ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers kan worden gerelateerd aan factoren 

zoals de hoeveelheid verkeer, verkeersveiligheidsmaatregelen, enzovoort. Inzicht in deze relaties 

maakt het mogelijk om het beleid zowel ex-post als ex-ante te evalueren. 

 

Kenmerkend voor de Stipdonk gekozen benadering is zijn gebruik van stratificatie van zowel 

ongevalgegevens als gegevens met betrekking tot mobiliteit, in dit geval uitgedrukt als door 

personen afgelegde afstand. Gangbare verkeersveiligheidsmodellen waarmee de ontwikkeling van 

het aantal verkeersslachtoffers in het verleden wordt beschreven of in de toekomst wordt geraamd, 

hanteren veelal het totale aantal slachtoffers in een jaar als afhankelijke variabele. Voor de 

ontwikkeling van het totale risico (totaal aantal slachtoffers per totale afgelegde afstand) worden 

vaak, met soms zeer complexe statistische technieken, modellen geschat, met een beperkt aantal 

verklarende variabelen, zoals bijvoorbeeld alcoholgebruik. 

 

Bij de door Stipdonk gebruikte stratificatie van gegevens worden verschillende deelpopulaties met 

verschillend risico (denk aan verschillende vervoerswijzen, verschillende leeftijdsgroepen en 

combinaties hiervan) afzonderlijk gemodelleerd en geanalyseerd. De resultaten van deze benadering 

laten zien dat de onderscheiden deelpopulaties vaak een substantieel verschillende ontwikkeling in 

risico, ontwikkeling in afgelegde afstand per persoon en ontwikkeling in de omvang van de populatie 

vertonen. Door deze verschillen leveren de deelpopulaties duidelijk verschillende bijdragen aan de 

ontwikkeling van het totaal aantal verkeersdoden. De som van alle deelpopulaties – de ‘bits and 

pieces’ – en hun onderling verschillende ontwikkelingen levert een bruikbare detaillering van het 

inzicht in de verandering in het totale risico en het bijbehorende aantal verkeersdoden. 

 

Het proefschrift draagt zowel theoretisch als praktisch bij tot het verbreden en verdiepen van het 

inzicht in de historische en toekomstige ontwikkeling van verkeersveiligheid. De in het proefschrift 

gepresenteerde modellen en methoden worden door de SWOV reeds gebruikt voor steeds 

gedetailleerdere analyses en ramingen van het aantal verkeersslachtoffers. Daarmee vormen ze op 

dit moment al een versterking van het proces van ‘evidence based’ beleidsontwikkeling binnen het 

domein van verkeersveiligheid. 

 

Een kanttekening, die bij dit alles kan worden geplaatst, betreft de bij de gehanteerde methoden en 

modellen behorende ‘gegevenshonger’. Toepassing impliceert de noodzaak tot het verzamelen van 

deugdelijke gegevens over zowel ongevallen als mobiliteit, inclusief de benodige persoons-, ongevals-  

en verplaatsingskenmerken. Stipdonk legt in het proefschrift hierbij zelf de nadruk op de afnemende 

kwaliteit van ongevalgegevens en breekt een lans voor een betere registratie. Dit geldt echter zeker 

ook voor mobiliteitsgegevens. Het verzamelen van met name de relevante (persoons- en 
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verplaatsings)kenmerken vergt in deze tijd van ‘big data’ vooralsnog relatief kostbare grootschalige 

en gedetailleerde gegevensverzamelingen middels enquêtes. 


