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SAMENVATTING
Jaarlijks worden in Nederland 75.000 slachtoffers 
van een fietsongeval behandeld op een afdeling 
Spoedeisende Hulp (SEH) en worden 15.000 fietsers 
na een ongeval in het ziekenhuis opgenomen. In dit 
artikel inventariseren we onderliggende oorzaken 
van fietsongevallen met hoofdletsel. Het betreft een 
multicenter prospectief onderzoek naar risicofacto-
ren bij   patiënten van 16 jaar of ouder met een Glas-
gow Coma Somscore (GCS) van 9-15, die op de SEH 
werden gezien met een licht tot matig-ernstig trau-
matisch hoofdletsel. Van 1 januari 2013 tot 31 de-
cember 2015 werden in het Medisch Spectrum 
Twente in Enschede en in het UMCG in Groningen 
806  patiënten geïncludeerd. Demografische gege-
vens, het aantal fietsongevallen en de onderliggende 
oorzaken (met name alcoholgebruik) werden bestu-
deerd. Er waren 791  patiënten met een licht en 
slechts 15 met een matig-ernstig traumatisch hoofd-
letsel. Het betrof 497 mannen en 309 vrouwen met 
een gemiddelde leeftijd van 42,8 jaar (spreiding 16-
91). Bij 239 van deze 806  patiënten (30%) deed zich 
een fietsongeval voor; 197 op een normale fiets, 13 
op een elektrische fiets, 24 op een racefiets en 5 op 
een mountainbike. De ongevallen op een normale 
fiets betroffen 106 mannen en 91 vrouwen, gemid-
delde leeftijd 45,0 jaar. Deze fietsongevallen vonden 
opvallend vaak ’s nachts plaats, na alcoholgebruik. 

Bij 92 van de 197 ongevallen (47%) met een normale 
fiets was alcoholgebruik in het spel. Fietsongevallen 
zijn bij 30% van de  patiënten oorzaak van trauma-
tisch hersenletsel, vaak in combinatie met alcohol-
gebruik. Preventieve maatregelen, met bijvoorbeeld 
alcoholcontroles voor fietsers, zijn nodig om het aan-
tal fietsongevallen met hoofdletsel te verminderen.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(4):118-22)

SUMMARY
About 75,000 bicycle accident victims are seen at the 
Emergency Department (ED) of a Dutch hospital each 
year, of which 15,000 cyclists are admitted to the 
hospital. We describe the causes and riskfactors of 
bicycle related head injury in a multicenter prospec-
tive study of patients with mild to moderate head inju-
ry, Glasgow Coma score 9-15, presenting at the ED. 
From January 1 2013 to December 31 2015 806 pa-
tients with a mild to moderate head injury were enrol-
led in the Medical Spectrum Twente, hospital En-
schede and the University Medical Centre Groningen. 
The number of bicycle accidents and circumstances, 
especially alcohol intoxication, were studied.
In total 791 patients had a mild and 15 had a mode-
rate head injury, 497 were male, 309 female, with a 
mean age of 42.8 (range 16-91) years. Of these 806 
patients, 239 had a bicycle related head injury, of 
which 197 were cycling on a normal bike, 13 on an 
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INLEIDING 
Fietsen is in Nederland met bijna 200 verkeersdoden per 
jaar en circa 350.000 ongevallen met letsel, waarvan circa 
10.000 ernstige letsels, onveiliger dan autorijden.1 Jaarlijks 
worden in Nederland 75.000 slachtoffers van een fietson-
geval behandeld op een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), 
waarvan er 15.000 na een ongeval in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Vanaf 1998 is de incidentie van SEH-bezoek 
vanwege traumatisch hoofdletsel door fietsongevallen met 
54% gestegen tot 43 per 100.000 personen in 2012. In 2014 
kwamen in Nederland meer dan 16.000 kinderen (tot 14 
jaar) na een fietsongeval met letsel op de SEH, in 20% van de 
gevallen ging het om een hoofd/hersenletsel. Het betrof het 
vaakst kinderen op de leeftijd van 7-8 jaar, als het kind nog 
maar kort zelfstandig fietst.2 Toch loopt een kind daarbij 
vrijwel nooit ernstig hoofdletsel op.3 Volwassenen zijn niet 
alleen getalsmatig meer betrokken bij een fietsongeval, maar 
lopen door de val ernstiger letsel op met ook een hoger per-
centage hoofdletsels (21-40%) dan kinderen.4-6 Bij gemotori-
seerde tweewielers (motorrijders, bromfietsers, scooters) is 
dat risico nog hoger (circa 50%).7 
Het aantal ouderen dat door een val met een snelle elektri-
sche fiets hoofdletsel oploopt en hiervoor in het ziekenhuis 
belandt, neemt toe. Er zijn nu zeker 2 miljoen elektrische 
fietsen in Nederland en dat aantal groeit. Berijders van een 
elektrische fiets raken vaker ernstig gewond na een fietson-
geval dan fietsers op een normale fiets, met ernstiger hoofd/
hersenletsel en een langere ziekenhuisopname.8 Hiervoor 
worden meerdere oorzaken genoemd. Een eerder onderzoek 
naar fietsongelukken toonde aan dat er in 37% sprake is van 
alcoholgebruik, en dat 20% van de slachtoffers in de weer is 
met zijn smartphone.1 De totale kosten van fietsongevallen 
met hoofdletsel in Nederland bedragen jaarlijks 74,5 miljoen 
euro, waarvan bijna de helft directe kosten (opname, behan-
deling SEH) en de rest indirecte kosten zijn, zoals werkver-
zuim.9

Van 1 januari 2013 tot 31 december 2015 werden op de SEH 
van het Medisch Spectrum Twente in Enschede en van het 
UMCG in Groningen 1.089  patiënten met een licht (LTH) of 
matig-ernstig traumatisch hoofdletsel (MTH) gezien. Aan 

deze 1.089  patiënten werd gevraagd om deel te nemen aan 
een prospectieve vervolgstudie naar de uitkomst van LTH en 
MTH bij  patiënten van 16 jaar of ouder (het Upfront-onder-
zoek, NL411 88.042.1 2).10,11 Honderdtwintig patiënten 
(11%) wilden niet deelnemen en 163 patiënten (15%) waren 
in het verloop van de studie niet (meer) telefonisch bereik-
baar. In totaal werden 806 patiënten geïncludeerd. Voor de 
diagnose LTH werden de criteria van de Nederlandse richt-
lijn Licht traumatisch hoofd/hersenletsel gebruikt: 1) 
Glasgow Coma Scale (GCS)-score van 13-15, 2) indien post-
traumatisch bewustzijnsverlies maximaal 30 minuten, 3) 
indien posttraumatische anterograde amnesie maximaal 24 
uur.12 Voor de diagnose MTH gelden een GCS-score van 
9-12 en een posttraumatische bewustzijnsstoornis van meer 
dan 30 minuten. Dit artikel beschrijft een retrospectieve 
analyse van deze prospectief geïncludeerde patiëntengroep 
het aantal fietsongevallen en gaan in op traumamecha-
nismen, onderliggende oorzaken zoals alcoholgebruik en 
mogelijke preventieve maatregelen. 

ONDERZOCHTE GROEP FIETS-
ONGEVALLEN
Bij 239 van de geïncludeerde  patiënten was een fietsongeval 
de oorzaak van het hoofdletsel (zie Tabel 1 , pagina 120). 
Hiervan reden er 197 (106 mannen) op een normale fiets, 
13 op een elektrische fiets, 24 op een racefiets en 5 op een 
mountainbike. Bij 65 (33%) was er sprake van een aanrij-
ding met een ander vervoermiddel: auto (40), motor (2), 
scooter (5) of andere fiets (18). Bij de overige 132 (67%) was 
er een eenzijdig ongeval; val met fiets, met fiets tegen trottoir 
of boom. Twee  patiënten waren onwel geworden op de fiets 
en daardoor van de fiets gevallen. Bij 1 van deze 2 was er 
vermoedelijk een epileptisch insult. 
De gemiddelde leeftijd en het aantal eenzijdige fietsonge-
vallen is hoger bij ongevallen met een elektrische fiets dan 
bij een normale fiets.  Patiënten die een eenzijdig fietsongeval 
hadden gehad, presenteerden zich opvallend vaak ’s nachts 
en/of na alcoholgebruik; van de 65 eenzijdige fietsonge-
vallen met nachtelijke presentatie was er bij 62 (95%) sprake 
van alcoholgebruik. Van de 33  patiënten met een eenzijdig 

e-bike, 5 on a mountain bike, and 24 were cycle ra-
cing. The accidents on a normal bike included 106 
male and 91 female patients, mean age 45.0 years; 
these accidents were often at night, after alcohol in-
toxication. Almost half (92 of 197) (47%) of bicycle 
related head injuries on a normal bike occurred after 

the consumption of alcohol. Bicycle accidents ac-
count for 30% of head injuries, often associated with 
alcohol use. The development of preventive strate-
gies, for instance alcohol testing of cyclists, could 
minimize the injury burden of bicycle crashes and 
intoxicated cyclists.
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fietsongeval die 's avonds tussen 18-24 uur op de SEH 
kwamen, hadden er 14 (42%) alcohol gebruikt, en van de 34 
 patiënten die zich tussen 8-18 uur presenteerden maar 3 (9 
%). Ongevallen met mountainbikes, elektrische fietsen en 
racefietsen deden zich vaker overdag voor of aan het begin 
van de avond, waarbij er geen sprake was van alcoholge-
bruik. Alcoholgebruik bij de  patiënten die op een normale 
fiets reden kwam bij 92 van de 197 (47%) ongevallen voor. 
Alcoholspiegels werden bepaald bij 27  patiënten en vari-
eerden van 0,8 tot 2,0 promille, met een gemiddelde van 1,3 
promille. Bij de overige  patiënten werd informatie over alco-
holgebruik anamnestisch verkregen. Negen  patiënten 
gebruikten antistollingmedicatie. 
Bij 45 van de 197  patiënten (23%) met een ongeval op een 
normale fiets werden er afwijkingen bij CT van de hersenen 
gevonden. Deze afwijkingen betroffen subarachnoïdaal 
bloed, een subduraal of epiduraal hematoom, of één of 
meerdere contusiehaarden. Bij een van deze  patiënten was 
een neurochirurgische ingreep nodig voor het ontlasten van 
een epiduraal hematoom. Bij 19 fietsers werd een schedel-
(basis)fractuur gezien en bij 104  patiënten andere fracturen, 
zoals van het aangezicht, scapula, clavicula, ribben, humerus 
of pols. Bij  patiënten die op een elektrische fiets reden 
werden vooral aangezichtsfracturen gezien, en bij  patiënten 
met een racefiets of mountainbike vooral schouderletsel en 
wervelfracturen. In Tabel 2 is de relatie tussen fietsonge-

vallen, alcoholgebruik, afwijkingen op CT en ziekenhuisop-
namen weergegeven bij de groep met een ongeval op een 
normale fiets. 
Van de totaal 239  patiënten met een fietsongeval werden er 
112 (47 %) één nacht of langer opgenomen. Mede ingegeven 
door protocollen blijkt dat slechts bij 5  patiënten geen 
CT-scan werd gemaakt. Het aantal en de ernst van de afwij-
kingen op CT waren licht. Het percentage ziekenhuisop-
namen ligt bij  patiënten zonder afwijkingen op CT, maar 
met alcoholgebruik hoger dan bij  patiënten zonder alcohol-
gebruik.

DISCUSSIE
Nederland is een fietsland, maar dit leidt ook tot veel fiets-
ongevallen. Oudere fietsers (leeftijd 55 jaar of hoger) scoren 
daarbij het hoogst wat betreft SEH-bezoek, ernst van het 
letsel, en opname in het ziekenhuis.8,9 Ook in deze studie 
waren er veel  patiënten van 55 jaar of ouder; bij 1 op de 6 
was sprake van een (meestal eenzijdig) ongeval met een 
elektrische fiets. Met 87% zijn mensen van 60 jaar en ouder 
in Nederland oververtegenwoordigd onder de fatale slachtof-
fers van ongelukken met elektrische fietsen. De elektrische 
fiets is bij uitstek geliefd onder ouderen, maar inmiddels 
wordt de helft van de kilometers met een elektrische fiets in 
Nederland gereden door niet-bejaarden. De letsels die ont-
stonden bij de ongevallen met een elektrische fiets in ons 

Tabel 1. Kenmerken van 239 patiënten met traumatisch hoofdletsel na een fietsongeval.

Soort fiets n Leeftijd
gem. (jaar)

Man
n (%)

Aanrijding
n (%)

Eenzijdig ongeval
n (%)

Alcoholgebruik
n (%)

Alle 239 44,9 136 (57) 81 (34) 158 (66) 94 (39)

Normale fiets 197 45,0 106 (54) 65 (33) 132 (67) 92 (47)

Elektrische fiets 13 53,0 6 (46) 2 (15) 11 (85) 2 (15)

Racefiets 24 41,5 19 (79) 12 (50) 12 (50) 0 (0)

Mountainbike 5 43,2 5 (100) 0 (0) 5 (100) 0 (0)

Tabel 2. Relatie fietsongevallen (met een normale fiets) met of zonder alcoholgebruik, afwijkingen bij CT-scan, en opname 
of ontslag bij 197 patiënten.

Afwijkende CT 
n

Normale CT 
n

Opname
n

Ontslag 
n

Hoofdletsel na alcoholgebruik 
(n =94)

13 77 
(bij 4 patiënten geen CT gemaakt)

54 40

Hoofdletsel zonder alcoholge-
bruik (n=103)

32 70 
(bij 1 patiënt geen CT gemaakt)

58 45
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cohort betroffen voornamelijk aangezichtsfracturen, en het 
merendeel van de ongelukken gebeurde bij het op- en 
afstappen. Het totale aantal mountainbiketrauma's in ons 
cohort was laag, waarschijnlijk omdat hoofdletsel bij een 
mountainbikeongeval relatief weinig voorkomt, doordat 
vaak een helm wordt gedragen. Orthopedische letsels staan 
dan meer op de voorgrond.13

Het risico op een fietsongeval na alcoholgebruik is ongeveer 
10 keer zo groot als het risico voor een nuchtere fietser, en 
ook het risico op hoofdletsel neemt daarbij toe.14,15 Deze 
aangeschoten fietsers veroorzaken hun ongeval meestal 
zelf.14 Hoe hoger de alcoholspiegel, hoe groter het risico op 
een eenzijdig ongeval.1 De gemeten alcoholspiegels in ons 
onderzoek waren hoger dan die in een eerdere Nederlandse 
studie, waarin studenten gemiddeld 6,8 glazen alcohol 
dronken, voorafgaand aan de fietstocht naar huis, met een 
gemiddeld promillage van 0,9.14 Ook het percentage alcohol-
gerelateerde fietsongevallen in onze studie (39%) was hoger 
dan in andere studies, waarin meestal bij een kwart of een 
derde van de fietsongevallen sprake is van alcoholgebruik.1,16 
Omdat maar bij 27  patiënten de alcoholspiegel werd bepaald 
en informatie over alcoholgebruik bij de overige  patiënten 
anamnestisch werd verkregen, is het mogelijk dat het werke-
lijke percentage alcoholgerelateerde fietsongevallen nog 
hoger is, omdat  patiënten hun alcoholgebruik kunnen 
hebben verzwegen. Er is geen duidelijk verschil in ernst van 
het trauma (gemeten aan EMV) (Eye opening, best Motor 
response, best Verbal response) tussen fietsongevallen met 
of zonder alcoholgebruik, hoewel er minder afwijkingen op 
CT werden gevonden bij fietsers die alcohol hadden gebruikt 
(zie Tabel 2).1 Na een ongeval na alcoholgebruik worden fiet-
sers vaker ter observatie opgenomen.17,18 Dit was in onze 
 patiëntengroep echter niet het geval. Het percentage eenzij-
dige fietsongevallen van 67% in onze studie komt overeen 
met de literatuur, waarin percentages van 60-95% worden 
genoemd.19

Ten slotte een enkele opmerking over het dragen van een 
fietshelm en verkeersveiligheid in breder perspectief. Sinds 
de jaren 90 van de vorige eeuw hebben diverse reviews het 
preventieve effect van de fietshelm aangetoond, en in een 
recent onderzoek is dat bevestigd.20 Helmgebruik vermin-
dert het risico op ernstig hoofdletsel bij fietsongevallen met 
69%.21 In Nederland is besloten om vrijwillig helmgebruik 
te stimuleren, maar niet te verplichten. Toch gaan er zeker 
voor kinderen onder de leeftijd van 16 jaar stemmen op voor 
een verplichting van het fietshelmgebruik.22,23 Een helm 
voorkomt het fietsongeval echter niet. Daar komt bij dat 
dronken fietsers, die een relatief groot risico lopen, meestal 
geen helm dragen.1 In Nederland zijn in het verleden al veel 
maatregelen getroffen om de veiligheid van fietsers te verbe-
teren, zoals een goede infrastructuur met een netwerk van 
gescheiden rijbanen en geasfalteerde fietspaden, autovrije 
zones in het centrum van steden en 30 km-zones in woon-
wijken.24 De politie mag een dronken fietser een tijdelijk rij-
verbod opleggen van maximaal 24 uur; de aangehouden 
persoon mag dan geen enkel voertuig, dus ook geen fiets, 
meer besturen. Het alcoholgehalte in het bloed mag niet 
hoger zijn dan 0,5 promille, net als in de auto of op de motor. 
Naast aandacht voor het ontmoedigen van het gebruik van 
de smartphone, pleiten wij ervoor om alcoholcontroles voor 
fietsers in te voeren. Informatiecampagnes kunnen bij-
dragen om duidelijk te maken wat de gevaren van overmatig 
alcoholgebruik zijn, ook als je met de fiets bent. 
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