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Welke vragen zijn leidend?
Tijdens de inspecties, interviews en analyses worden 
vragen beantwoord als: Wat zijn de kenmerken van 
het dwarsprofiel en de omgeving ter plaatse? Zijn deze
conform de richtlijnen? Wat hebben de verkeersdeel-
nemers kunnen zien toen ze deze locatie naderden? 
Hoe was hun fysieke en mentale gesteldheid op dat 
moment? Wat hebben ze volgens eigen zeggen gezien? 
Hoe hebben ze gereageerd op de verkeerssituatie? 
Hoe reageerde hun vervoermiddel? Welke veiligheids-
systemen waren aanwezig en werkten ze ook? Welke 
verwondingen hebben de betrokkenen opgelopen? 
Hoe is dat letsel ontstaan?

Analyse van de ongevallen
Op basis van de verzamelde informatie beschrijft het 
SWOV-onderzoeksteam per ongeval het ongevalspro-
ces. Het team gaat na hoe het ongeval is ontstaan en 
welke factoren daar een rol bij hebben gespeeld. Nadat 
een serie ongevallen is bestudeerd, wordt nagegaan of 
er overeenkomsten zijn in de ongevalsbeschrijvingen. 
Vergelijkbare ongevallen worden gegroepeerd tot ‘sub-
typen’ en beschreven in de vorm van scenario’s: welke

verkeersdeelnemers zijn bij deze ongevallen betrok-
ken, op welke locaties vinden ze plaats, hoe ontstaan 
ze en welke factoren spelen daar meestal een rol bij?

Resultaat
De scenario’s van deze subtypen geven een idee welke 
maatregelen er voor welke verkeersdeelnemers en 
locaties genomen kunnen worden. Door de integrale 
benadering kunnen dit maatregelen zijn die ingrijpen 
op de infrastructuur, het voertuig en/of het gedrag 
van de verkeersdeelnemer.

Diepteonderzoek voor uw organisatie?
Wilt u weten hoe u de frequentie van bepaalde typen 
ongevallen kunt verminderen en daarmee kunt zorgen 
voor minder schade, minder kosten en – het allerbe-
lang rijkste – minder slachtoffers? We bespreken met u 
graag de mogelijkheden van diepteonderzoek op maat.

SWOV Diepteonderzoek
Het SWOV-team voor diepteonderzoek verzamelt en 
analyseert informatie over verkeersongevallen. Het doel 
is vast te stellen welke factoren en omstandig heden een 
rol spelen bij het ontstaan van deze onge vallen en de 
afloop ervan. Met die kennis kunnen gerichte maat -
regelen worden genomen om het aantal ongevallen 
terug te dringen.

SWOV richt zich bij diepteonderzoek op specifieke 
typen ongevallen en onderzoekt per type meerdere 
ongevallen in detail. Voorbeelden van ongevalstypen 
die SWOV via diepteonderzoek heeft onderzocht zijn:
•	 Ongevallen waarbij een motorvoertuig in de 

berm is geraakt
•	 Ongevallen met (oudere) fietsers waarbij geen 

motorvoertuig betrokken is
•	 Ongevallen met snorfietsen

Over deze ongevallen was in de reguliere ongeval-
lenregistratie te weinig informatie beschikbaar om 
effectieve maatregelen te kunnen selecteren. 

Hoe gaan we te werk?
Bij een dieptestudie bestudeert het SWOV-onder-
zoeksteam ongevallen kort nadat ze zijn gebeurd. 
Daarbij werken we nauw samen met de politie en/
of de ambulancediensten in de regio. Zodra zij ons 
laten weten dat er een ongeval van het bestudeerde 
type is gebeurd, starten we de dataverzameling. Ons 
team inspec teert de locatie van het ongeval en de 
voertuigen die erbij betrokken waren, en interviewt 
de betrokken verkeersdeelnemers. De gedetailleerde 
informatie die we op die manier verzamelen, combi-
neren we vervolgens met de informatie van politie, 
ziekenhuizen en ambulancediensten. Met deze set van 
gegevens gaan we na hoe het ongeval is ontstaan.

Over SWOV
Stichting	Wetenschappelijk	Onderzoek	Ver-
keersveiligheid	SWOV	is	het	nationaal	weten-
schappelijk	instituut	voor	verkeersveiligheids-
onderzoek.	Met	kennis	uit	wetenschappelijk	
onderzoek	wil	SWOV	bijdragen	aan	een	veiliger	
wegverkeer.	Voor	een	brede,	interdisciplinaire	
benadering	beschikken	we	over	onderzoekers	
uit	verschillende	wetenschappelijke	vakgebie-
den,	van	psychologen	en	statistici	tot	verkeers-
kundigen	en	voertuigspecialisten.
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