
 

 

 

 

 

 

ANTWOORDEN 

 

Quiz over de veiligheid op de fiets en in het verkeer  



Spiegels; 

1; Aan welke kant wordt de fietsspiegel bevestigd? 

a. Linker kant 

b. Rechter kant 

Antwoord A;  

Met de spiegel aan de linkerkant zit de spiegel aan de weg kant. Hierdoor krijg je het verkeer 

het best in beeld. Ook als je wilt inhalen of afslaan, heb je in één oogopslag overzicht wat er 

achter je gebeurd. 

2; Waarom een fiets spiegel? 

a. Zodat je niet achterom hoeft te kijken om te zien of er iets aan komt 

b. Zodat je niet verrast wordt door onverwachte inhalers 

c. Zowel a als b 

Antwoord C;  

Een spiegel zorgt ervoor dat je niet achterom hoeft te kijken en niet verras wordt door 

onverwachte inhalers.  

Helmen;  

1; Waarom draag je een helm? 

a. Om je hoofd en hersenen te beschermen. 

b. Om er trendy uit te zien. 

c. Om ongelukken te voorkomen. 

Antwoord; A  

Fietsers op een e-bike rijden meestal harder dan gewone fietsers. Andere verkeersdeelnemers 

horen daardoor niet altijd een e-bike aankomen en ze schatten ook de snelheid vaak te laag 

in. Daardoor gebeuren er eerder ongelukken met e-bikes. Ouderen zijn daarbij in het nadeel, 

omdat ze over het algemeen minder lenig zijn en minder spierkracht hebben. Er belanden 

tegenwoordig twee keer zoveel 55-plussers op de spoedeisende hulp na een fietsongeval dan 

tien jaar geleden. 

Als u een helm draagt, wordt de kans op een botsing of een val natuurlijk niet kleiner. Maar 

een fietshelm verkleint wel de kans op ernstige verwondingen bij een ongeval. Fietsers met 

een helm hebben zeventig procent minder kans om te overlijden door een verwonding aan 

hun hoofd of hersenen dan fietsers zonder helm.  

 

 

  



2; is het verplicht om een helm te dragen? 

a. Ja 

b. Nee 

Antwoord; B 

Voor een gewone fiets of e-bike is in Nederland een fietshelm niet verplicht. Er zijn ook geen 

organisaties die vinden dat een fietshelm verplicht moet worden. Voor een speed pedelec is 

die verplichting er wel, omdat een speed pedelec onder de regels voor bromfietsen valt. In 

sommige landen zijn fietshelmen wel verplicht, meestal voor kinderen, soms ook voor 

volwassenen. 

3; Hoeveel procent van de mensen heeft hoofd/hersenletsel tijdens een val met de fiets? 

a. Ongeveer 10% 

b. Ongeveer 30% 

c. Ongeveer 70% 

Antwoord; B 

Uw hoofd en uw hersenen zijn kwetsbaar. Hoofd- en hersenletsel komt veel voor bij fietsers. 

Van alle fietsers die ernstig gewond raken door een fietsongeval, heeft bijna een derde 

hoofd- of hersenletsel. Hersenletsel komt het meest voor. Een val met hersenletsel kan 

ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom verstandig uw hoofd extra te beschermen. 

4; Wat is een veilige helm? 

a. CE gevolgd door EN-1078 

b. Alle helmen met een willekeurig keurmerk 

c. Een helm die goed past 

Antwoord; A 

Als u in Nederland een fietshelm koopt, moet die voldoen aan de Europese richtlijnen. In een 

goedgekeurde helm staan in de binnenkant de letters CE gevolgd door EN-1078,  het nummer 

van de Europese norm. 

Op de e-bike kunt u een speciale e-bike-helm dragen of een helm voor de racefiets of 

mountainbike. Deze helmen zijn niet geschikt voor een speed pedelec, een elektrische fiets 

die tot 45 kilometer per uur rijdt. Hiervoor gelden aparte verkeersregels. 

5; wat moet ik doen bij een val? 

a. De helm afzetten en wachten tot de hulpdiensten er zijn 

b. De helm oplaten tot de hulpdiensten er zijn 

Antwoord; B 

Als u na een ernstige val medische hulp nodig heeft, dan houdt u de helm op. In de 

ambulance of in het ziekenhuis kunnen zorgverleners controleren of u hoofd- of hersenletsel 

heeft. Zij helpen u verder. 

  



6; Wanneer koop ik een nieuwe helm? (meerdere antwoorden mogelijk) 

a. Als je gevallen bent op de helm 

b. Na 5 jaar gebruik 

c. Als de helm door een andere manier beschadigd is. 

Antwoord; A, B en C 

Koop na een val altijd een nieuwe helm. De helm heeft bij de val de grootste klap 

opgevangen. Na die klap is het binnenwerk ingedeukt en kan de helm niet nog een klap 

opvangen. Vervang daarom na een val de helm, ook al is er aan de buitenkant geen 

beschadiging te zien. 

Door gebruik wordt de helm blootgesteld aan uv-straling en weersinvloeden en deze hebben 

effect op het materiaal. Daarom wordt altijd geadviseerd om een helm na 5 jaar te 

vervangen.  

7; Met welke helm heb je het minst kans op een hersenschudding bij een val? 

a. Een helm met keurmerk CE gevold door EN-1078 

b. Een helm met het Mips systeem 

c. Een helm met het Wavecel systeem 

Antwoord; C 

Er is onderzoek gedaan en daarbij hebben ze een helmen van EPS schuim, een MIPS helm en 

WaveCel naast elkaar gezet. Bij een rechte klap op de helm blijkt dat alle drie de helmen 

onder de 90 g blijven. Deze waarde wordt gebruikt als grenswaarde waarbij er geen risico is 

op hoofdletsel. 

Het punt waar het om gaat is dat je in de praktijk bijna nooit recht op het asfalt valt. Je valt 

onder een hoek, en door die hoek krijg je een extra acceleratie mee waardoor de kans op een 

hersenschudding en traumitisch hersenletsel groter wordt. Daar was MIPS voor bedoelt als 

laagje tussen de helm en je hoofd. Deze laag verminderd de acceleratie tijdens een diagonale 

impact. Maar WaveCel gaat daar nog een stap verder in. Bij een impact van 6,2 m/s in een 

hoek van 45 graden neemt bij een MIPS helm de roterende accelaratie af met 22%. Bij een 

WaveCel helm neemt dit af met 73%. 

Wat houdt dit in de praktijk in? Bij deze test is het risico op AIS* 2 hersenletsel met een EPS 

schuim helm 59 (met een afwijking van + en – 8%). Laten we deze waarde als 100% maatstaf 

nemen. Met een MIPS helm is dat risico nog maar 34%. En dan komt het, met de WaveCel is 

het risico nog maar 1,2%! Dit resultaat komt voort uit een test waarbij de helmen met een 

snelheid van 6,2 m/s (zo’n 22 km/u) in een hoek van 45 graden in aanraking komen met een 

oppervlak. 

* AIS is een methode om de mate van traumatisch letsel (in dit geval hersenletsel, of TBI) te 

duiden. AIS 2 is gedefinieerd als lichte tot middelmatige hersenschudding met minder dan 

dan 1 uur buiten bewustzijn 

  



Gezien worden in het verkeer 

1; wanneer doe je je verlichting aan? 

a. Als het donker wordt 

b. Altijd 

Antwoord; Altijd.  

Met de verlichting overdag aan ben je ook overdag goed zichtbaar op de weg. Net als dat je 

de autoverlichting overdag aan hebt, is dat ook verstandig om op de fiets te doen overdag. 

Het is voor je mede weggebruikers heel prettig en het zal je accu niet veel extra belasten.  

2; Welke kleur kleding/helm valt overdag het meest op in het verkeer? 

a. Zwart 

b. Als het maar een kleur heeft 

c. Wit 

d. Neon geel 

Antwoord; D 

Neon geel absorbeert en reflecteert niet alleen zichtbaar licht zoals normale kleuren dat 

doen, maar absorbeert ook energie uit het infrarode en ultraviolet spectrum. Na het 

absorberen van deze energie wordt deze als licht uitgestraald, waardoor het lijkt alsof de jas 

licht geeft. Met als resultaat dat je de neon gele kleur twee tot drie keer zo fel ziet als andere 

kleuren en daardoor veel beter zichtbaar bent in het verkeer. 

3; Waarmee ben je in het donker het best zichtbaar? 

a. Reflecterende accenten en kleding 

b. Goede verlichting 

c. Zowel a als b 

Antwoord; C 

Zowel reflecterende accenten en kleding als goede verlichting dragen bij aan het goed 

zichtbaar zijn in het donker.. hoe meer, hoe beter.  

Valdetectie 

1; Bij een val is het belangrijk dat je snel geholpen wordt. De kans op goed herstel is groter 

als je binnen….. 

a. 30 minuten geholpen wordt 

b. 1 uur geholpen wordt 

c. 2 uur geholpen wordt 

Antwoord; B 

Krijg je na een ongeluk binnen een uur eerste hulp, dan heb je de grootste kans om goed te 

herstellen. Een snelle responstijd kan dus van levensbelang zijn. Val jij met de fiets, dan wil je 

natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden.  

Hoe zorg je dat je op tijd de nodige hulp krijgt, op de juiste plek? Met dat in het achterhoofd 



is Bypoint ontwikkeld. 

 

Bypoint is een valdetectiesysteem voor de fiets, waarmee je snel hulp kunt krijgen. Voor 
gebruik registreer je het apparaat online en vul je de contactgegevens in van familieleden, 
vrienden of andere mensen in jouw directe omgeving. Deze contactpersonen krijgen een 
sms als jij bent gevallen. Het Bypoint systeem is voorzien van een accu en kan eenvoudig 
worden vastgeklikt met twee beugeltjes aan de fiets. Ben je gevallen? Dan hoor jij een 
geluidssignaal en stuurt Bypoint een sms naar jouw eerste contactpersoon. 
Via een link in de sms ziet de contactpersoon de coördinaten van jouw locatie en kan 
diegene de route naar jouw locatie volgen. Ook kan er snel en efficiënt hulp ingeschakeld 
worden. Is jouw eerste contactpersoon niet in de buurt of wordt het bericht niet gelezen? 
Dan ontvangt de volgende op de lijst na 30 seconden een sms. Bij loos alarm schakel je 
Bypoint met een druk op de knop gemakkelijk uit. De personen die al een bericht hebben 
ontvangen, krijgen dan een nieuwe sms dat er niets aan de hand is. Het bijzondere aan 
Bypoint is, dat er geen app of mobiele telefoon nodig is voor gebruik. 
 


