
Jongeren zijn een zeer kwetsbare groep. Bijna

een kwart van alle ongevallen met letsel valt

onder de 0- tot 14-jarigen, vooral door relatief

veel privé-ongevallen en ongevallen door sport.

Dat blijkt uit de zojuist verschenen publicatie

Ongevallen in Nederland 1997/1998.

Gevaarlijk thuis 
In 1997/1998 raakten 3,6 miljoen mensen

gewond door een ongeluk thuis, in het ver-

keer, op het werk of tijdens het sporten. Bijna

2,4 miljoen Nederlanders liepen daarbij letsel

op dat medisch moest worden behandeld. 

Bijna de helft van de ongevallen waarvoor

medische behandeling noodzakelijk was had

plaats in de privé-sfeer, in de helft van de

gevallen na een valpartij. Drie van de tien

ongevallen gebeurden tijdens het sporten.

Vallen, struikelen of verdraaien zijn dan de

voornaamste oorzaken. Veldvoetbal, volley-

bal, hockey, turnen/gymnastiek, en zaalvoet-

bal zijn de sporten waar de meeste ongeval-

len gebeuren. Als ook rekening wordt

gehouden met de tijd die aan sport wordt

besteed, dan zijn skiën en basketbal de meest

riskante sporten. Overigens vinden drie van

de vier sportongevallen plaats zonder licha-

melijk contact met een andere sporter.

Blijvend letsel
Ongevallen op het werk en in het verkeer

vormden elk niet meer dan tien procent van de

ongevallen waarvoor de dokter moest worden

ingeschakeld. Een derde van de verkeersonge-

vallen is enkelvoudig, dat wil zeggen dat er

geen andere verkeersdeelnemer dan het slacht-

offer zelf bij het ongeval is betrokken. De helft

van de behandelde verkeersslachtoffers zijn

fietsers, een vijfde is bromfietser, een kwart zit

in een auto, als bestuurder of inzittende.

De helft van de behandelde slachtoffers houdt

lange tijd last van de verwonding, zeven pro-

cent houdt er blijvend letsel aan over.

Benen kwetsbaar
De benen zijn het meest kwetsbaar. Verstui-

kingen en kneuzingen, en in mindere mate

open wonden, zijn de meest voorkomende let-

sels waarmee de mensen zich voor een behan-

deling melden. De meeste verstuikingen zijn

opgelopen bij het sporten, de meeste kneuzin-

gen en open wonden in de privé-sfeer. 

Zeven van de tien slachtoffers gaan met hun

klacht naar de huisarts. Voor 37 procent van

de slachtoffers is de huisarts de enige die

behandelt. Zeventien procent consulteert

eerst de huisarts voordat hij of zij wordt door-

verwezen naar een andere behandelaar, elf

procent van de slachtoffers gaat naar de huis-

arts of specialist na een bezoek aan een eer-

ste-hulpafdeling. 

Tien procent van de slachtoffers komt bij een

fysiotherapeut terecht voor behandeling, drie

procent direct, zeven procent na doorverwij-

zing door de huisarts. §

José Geurts

Jongeren meeste kans op ongeval

Sport- en privéletsel

In 1997/1998 kregen 2,4 miljoen Nederlanders jaarlijks een ongeval waarbij zij
letsel opliepen dat medisch moest worden behandeld. De helft van de
slachtoffers van medisch behandeld letsel is jonger dan 25 jaar. 

Ongevallen in
Nederland 1997/1998

Ongevallen in Nederland 1997/1998 is een

gezamenlijk onderzoek van het ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het

Centraal Bureau voor de Statistiek, Consu-

ment en Veiligheid, Stichting Wetenschap-

pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en het

Universitair Medisch Centrum Utrecht. De

publicatie is een uitgave van Consument en

Veiligheid.
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