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Met deze ingezonden brief wil ik mijn zorgen uitspreken over het inhoudelijk niveau van de huidige discussie 
over het nut van helmen zoals gepresenteerd op de website van de Fietsersbond1 in het kader van 
ledenraadpleging.  

Wat is er mis met de voorlichting in het kader van de ledenraadpleging? 
De sectie tegen leunt zwaar op de brandbrief van de denktank ‘Artsen voor Veilig Fietsen’. Deze is gebaseerd 
op een niet representatief onderzoek met alleen simulaties (computerberekeningen) aan slechts 3 specifieke 
voorbeelden (zie bijgaand rapport).  
Onder alternatieven wordt de lezer op het verkeerde been gezet door een misschien uit verband getrokken 
citaat: "Helmen beschermen bovendien tegen een zeer specifiek soort ongeval: een botsing van het hoofd bij 
een relatief lage snelheid." Dit is de omgekeerde wereld: Fietshelmen beschermen juist bij een voor fietsers 
relatief hoge snelheid (zoals elders op de website wel correct staan en zie bijgaand rapport). 
 
Ontbrekende informatie (zie bijgaand rapport) en de in de enquête geboden keuzes. 
Helmplicht of helmgebruik (fietshelm) koppelen aan het vervoermiddel (helmplicht voor e-bike) of aan de 
leeftijd (ouder dan 65 jaar) heeft geen solide basis in de biofysica.  
Een fietshelm biedt vooral bescherming tegen schedelbreuken, maar heeft onvoldoende demping om 
hersenschuddingen werkelijk te voorkomen. Daarvoor is een brommerhelm nodig. 
Bij lage snelheden (lager dan ca 25 km/hr) kan een fietshelm bij volwassenen zelfs tot onveiligheid leiden: 
bescherming tegen schedelbreuken niet zo relevant, wellicht wel verhoogd risico op letsel door de 
draaikrachten.  (Over het nut van een fietshelm voor kinderen bij lage snelheden doe ik geen uitspraken, daar 
heb ik me niet in verdiept.) 
Bij hoge snelheden is een fietshelm, ongeacht het vervoermiddel of de leeftijd, wel nuttig omdat de kans op 
een letsel door schedelbreuken toeneemt. Om ook hersenschuddingen bij die hoge snelheden te voorkomen 
is een helm met meer demping wenselijk. 
 
Wat nu? 
Een op snelheid gebaseerde helmplicht zal moeilijk of niet te handhaven zijn, maar de Fietsersbond is 
vooralsnog toch niet voor een helmplicht. Een helmadvies zou echter op inhoudelijke gronden van de snelheid 
moeten afhangen, en niet van vervoermiddel of leeftijd, zoals in de enquête gesuggereerd! 
Ik vraag de Fietsersbond om de informatie over de veiligheid van helmen te verbeteren/completeren en om 
een goed doordachte strategie vast te stellen die niet tot ongewenste neveneffecten leidt.  

Omdat de Fietsersbond door de bezuinigingen veel betaald kader verloren heeft, wordt het tijd om de in de 
vereniging aanwezige kennis en ervaring te benutten. 
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Bijlage: rapport “Veiligheid van fietshelmen biofysica”. 

 

 
1 https://www.fietsersbond.nl/fietshelmen-hoe-denk-jij-erover/ 


