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Samenvatting 
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 25km/hr) kan een fietshelm bij volwassenen zelfs tot onveiligheid 
leiden: bescherming tegen schedelbreuken niet zo relevant, wellicht wel verhoogd risico op 
nekletsel.  (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. 
 
De voorlichting door de Fietsersbond bij de ledenraadpleging in oktober 2022 is niet volledig, en de 
vragen van de enquête gericht op een verkeerde keuze. Een helmplicht of helmadvies is nuttig als 
het van de snelheid van de fietser afhangt. Het vervoermiddel of een beperking tot oudere fietsers 
spelen geen rol, en kan zelfs tot verhoging van de onveiligheid leiden, omdat een helm ook bij lage 
snelheden tot grotere draaikrachten kan leiden (met een hogere kans op nekletsel en 
hersenschuddingen).  
 
 
Basis van de biofysica: 
Helmen beschermen (op hoofdlijnen) tegen 2 (met subvarianten 4) gevaren: 

1. het risico van schedelbreuk 
a. door vlakke impact (tegen het wegdek) 
b. door puntige impact (tegen een stoeprand of paaltje) 

2. het risico door op een hersenschudding 
a. door kracht gericht op het zwaartepunt 
b. door draaikrachten 

Voor fietsers (en in de sport) zijn helmen primair ontworpen om het risico op een schedelbreuk te 
voorkomen. Voldoende demping om hersenschuddingen te voorkomen leidt tot een volumineuze 
helm, en deze wordt door mensen doorgaans niet geaccepteerd voor deze toepassingen. Net als nu 
in sporten als football (en boksen voetbal blijkt), is het risico op schade door hersenschuddingen lang 
onderschat.  Een uitstekend artikel uit 2014 beschrijft de onderliggende fysica zonder formules 
beschrijft.1 Dit gaat over sporthelmen, maar is net zo goed van toepassing op fietshelmen. 
 
De verschillende gevaren stellen heel verschillende eisen aan de helm. 
Schedelbreuken 
Om het risico op schedelbreuken te voorkomen is een (goed ontworpen) harde helm voldoende. 
Deze is vergelijkbaar met een sterkere variant van de bescherming die de schedel biedt. 
Voor het voorkomen van een schedelbreuk bij een vlakke impact (1a) is bij lage snelheid geen helm 
nodig: dat vangt de schedel wel op.  
Bij hoge snelheden (groter dan ca  25 km.hr) kan een sterke harde helm bescherming bieden.  

 
1  https://www.americanscientist.org/article/why-is-it-so-hard-to-stop-sports-concussions 



Zo’n helm kan (maar dat hoeft niet, het hangt van materiaal en ontwerp af) ook de schade door een 
puntige impact (stoeprand of paaltje) bij lage snelheid verlagen. Dit type helmen kan echter een 
nadeel hebben: het hoofd wordt wat groter, waardoor grotere draaikrachten kunnen optreden wat 
het risico op nekletsel kan vergroten. 
Hersenschuddingen 
De harde helmen doen weinig tegen hersenschuddingen, sterker nog, ze kunnen het risico hierop 
verhogen als de draaikrachten toenemen. 
Voor het voorkomen van hersenschuddingen door op het zwaartepunt gerichte krachten (2a) is 
demping nodig. Een harde helm geeft de impact volledig door aan de schedel en biedt daardoor 
geen bescherming tegen hersenschuddingen. Motorhelmen en bromfietshelmen hebben een 
dempende laag ingebouwd (waardoor ze meteen veel groter zijn). 
 
Rapporten TNO 2021 
Vorig jaar (2021) is in het kader van de helmplicht voor scooters door TNO een tweetal rapporten2 
geschreven over de mate van veiligheid die drie verschillende helmtypes bieden:  

• volledig beschermende bromfietshelmen 
• minimaal beschermende bromfietshelmen 
• een speciale speedpedelec-helm (de SEPAC helm). Dit is een wat zwaardere variant van de 

gewone fietshelm. 
Deze rapporten zijn op scooters gericht, maar voor dat doel eigenlijk minder bruikbaar omdat ervoor 
gekozen is uit te gaan van de legale snelheid van scooters (en niet van de feitelijke snelheden die 
aanzienlijk hoger zijn). De rapporten zouden heel bruikbaar kunnen zijn voor het beoordelen van de 
helmen voor gebruik op e-bikes en ander LEV’s die wel ongeveer het gebruikte snelheidsprofiel 
hebben, ware het niet dat er een methodologisch probleem in de rapporten zit. 
 
Het rapport concludeert dat de SEPAC helm niet 
noemenswaardig slechter beschermd dan de bromfietshelm (de 
minimaal beschermende). Dat komt door de methodologische 
tekortkoming. De gebruikte methodiek om de helmen te meten 
werkt met lege hoofden (zie de foto hieronder van pagina 20). 
Dat betekent dat het gedrag van de hersenen binnen de schedel 
niet meegenomen kan zijn. Daarmee is het onwaarschijnlijk dat 
het rapport een correcte inschatting maakt van het risico op 
hersenschuddingen, al wekt het rapport wel die indruk.  
Omdat het rapport wel de draaikrachten simuleert, komt voor 
de grotere helmen die meer demping bieden een groter risico 
op hersenschuddingen tevoorschijn omdat het gunstige effect 
van de demping niet of onvoldoende in het simulatiemodel 
wordt meegenomen. Voor de inschatting van de risico’s op 
schedelbreuk en de relatieve draaikrachten zijn de simulaties 
(met voorzichtigheid) wel bruikbaar. 
Denktank ‘Artsen voor Veilig Fietsen’ 

 
2 Ik gebruik in deze analyse  alleen het eerste rapport van TNO:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/10/bijlage-2-tno-rapport-evaluatiestudie-
speed-pedelec-helm-en-bromfietshelm-voor-snorfietser). 
Het tweede rapport is een uitbreiding van het eerste maar leidt niet tot wezenlijk andere conclusies: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/21/bijlage-2-tno-aanvullende-evaluatiestudie-
speed-pedelec-helm-en-bromfietshelm-voor-2021 



De denktank ‘Artsen voor Veilig Fietsen’ is een krachtig voorstander van een helmplicht, maar 
baseert zich niet op een breed onderzoek. Er wordt verwezen naar een simulatie van KTH 3.  Deze is 
gebaseerd op een computersimulatie, en blijkt bij bestudering te berusten op het doorrekenen van 
slechts drie geselecteerde ongevallen met ernstig hersenletsel. Daarnaast wordt in de simulatie het 
lichaam van het slachteroffer niet meegenomen waardoor de krachten op het hoofd onderschat 
zullen worden (zie hierboven voor een uitleg van vergelijkbare problematiek in de systematiek van 
het TNO-rapport). De denktank bestaat, zoals de naam zegt, uit artsen en wordt niet ondersteund 
door (bio)fysici. 

Afweging risico’s -> standpunt 
Met de benadering van risicomanagement (zoals b.v. in de zorg gebruikt) kan het risico op letsel van 
de verschillende helmen bij verschillende situaties geschat worden. 
Het Risico is een combinatie van kans en gevolg en wordt geclassificeerd als Verwaarloosbaar, Laag, 
Middel of Hoog 
De volgende aannames zijn gedaan:  

• De kans op val met het hoofd op het wegdek is veel groter dan die van een val op een 
stoeprand of paaltje. 

• Een val zonder helm veroorzaakt bij grote snelheid veel ernstiger letsel dan bij lage snelheid 
en bovendien is bij hoge snelheid het risico op een val groter. 

• Een helm biedt een grote bescherming tegen een schedelbreuk. 
• Een helm met demping biedt veel meer bescherming tegen een hersenschudding dan een 

helm zonder demping of een situatie zonder helm. 
• Let wel: dit zijn natuurlijk grove aannames, veel data ontbreken gewoon. Ik heb wel gebruik 

gemaakt van de simulaties in het TNO-rapport, voor zover mogelijk. 
 
We krijgen dan de volgende tabel:  
 
Risico  Snelheid Risico op 

schedelbreuk 
(wegdek) 

Risico op 
schedelbreuk 
(rand, 
paaltje)  

Risico op hersen-
schudding 
door impact 

Risico op 
letsel door 
draaikrachten 

Totaal 
risico 

       
Geen helm Laag L L M V L 

Hoog H L-M H L H 
 
Helm zonder 
demping 
(fietshelm, SEPAC) 

Laag V V L-M L L 
Hoog V L H M M 

 
Helm met demping 
(bromfietshelm) 

Laag V V V L V 
Hoog V V L H M 

 
De tabel laat zien dat bij lage snelheid een helm niet of nauwelijks meerwaarde biedt, maar bij 
hoge snelheid wel.  
 
In de tabel zijn gedragsaspecten echter niet meegenomen: 

 
3 https://www.kth.se/en/om/nyheter/centrala-nyheter/nu-ar-det-bevisat-cykelhjalm-skyddar-1.636065 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2016.02.025. 



- het individuele gedrag van de fietser: als deze zich beschermd voelt wordt het gedrag riskanter 
(W.A.Wagenaar) en neemt ook het risico op zwaarder en ander letsel toe. 
- het risico op obesitas en andere kwalen omdat de fietser minder gaat bewegen. 
In de volgende tabel zijn deze aspecten wel meegenomen:  
Risico 
 

Snelheid Risico op 
schedelbreuk 
(wegdek) 

Risico op 
schedelbreuk 
(rand, 
paaltje)  

Risico op 
hersen-
schudding 
door 
impact 

Risico op 
letsel 
door 
draai-
krachten 

Risico 
door 
minder 
bewegen 

Totaal 
risico 

        
Geen helm Laag L L L V V L 

Hoog H L-M H L V H 
 
Helm zonder 
demping 
(fietshelm,SEPAC) 

Laag V V L-M L H M 
Hoog L L-M H M L M/H 

 
Helm met 
demping 
(bromfietshelm) 

Laag L V L L H M 
Hoog L V L H H M/H 

 
Deze tabel onderbouwt nog sterker dat voor fietsers die niet met hoge snelheid rijden beter geen 
helm op kunnen zetten: het totaal risico neem toe door een helm en met name door een grote 
bromfietshelm doordat er niet minder gefietst wordt. 
Maar voor fietsers met hoge snelheid is toch niet zo duidelijk: hier biedt een fietshelm of SEPAC 
helm vermoedelijk toch wel een gezondheidsvoordeel.  
 
De fysica maakt dat er een groot verschil is tussen fietsers met lage en fietsers met hoge snelheid. 
Het vervoermiddel maakt daarvoor niet uit. Wellicht gedragen E-bikes zich wat riskanter, maar dit 
verandert niets aan de conclusies omdat dit zowel het risico bij lage als bij hoge snelheid verandert, 
(zowel zonder als met helm). 
 


