
 

 

 

 

VSV START PRAKTIJKWORKSHOPS VOOR  

OUDERE AUTOMOBILISTEN 

 

Mechelen, 21 november 2019 – Volgens de meest recente vooruitzichten zou het aantal 65-plussers in 

Vlaanderen op tien jaar tijd met ruim 22% stijgen. Door de toenemende levensverwachting en betere 

gezondheid blijven senioren bovendien langer mobiel, zodat we ook in het verkeer een verdere toename 

van het aandeel 65-plussers kunnen verwachten. Hoewel oudere automobilisten in principe erg veilige 

verkeersdeelnemers zijn, geeft onderzoek toch aan dat ze vaker moeite hebben met complexe 

verkeerssituaties. De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) start daarom met praktijkworkshops 

waarin oudere automobilisten ontdekken hoe ze vaardige én veilige bestuurders kunnen blijven. 

 

Senioren zijn in principe heel veilige autobestuurders: ze rijden minder snel, houden meer afstand en zijn minder 

geneigd om riskante maneuvers uit te voeren. Internationaal onderzoek toont echter aan dat oudere 

automobilisten meer dan gemiddeld betrokken zijn bij ongevallen in complexe verkeerssituaties waarin ze weinig 

tijd hebben om veel informatie te verwerken. Typische voorbeelden zijn ongevallen op kruispunten, ongevallen 

bij het links afslaan, invoegen op autosnelwegen en van rijstrook wisselen op autosnelwegen. Dergelijke situaties 

vergen bepaalde functionele vaardigheden die op hogere leeftijd achteruit kunnen gaan, waardoor oudere 

bestuurders in de problemen kunnen geraken.1 

  

In veel gevallen kunnen senioren deze beperkingen compenseren door hun rijgedrag aan te passen of hun 

verplaatsingen anders te plannen, bijvoorbeeld op momenten met minder druk verkeer. Ook geavanceerde 

rijhulpsystemen zoals een dodehoekverklikker of een automatisch noodstopsysteem kunnen in specifieke 

situaties voorkomen dat het tot een ongeval komt. 

 

Laagdrempelige cursussen 

Laagdrempelige rijvaardigheidscursussen kunnen helpen om het ongevalsrisico van senioren in het verkeer te 

verlagen. Daarom start de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) met een nieuwe reeks praktijkworkshops die 

oudere chauffeurs de gelegenheid bieden om gepersonaliseerd rijstijladvies te krijgen en kennis te maken met 

verschillende geavanceerde rijhulpsystemen. 

 

Concreet gaan de deelnemers in groepjes van 3 samen met een rijlesgever de weg op voor een rit van 2 uur in 

lesauto, waarbij elke deelnemer ongeveer een halfuur aan het stuur zit. Tijdens en na de rit krijgen ze feedback 

en persoonlijk rijstijladvies van de lesgever. Het gaat uitdrukkelijk niet om een rijexamen of test, maar om een 

feedbackrit waarmee de deelnemer tips krijgt om zijn rijvaardigheid te verbeteren. De praktijkworkshops zijn 

een logisch vervolg op de theorieworkshops voor oudere automobilisten die de VSV al langere tijd organiseert, 

en waarin onder meer de nieuwste verkeersregels en de medische rijgeschiktheid aan bod komen. 

 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De komende jaren zal ons verkeer vergrijzen, en dat betekent een 

uitdaging voor de verkeersveiligheid. Hoewel senioren door hun grotere lichamelijke kwetsbaarheid in de eerste 



plaats risico lopen als kwetsbare weggebruikers, mogen we de groeiende groep oudere automobilisten niet over 

het hoofd zien. Zij zijn gebaat bij gepersonaliseerd advies, dat hen toont hoe ze ook op hogere leeftijd veilig en 

vaardig mobiel kunnen blijven.” 

 

 

• De verkeersworkshops “Rij vaardig” en “Rij vaardig – praktijk” zijn te boeken door verenigingen en lokale 

besturen, die deze vervolgens kunnen aanbieden aan hun publiek.  

Meer info: www.workshopsveiligverkeer.be 

• Informatie over medische rijgeschiktheid is te vinden op www.magiknogrijden.be 

 

 

____ 
1  Bronnen: Martensen, H. & Schinckus, L. (2018) Themadossier Verkeersveiligheid nr. 1 Senioren. Brussel, België: Vias 

institute – Kenniscentrum Verkeersveiligheid; Goldenbeld, C. (2015). Effecten van vergrijzing op verkeersgedrag en mobiliteit: 

een literatuurstudie. Rapport R-2015-16. Den Haag: SWOV. 
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Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft er naar om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bereikbaarheid te 

vrijwaren, de toegankelijkheid te garanderen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de schade aan natuur en milieu 

veroorzaakt door het verkeer terug te dringen, door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel 

verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers in het algemeen. We streven naar een ongevallenvrij systeem, 

zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 
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Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 

 

 

VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be 
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