
47% Van de Nederlandse mannen had iemand dood kunnen rijden in het 

verkeer door smartphone 

 

De 4-jarige Tom heeft vorige week leren fietsen en fietst trots alle straten door op zijn fietsje met 

zijwieltjes. Vrolijk fietst hij zijn oprit af, gevolgd door zijn moeder en op weg naar zijn tante die even 

verderop woont. Op het moment dat Tom zijn tante op de oprit ziet staan, draait hij enthousiast aan 

zijn stuur en steekt de straat over. Een knal, een gil van zijn moeder en een auto die plotseling tot 

stilstand komt. Het fietsje ligt 10 meter verderop. De wieltjes draaien nog.  

Uit onderzoek van Belsimpel.nl onder 1126 deelnemers blijkt dat 47% van de Nederlandse mannen 

zijn smartphone wel eens gebruikt als hij autorijdt. Misschien heb je die reclame van een 

zorgverzekeraar wel gezien, waarin een man vertelt hoe hij een jongetje doodreed toen hij in het 

verkeer met zijn smartphone bezig was. Dit lijkt voor veel mensen een ‘ver-van-mijn-bed-show’, 

maar deze situatie kan toch écht iedereen overkomen. En wij snappen dat. Je kijkt 1 seconde op je 

telefoon en mist een kind dat plotseling oversteekt of een fietser die afslaat. Opeens ben je 

veranderd van een onbezorgde weggebruiker in de veroorzaker van een (al dan niet) dodelijk 

ongeluk.  

Overigens gebruiken niet alleen mannen hun smartphone in het verkeer: 26% van de Nederlandse 

vrouwen geeft aan af en toe de aantrekkingskracht van hun telefoon niet te kunnen weerstaan 

wanneer ze autorijden.  

Wij geven zelf ook toe niet altijd weerstand te kunnen bieden aan onze smartphones en juist daarom 

vinden we het belangrijk alles over dit onderwerp te weten. Dit is dan ook de reden dat we een 

onderzoek hebben laten uitvoeren naar het telefoongebruik in het verkeer.  

 

Mannen veroorzaken vaker gevaarlijke verkeerssituaties dan vrouwen 

Dat de percentages van mannen en vrouwen die hun telefoons gebruiken in het verkeer extreem 

hoog zijn, schokt ons. Maar misschien nóg wel opvallender: uit dit onderzoek blijkt dat mannen 

beduidend sneller naar hun telefoon grijpen dan vrouwen. Mannen gebruiken hun smartphone 

kennelijk vaker in het verkeer.  

Van de Nederlandse mannen geeft 13% aan al daadwerkelijk eens een gevaarlijke verkeerssituatie te 

hebben veroorzaakt, omdat ze met hun smartphone bezig waren. Dit geldt voor 5% van de 

Nederlandse vrouwen. Het gebeurt opvallend vaker dat men het smartphonegebruik van anderen de 

schuld geeft. Van de Nederlanders zegt 27% van de mannen, en 22% van de vrouwen, wel eens in 

een gevaarlijke situatie te zijn beland, door het smartphonegebruik van een ander. Of hier op de 

juiste manier aan zelfreflectie is gedaan, laten we in het midden.  

Bellen favoriete bezigheid in het verkeer 

Duidelijk is wel dat we allemaal, zowel mannen als vrouwen, onze smartphones het liefst gebruiken 

in het verkeer om te bellen. Maar liefst 15% van de mensen die hun smartphone in het verkeer 

gebruiken neemt áltijd, of in de meeste gevallen gewoon de telefoon op als ze gebeld worden tijdens 

het deelnemen aan het verkeer, ook als dit niet handsfree is. 

Hoewel wij helemaal voor het gebruik van mobiele telefoons zijn, vragen wij je die telefoon te laten 

liggen, op het moment dat je deelneemt aan het verkeer. Anders kan het maar zo zijn dat jouw leven, 



en dat van een ander, binnen een paar seconden compleet verandert. En zeg eens eerlijk, heb je dat 

over voor dat ene belletje of whatsapp-berichtje? 

Lees alle onderzoeksresultaten. 

https://www.belsimpel.nl/nieuws/1271/PW1

