SEH-behandelingen bij voetgangers, risicogroepen en oorzaken
Verkeersongevallen en valongevallen op straat
SEH-bezoeken naar verkeersdeelname
80.000

In 2017 vonden naar schatting
665.000 SEH-bezoeken plaats
als gevolg van letsel. 120.000
bezoeken waren als gevolg van
een verkeersongeval, waarvan
3.600 voetgangers betroffen.
24.000 bezoeken waren het
gevolg van een val op straat
(privé-ongeval).
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Verkeersongevallen onder voetgangers in ‘verkeer’ en in privé-ongeval ‘val op straat’
SEH-bezoeken naar leeftijd
6000

Voetgangers die een SEH-afdeling
bezochten als gevolg van een
verkeersongeval komen bij alle
leeftijden in ongeveer gelijke
mate voor. Voetgangers die
gewond raakten door een val
op straat waren gemiddeld ouder:
53% was 60 jaar of ouder.
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Verkeersongevallen onder voetgangers in ‘verkeer’ en in privé-ongeval ‘val op straat’
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34% van de voetgangers die
de SEH-afdeling bezocht als
gevolg van een verkeersongeval,
werd behandeld in verband
met een fractuur en 27% van de
slachtoffers had oppervlakkig
letsel. De meeste letsels
bevonden zich aan de heup,
been of voet (43%). 55% van de
voetgangers die gewond raakten
na een val op straat werden
behandeld voor een fractuur.

Totale directe medische kosten en verzuimkosten (in miljoen euro) van slachtoffers die zijn
behandeld op een SEH-afdeling van en/of zijn opgenomen in een ziekenhuis

De totale directe medische kosten van voet
gangers die als gevolg van een verkeersongeval
op een SEH-afdeling van een ziekenhuis
zijn behandeld en/of zijn opgenomen in
het ziekenhuis bedroegen naar schatting 16
miljoen euro in 2017 (gemiddeld 4.000 euro
per voetganger). De totale directe medische
kosten na een val op straat lagen veel hoger
met 86 miljoen euro (gemiddeld 3.400 euro per
voetganger).
De totale verzuimkosten voor alle voetgangers
met een verkeersongeval bedroegen 13,2 miljoen
euro en dit was 33 miljoen voor voetgangers die
zijn gevallen op straat.
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