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Summary 
 
The Netherlands rank among the safest countries in Europe when traffic accidents 
are concerned. Traffic accidents are, however, the number one cause of death 
for adolescents (ages 12 – 24 years) in the Netherlands (as well as in Europe and 
in the United States of America). Adolescence is defined as the period between 
childhood and adulthood in which the child becomes physically mature, but 
not yet emotionally. In the Netherlands, adolescents mainly travel by bicycle, 
especially during the secondary school period (ages 12 – 17 years). Even though 
cycling is generally considered healthy, it does entail relatively high safety risks. 
Responsible for the prevention of road accidents in the province of Limburg in the 
Netherlands is the Regional Consultation of Traffic Safety Limburg (ROVL). 

The ROVL aims to reduce traffic accidents and fatalities to zero using 
traffic safety programs targeting the public at all ages (i.e., permanent traffic 
education). One of the traffic safety education programs targeting adolescents 
is Traffic Informers, a school-based program that aims to confront students with 
the possible effects of their behavior in traffic. In this program, students watch 
shocking videos of accidents after which they get to talk to an accident victim. 
The program is considered successful in that it is used by most secondary schools 
in Limburg. In line with their mission statement, the ROVL asked Maastricht 
University to evaluate the effects of the Traffic Informer program on the traffic 
behavior of adolescents. This dissertation is the result of this evaluation.

Chapter 1 starts with a description of the state of adolescent traffic safety 
in the Netherlands and a short review of available explanations regarding the 
increased risk of adolescents. The importance of systematic development of 
(safe traffic) education programs, and limitations of the use of fear-appeals (i.e., a 
message designed to elicit fear in an attempt to persuade an individual to pursue 
some predefined course of action) in education programs are discussed alongside 
a description of the Traffic Informer program. 

The evaluation of the Traffic Informer program started with a literature search 
for risky cycling behavior. However, due to underreporting of accidents with 
bicycles there is hardly any epidemiological data on risky behaviors. Therefore, 
an available questionnaire developed by the Dutch Institute for Traffic Safety 
(SWOV; Twisk, Vlakveld, & Commandeur, 2007) was used to determine what risky 
behaviors were performed by cycling adolescents and how they were linked to 
traffic accidents (Chapter 2). The questions in this questionnaire were developed 
following a subdivision of unsafe behaviors into conscious violations, conscious 
mistakes, and unconscious slips and lapses (Reason, 1990). This distinction 
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has been successfully used in automotive research using the Driver Behavior 
Questionnaire (Reason et al., 1990), but it has never before been tested on 
bicyclists. 

The aim of the study described in chapter 2 was to identify the parametric 
properties of the questionnaire, to consider its relationships with injuries, and 
to investigate whether the postulated distinction between violations and errors 
emerged in a large sample of adolescent cyclists. The results confirmed three 
factors, although they were slightly different than the three proposed by Reason 
(1990), namely errors (i.e., conscious mistakes and unconscious slips), common 
violations (i.e., everyday disregard of traffic regulations, like ignoring traffic lights), 
and exceptional violations (e.g., use of drugs). Common violations were reported 
more often than errors and exceptional violations. Boys reported more errors and 
common violations than girls, whereas older participants reported exceptional 
violations more often than younger participants. From the results of this study 
it was concluded that it can be useful to classify types of risky cycling behavior 
for explorative purposes. However, the effect sizes of the correlations between 
the three factors and accident involvement, accident severity, and near accident 
involvement were too small to make inferences about their predictive values.

In chapter 3 possible determinants of risky cycling behavior were examined 
using variables from known behavior models, like the Theory of Planned Behavior 
(Ajzen, 1991). Through determinants of behavior (e.g. attitudes towards risk 
taking, social norms about traffic safety, and self-efficacy beliefs), behavior can be 
changed. Before the start of this study little was known about the determinants of 
risky cycling. The results of the study showed that the measured social-cognitive 
determinants were moderately effective in predicting risky cycling behavior. The 
results also revealed that prior accident experience does not promote safer traffic 
behavior. Combined with the findings that adolescents accurately rated their risk 
behavior, it was concluded that safer cycling interventions should not focus on 
risk perceptions. In this chapter, I proposed to research correlates of risky cycling 
behaviors prior to the development of safety education programs, to select 
those correlates that positively influence safe traffic behavior, and to select those 
correlates that can be changed. Safer cycling education programs should focus on 
these changeable correlates. 

Working with what we knew about potential determinants of risky cycling 
behavior; we measured the effects of the Traffic Informer program on these 
determinants in the evaluation (Chapter 4). Participants filled out questionnaires 
regarding risky cycling behavior, risky cycling intentions, and potential correlates 
of behavior and intention, before and after participating in the Traffic Informer 
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program. Differences between pre-test and post-test were compared with 
pre-test – post-test measures from a control group (i.e., a group that did not 
participate in the program). The results were disappointing, in that the few 
significant results that were found were accompanied by negligible effect sizes 
and therefore of little interest. The results of the evaluation of Traffic Informers 
are explained through evidence from studies on fear-appeals. A fear-appeal is a 
message that is aimed to induce feelings of fear in order to persuade the receiver 
of the message to change their current behavior. Even though fear is effective 
in drawing attention, its use in behavior change interventions is subject to 
many limitations. Whereas the use of fear-appeals is widespread, interventions 
using fear-appeals rank among the worst concerning effectiveness in changing 
behavior (Albarracín, Gilette, Earl, Glasman, Durantini, et al., 2005). 

There have been many explanations for the increased risk of adolescents 
in traffic. These explanations range from psychological and developmental 
to environmental, but most pertain to risk behavior. In chapter 5 the often 
heard assumption namely that adolescents respond slower than adults in risky 
situations is tested in a (traffic) risk setting. Both adolescent and adult males 
indicated as fast as possible whether actions were a good idea, or not. Actions 
ranged from ‘setting your hair on fire’ to ‘change directions without looking’ and 
pertained to traffic situations as well as general risks. In this study, participants 
responded slower to good ideas, and adults responded faster than adolescents 
in general. According to Fuzzy-Trace Theory (Reyna, 2005) adults process 
information following a different path than adolescents. Whereas for adolescents 
most situations are novel and are processed deliberately, rationally and in a 
detailed manner, adults rely more on gist or intuition. The latter is obviously faster 
than the former. In traffic, slower reaction times may lead to more risks, which in 
turn could explain part of the increased risk of the slower adolescents.

In the final chapter, a summary and a discussion of the results of the studies 
reported in the previous chapters is given. The way adolescents are addressed 
in safety education could be improved, because we now know that they already 
feel at risk. Traffic safety is, however, still not high on the adolescents’ priority list. 
Whereas traffic safety education is probably beneficial for the reduction of traffic 
accidents of adolescents, the development of education programs needs to be 
more systematic in order for interventions to become successful. Good intentions 
alone will not change risky behaviors into safe behaviors.
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Samenvatting 
 
Nederland staat hoog op de ranglijst van de meest verkeersveilige landen 
in Europa. Toch zijn verkeersongelukken doodsoorzaak nummer een voor 
adolescenten (12 tot 24-jarigen) in Nederland (net als in Europa en de Verenigde 
Staten). Adolescentie is de periode waarin een kind lichamelijk volwassen wordt, 
maar nog niet emotioneel. In Nederland reist deze leeftijdsgroep voornamelijk 
per fiets, zeker tijdens de middelbare school periode (12 tot 17-jarigen). Hoewel 
het als een gezonde bezigheid wordt gezien, is fietsen niet zonder risico’s. In 
de Nederlandse provincie Limburg is Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Limburg (ROVL) verantwoordelijk voor de preventie van verkeersongevallen. 

Het ROVL maakt gebruik van verkeersveiligheidprogramma’s die gericht 
zijn op alle leeftijden, waarbij hun doel is het tot het nulpunt terugdringen 
van verkeersongevallen en verkeersdoden. Een voorbeeld van een 
verkeersveiligheidprogramma gericht op middelbare scholieren is Traffic 
Informers. In dit programma worden scholieren door middel van confronterende 
video’s met soms schokkende beelden van ongevallen gewezen op de 
gevaren van risicogedrag in het verkeer. Daarna horen ze het verhaal van een 
verkeersslachtoffer, aan wie ze ook vragen kunnen stellen. Het programma 
wordt in heel Limburg gebruikt en maakt vrijwel op iedere school uit van het 
verkeersonderwijs curriculum. Het geldt daarom als een succesvol programma. 
De Universiteit Maastricht is door het ROVL gevraagd de effecten van het Traffic 
Informer programma op het gedrag van scholieren te evalueren. Dit proefschrift 
is een gevolg van deze evaluatie.

In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst hoe het met de verkeersveiligheid 
van adolescenten in Nederland is gesteld. Daarnaast worden de beschikbare 
verklaringen voor het verhoogde risico van tieners in het verkeer 
uiteengezet. Verder wordt aan de hand van een beschrijving van het Traffic 
Informer programma het belang van systematische ontwikkeling van 
voorlichtingsprogramma’s over verkeersveiligheid uitgelegd. Tot slot worden kort 
de beperkingen van het gebruik van angstaanjagende voorlichting genoemd. 

De effectevaluatie van Traffic Informers begon met een literatuurstudie 
naar de achtergronden van risicovol fietsgedrag. Blijkbaar worden ongevallen 
waarbij fietsers betrokken zijn chronisch niet gerapporteerd, want er zijn vrijwel 
geen epidemiologische gegevens beschikbaar over gevaarlijk fietsgedrag. 
Vandaar dat tijdens het onderzoek naar gevaarlijke gedragingen van fietsende 
tieners gebruik is gemaakt van een bestaande vragenlijst, ontwikkeld door de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV; Twisk, Vlakveld, 
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& Commandeur, 2007). De vragenlijst was zodanig opgesteld dat de vragen 
onderverdeeld konden worden in drie soorten onveilig gedrag, namelijk bewuste 
overtredingen, bewuste fouten, en onbewuste vergissingen (Reason, 1990). Deze 
onderverdeling van gevaarlijke gedragingen is eerder gebruikt in onderzoek naar 
gevaarlijk gedrag van automobilisten met de DBQ (Driver Behavior Questionnaire; 
Reason et al., 1990), maar werd nog nooit gebruikt bij fietsers. 

Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2 was om achter de 
parametrische eigenschappen van bovenstaande vragenlijst te komen, de 
relatie met verkeersongevallen en onveilig fietsgedrag te onderzoeken, en of de 
veronderstelde onderverdeling tussen overtredingen, fouten en vergissingen ook 
daadwerkelijk zichtbaar zou worden in een grote steekproef van fietsende tieners. 
De resultaten bevestigden een oplossing met drie factoren, echter wel andere 
dan de vooronderstelde, namelijk vergissingen (bewuste en onbewuste fouten), 
gangbare overtredingen (m.a.w. onverschilligheid t.o.v. verkeersregels, zoals het 
negeren van stoplichten), en buitengewone overtredingen (bijv. rijden onder 
invloed van drugs). Gangbare overtredingen werden vaker gerapporteerd dan 
vergissingen en buitengewone overtredingen. 

In hoofdstuk 3 werden mogelijke voorspellers van onveilig fietsgedrag 
onderzocht, waarbij gebruik werd gemaakt van variabelen uit bekende 
gedragsmodellen, zoals de Theorie van Gepland Gedrag (bijv. attitude, sociale 
normen, en eigen-effectiviteit; Ajzen, 1991). Door middel van deze voorspellers 
kan gedrag veranderd worden. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat 
de gemeten sociaal-cognitieve variabelen gevaarlijk fietsgedrag redelijk goed 
voorspellen. Daarnaast bleek dat mensen die een ongeluk gehad hebben, zich 
niet veiliger gedragen in het verkeer gedragen dan mensen die nog nooit een 
ongeluk gehad hebben. Aangezien verder bleek dat tieners hun risicogedrag 
goed inschatten, was een van de conclusies dat verkeersveiligheidsprogramma’s 
(in ieder geval voor fietsers) zich dus niet moeten richten op risico perceptie, 
omdat daar niets meer te halen valt. In dit hoofdstuk stel ik voor dat voorafgaand 
aan de ontwikkeling van nieuwe verkeersveiligheidsprogramma’s eerst wordt 
onderzocht welke factoren samenhangen met onveilig fietsgedrag en de 
beïnvloeding ervan tot minder risicovol gedrag leidt.

Hoofdstuk 4 beschrijft de evaluatie van Traffic Informers, waarbij het effect 
van het programma op mogelijke voorspellers van onveilig fietsgedrag werd 
gemeten. Deelnemers aan het onderzoek vulden voorafgaand en na het Traffic 
Informer programma vragenlijsten in, die betrekking hadden op onveilig 
fietsgedrag, onveilig fietsgedragsintenties, en mogelijke voorspellers van 
gedrag en intentie. Verschillen tussen pre-test en post-test werden vergeleken 
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met een controle groep. De resultaten waren teleurstellend; er waren wel 
significante resultaten, maar deze hadden verwaarloosbare effectgroottes 
en waren daardoor niet bijster interessant. Deze teleurstellende resultaten 
zijn te verklaren door onderzoek naar angstaanjagende voorlichting. Hoewel 
angst erg handig kan zijn om ergens de aandacht op te vestigen, is het 
gebruik ervan in gezondheidsvoorlichting aan veel beperkingen onderhevig. 
Hoewel angstaanjagende voorlichting onderaan de lijst van meest succesvolle 
gedragsveranderende technieken staat, is het gebruik ervan wijdverspreid 
(Albarracín et al., 2005).

Er bestaan veel verklaringen voor het verhoogde risico van tieners in het 
verkeer, verschillend van psychologisch tot ontwikkeling gerelateerd, maar 
voornamelijk hebben ze te maken met risico gedrag. In hoofdstuk 5 namen we 
een veel gebruikte aanname over tieners in het verkeer onder de loep, namelijk 
dat tieners in risicosituaties langzamer reageren dan volwassenen. Op een 
computer probeerden zowel tieners als volwassenen zo snel mogelijk aan te 
geven of een handeling een goed idee was, of niet. Voorbeelden van handelingen 
die beoordeeld werden, zijn ‘met drugs op gaan fietsen’ en ‘je hand uit steken bij 
het afslaan’, en hielden zowel betrekking op verkeerssituaties als op algemene 
risico’s (bijv. ‘je haar in de brand steken’, of ‘rauwe kip eten’). In dit onderzoek werd 
gevonden dat iedereen sneller reageerde als de handeling geen goed idee was 
(m.a.w. een risico), en dat volwassenen sneller reageerden dan tieners, ongeacht 
het soort handeling. Deze resultaten zouden verband kunnen houden met het 
verhoogde risico van tieners in het verkeer, maar zeker weten doen we dat niet. 

Het laatste hoofdstuk bestaat uit een samenvatting van de resultaten van 
de in voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoeken, en een discussie over 
de mogelijke betekenis van de resultaten voor verkeersveiligheidonderzoek en 
de voorlichting ervan. Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop tieners nu 
worden aangesproken op hun schijnbaar roekeloze gedrag voor verbetering 
vatbaar is. Ten eerste voelen tieners zich niet onkwetsbaar en zijn ze zich terdege 
bewust van de risico’s die ze lopen in het verkeer. Verkeersveiligheid staat echter 
niet hoog op de prioriteitenlijst van tieners. In plaats van met een beschuldigende 
vinger te wijzen, die slechts defensieve reacties teweeg zal brengen, lijkt het me 
effectiever om in het verbeteren van het imago van verkeersveiligheid van deze 
doelgroep te investeren. Daarnaast zijn de huidige verkeersveiligheidsprogram-
ma’s goedbedoeld, maar worden ze niet systematisch ontwikkeld en aan een ge-
degen vooronderzoek onderworpen. Dit komt de effectiviteit niet ten goede. Met 
slechts goede bedoelingen verandert risicogedrag niet in verantwoord gedrag.


