
Educatief aanbod
DODE HOEK

De dode hoek is de ruimte rond een vrachtwagen waar de
bestuurder je niet kan zien. Het grootste gevaar is dat je in de
dode hoek kan worden aangereden zonder dat de
vrachtwagenbestuurder dat in de gaten heeft. Als kwetsbare
weggebruiker ben je in dat geval meestal kansloos. Daardoor
hebben dodehoekongevallen doorgaans zeer zware gevolgen.
50% van de ongevallen zijn zeer ernstig: een vijfde met dodelijke
afloop, een vierde met zware verwondingen. 

Als je als voetganger of fietser weet waar de dode hoek rond
een vrachtwagen zich bevindt, kun je daarop anticiperen en
uit de dode hoek blijven!

Politie Geraardsbergen/Lierde engageert
zich SAMEN MET JULLIE om er een zo veilig
mogelijk jaar van te maken!

Elk dodehoekongeval is er één te veel en jaarlijks eisen
dit soort ongevallen nog steeds heel wat
verkeersslachtoffers! 
De meeste slachtoffers zijn vooral jongeren en senioren.
Daarom werkte politie Geraardsbergen/Lierde een
educatief aanbod 'Dode Hoek' uit, speciaal voor
verenigingen. Hebben alleen

vrachtwagens 
een dode hoek?
Het antwoord is NEEN! 

Ook bestelwagens, bussen,
autocars, tractoren, zelfs
personenwagens, hebben
een dode hoek. 

Het is wel zo dat de
oppervlakte van de dode
hoek rondom een
vrachtwagen het grootst is.
Dat heeft vooral te maken
met de zithoogte van de
bestuurder en minder met
de lengte van het voertuig.
Hoe hoger je zit ten
opzichte van de andere
weggebruikers rondom je,
hoe groter de dode hoeken
voor en naast je worden.

Bron: www.veiligverkeer.be 



Theorie/uitleg door inspecteur
(ca. 60 min.)
Praktijkles met verkeerskoffer
of praktijkles a.d.h.v. een
vrachtwagen/bus (*)

De vereniging zorgt zelf
voor een vrachtwagen/bus,
liefst in de nabijheid
gelokaliseerd (*)
Omdat we graag veel
personen willen bereiken,
vragen we om verenigingen
en/of afdelingen te
groeperen
Lokaal, PC (mét MP4
mogelijkheid) + beamer
vereist

INHOUD?

VOORWAARDEN?

OPTIE 1
Theorie +
praktijkles

Miniatuurauto’s/vrachtwagens 
Set verkeersborden
Spiegel
Lesfiches
CD
Werkboek
Handleiding ‘goed gezien’
Oprolbare plattegrond
Dode hoek op schaal
Dodehoekzeil (toont totale
opp. van de dode hoek) 

Geen les voorzien! Met behulp
van de verkeerskoffer kan de
begeleider perfect
zelfstandig les geven
Uitleentermijn is max. 1 week!

INHOUD?

VOORWAARDEN?

OPTIE 2
Uitlenen van 
 verkeerskoffer

Educatief aanbod
DODE HOEK - 2 OPTIES

HOE AANVRAGEN?
Stuur een mail naar
PZ.GbergenLierde.Verkeer@police.belgium.eu

Vermeld duidelijk voor welke optie (1 of 2) je kiest!

Na goedkeuring krijg je een bevestigingsmail met alle verdere info/praktische afspraken
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