
Ongevallen met luchtkussens 
 

SEH-bezoek in 2017 

In 2017 werden naar schatting 2.200
1
 bezoeken aan de SEH-afdeling gebracht vanwege letsel door 

een ongeval met een luchtkussen. Dit komt neer op 63 SEH-bezoeken per 100.000 inwoners in 

Nederland. 

 

1 Het 95% betrouwbaarheidsinterval van het aantal SEH-bezoeken ligt tussen 1.400 en 3.000 SEH-bezoeken.  

 

Trend 

De trend van het aantal SEH-bezoeken als gevolg van letsel door een ongeval met een luchtkussen is 

gebaseerd op het aantal ernstige letsels (zie Verantwoording). Reden hiervoor is dat uit diverse 

onderzoeken is gebleken dat het totaal aantal SEH-bezoeken in verband met letsel de laatste jaren is 

gedaald (Stam en Blatter, 2017) (Gaakeer, 2017). Deze dalende trend wordt bepaald door 

verschillende beleidseffecten en vormt als geheel geen juiste afspiegeling van de trend in het aantal 

letsels. Uitspraken over ontwikkelingen in de tijd worden daarom gedaan op basis van het aantal 

ernstige letsels. In de Verantwoording is een uitgebreidere beschrijving te vinden over trends. 

 

Betreffende letsels ten gevolge van ongevallen met luchtkussens, heeft tussen 2008 en 2017 een 

significante stijging van het aantal SEH-bezoeken plaatsgevonden van 1.400 SEH-bezoeken in 2008 

naar 2.200 in 2017 (Figuur 1).  

 

Figuur 1 Trend aantal SEH-bezoeken 2008-2017 als gevolg van letsel door een ongeval 

met een luchtkussen 

 
1 Ronde symbool = Aantal / Vierhoekig symbool = Aantal gestandaardiseerd naar 2017 / Middelste lijn = Trend op basis van 

gestandaardiseerde aantallen / Buitenste lijnen = BI rondom trendlijn 
Bron: Letsel Informatie Systeem 2008-2017, VeiligheidNL; Bevolkingsstatistiek 2008-2017, Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Verantwoording 
1.1  

1.2 Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken 

In het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL staan slachtoffers geregistreerd die na een 

ongeval, geweld of zelfbeschadiging zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van 

een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een representatieve 

steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een continu bezette SEH-afdeling
 
(Panneman en 

Blatter, 2016). Dit maakt een schatting van cijfers op nationaal niveau mogelijk. In LIS kunnen per 

letsel meerdere modules worden geregistreerd, bijvoorbeeld sport en verkeer in geval van een 

wielrenongeval op de straat. Het letsel telt dan bij beide modules mee. Optellen van de aantallen per 

module kan dus tot dubbeltelling leiden. Tevens kan één persoon meerdere keren de SEH-afdeling 

bezoeken, al dan niet voor hetzelfde letsel. 

Een schatting van het landelijke aantal SEH-bezoeken voor letsel maken we met behulp van de 

methode van de quotiënt-schatter. Daarbij gebruiken we de hulpvariabele 'aantal SEH-bezoeken in 

Nederland'. Dit gegeven is afkomstig uit een onderzoek naar SEH-behandelingen in Nederland 

(Gaakeer et al, 2014). In de praktijk komt deze methode erop neer dat het aantal SEH-behandelingen 

ten gevolge van letsel in de steekproef vermenigvuldigd wordt met het quotiënt van het 'aantal SEH-

behandelingen in Nederland' gedeeld door het 'aantal SEH-behandelingen in de ziekenhuizen in de 

steekproef’. 

De gepresenteerde gegevens over SEH-bezoeken betreffen, tenzij anders vermeld, jaarlijkse 

aantallen en percentages over 2017. Alle gepresenteerde gegevens worden afgerond. 

 

Ernstig letsel 

Voor de selectie van slachtoffers met ernstig letsel wordt gebruikgemaakt van een afgeleide van de 

zogenaamde MAIS. AIS staat voor Abbreviated Injury Scale (Mannaerts,1994) De waarde van een 

letsel op deze schaal representeert de ernst van het letsel. De waarde van de Maximum AIS (MAIS) 

representeert het ernstigste letsel bij een slachtoffer. De MAIS loopt van 1 (licht letsel) tot 6 

(maximaal). De AIS is opgesteld door de Association for the advancement of automotive medicine 

(AAAM; www.aaam.org). Ernstig letsel in het LIS wordt gedefinieerd als letsel met een letselernst 

uitgedrukt in een MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score) van ten minste 2. Ondanks dat in LIS 

geen directe gegevens geregistreerd worden over de ernst van het letsel, is het mogelijk om op basis 

van de gegevens over diagnose een minimale AIS-score te genereren. We maken hierbij gebruik van 

een transformatiemethode die gebruikt wordt om diagnoses om te zetten in een AIS-score (ECIP, 

2006).  

In het LIS zijn 39 letselgroepen te onderscheiden (EUROCOST-indeling; Lyons et al., 2006) en deze 

groepen kunnen getransformeerd worden naar ICD-10-codes. Met behulp van de ECIP-tabel kunnen 

deze ICD-10-codes worden omgezet in AIS-scores. Letselgroepen waarvan de ICD-codes 100% 

scoren op een AIS van 2 en hoger krijgen een codering MAIS2+. Van enkele letselgroepen waarvan 

de opgenomen patiënten 100% scoren op AIS van 2 en hoger, krijgen alleen de opgenomen patiënten 

een codering MAIS2+. Alle overige letsels krijgen een MAIS-score van 1. Dit zijn lichte letsels of niet 

gespecificeerde letsels. In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke LIS-diagnoses in de 

MAIS2+ categorie vallen en welke niet.  
  



Indeling letselgroepen naar licht en ernstig letsel 

 

Letselgroep 

MAIS=1 

licht letsel 

MAIS>=2 (2+)  

ernstig letsel 

1 Commotio cerebri 

 

X 

2 Overig schedel-hersen 

 

X 

3 Open wond hoofd X 

 4 Oogletsel X 

 5 Fractuur aangezicht X X 

6 Open wond aangezicht X 

 7 Fractuur/luxatie/distorsie wervelkolom 

 

X 

8 Whiplash X  

9 Ruggenmergletsel 

 

X 

10 Letsel inwendige organen 

 

X 

11 Fractuur ribben/borstkas 

 

X 

12 Fractuur sleutelbeen/schouder 

 

X 

13 Fractuur bovenarm 

 

X 

14 Fractuur elleboog/onderarm 

 

X 

15 Fractuur pols 

 

X 

16 Fractuur hand/vingers
1
 X X 

17 Luxatie/distorsie schouder/elleboog
2
 X X 

18 Luxatie/distorsie pols/hand/vingers X 

 19 Perifeer zenuw arm-hand X  

20 Complex arm/hand 

 

X 

21 Fractuur bekken 

 

X 

22 Fractuur heup 

 

X 

23 Fractuur bovenbeen 

 

X 

24 Fractuur knie/onderbeen 

 

X 

25 Fractuur enkel 

 

X 

26 Fractuur tenen/voet
3
 X X 

27 Luxatie/distorsie knie 

 

X 

28 Luxatie/distorsie enkel/voet X 

 29 Luxatie/distorsie heup 

 

X 

30 Perifeer zenuw been/voet X  

31 Complex been/voet 

 

X 

32 Oppervlakkig letsel X 

 33 Open wond X 

 34 Brandwond X 

 35 Intoxicatie X 

 36 Polytrauma  X 

37 Vreemd lichaam X 

 38 Na onderzoek geen letsel X  

39 Overig letsel X 

 1 Fractuur hand: MAIS=2+; fractuur vinger: MAIS=1 

2 Luxatie/distorsie schouder: MAIS=2+; luxatie/distorsie elleboog: MAIS=1;  

3 Fractuur voet: MAIS=2+; fractuur teen: MAIS=1  

 

Betrouwbaarheidsinterval 

Voor alle hoofdgroepen en belangrijkste subgroepen worden 95%-betrouwbaarheids-intervallen 

(95%BI) berekend. Bij een betrouwbaarheidsinterval groter dan 25 procent, worden de gegevens als 

onvoldoende betrouwbaar beschouwd om onderliggende verdelingen nader uit te werken 

(bijvoorbeeld naar leeftijd of geslacht). Het betrouwbaarheidsinterval wordt berekend rond de proportie 

ongevallen in LIS, dus het aantal ongevallen in een bepaalde categorie ten opzichte van de totale LIS-

steekproef. Omdat deze proportie niet gelijk is in elk van de SEH-locaties in de steekproef en dus de 

feitelijke spreiding groot is, wordt het BI berekend op basis van 10% van de LIS-steekproef-omvang in 

plaats van op basis van de totale steekproef. 



1.3 Trends 

Ernstig letsel 

Uit onderzoek gebaseerd op het LIS blijkt dat het totaal aantal SEH-bezoeken in verband met letsel de 

laatste jaren is gedaald (Stam en Blatter, 2017). Uit een recente analyse is gebleken dat vooral het 

aantal patiënten met licht letsel en het aantal zelfverwijzers in de loop der jaren (sterk) is afgenomen. 

Dit heeft te maken met beleid dat gericht is op verbetering van efficiency van de spoedzorg (Gaakeer, 

2017): meer concentratie door sluiting van SEH-afdelingen, samenwerking van SEH-afdelingen met 

huisartsenposten leidend tot een sterke daling van zelfverwijzers en minder verwijzingen naar SEH-

afdeling door huisartsen. Daarnaast speelt de verhoging van de eigen bijdrage in de zorg een rol. Tot 

slot moet nog gedacht worden aan veranderingen in behandelrichtlijnen. De dalende trend in het 

aantal SEH-bezoeken wordt dus bepaald door beleidseffecten en vormt als geheel geen juiste 

afspiegeling van de trend in het aantal letsels. Uitspraken over de ontwikkeling van de problematiek in 

de tijd kunnen daarom beter gedaan worden op basis van het aantal ernstige letsels (zie 5.2). We 

gaan er vanuit dat de ernstige letsels zowel vroeger als nu (en in de toekomst) op de SEH-afdeling 

werden en worden (en zullen worden) behandeld. Hierdoor zal het verloop in de tijd van het aantal 

SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel een betere indicator zijn voor de ontwikkeling van de 

betreffende letselproblematiek.  

 

Logistische regressie 

Het verzorgingsgebied van LIS is het aantal personen in Nederland waarvan verondersteld wordt dat 

zij met letsel op de SEH-afdeling van een LIS-ziekenhuis terecht zouden komen. Dit 

verzorgingsgebied is gelijk aan de totale bevolking van Nederland gedeeld door de ophoogfactor van 

LIS. In deze populatie wordt onderscheid gemaakt tussen cases en niet-cases. Voor de trendanalyses 

wordt gebruikgemaakt van logistische regressie waarbij cases tegen niet-cases worden afgezet. Zowel 

het lineaire als het kwadratische verband wordt getoetst. De relatie (regressie) wordt getoetst op ‘ruwe 

data’. Presentatie van de trend vindt plaats in een figuur met landelijke aantallen.  

 

Correctie 

Afhankelijk van het doel van de analyse wordt de trend gecorrigeerd voor verandering in de 

bevolkingssamenstelling (vergrijzing) en/of andere zogenaamde expositiefactoren zoals bijvoorbeeld 

aantal sporturen, aantal gereden kilometers, enz. Een stijging van het aantal SEH-bezoeken hoeft 

namelijk niet te betekenen dat ‘de wereld minder veilig is geworden’. Het kan ook zo zijn dat een 

specifieke kwetsbare groep in omvang is toegenomen of dat er bijvoorbeeld in de loop van jaren meer 

aan het verkeer wordt deelgenomen. Correctie voor dergelijke veranderingen in de tijd laat zien in 

hoeverre een verandering in het aantal SEH-bezoeken toegeschreven kan worden aan, in dit 

voorbeeld, een toename van de omvang van een specifiek kwetsbare groep of de toename in 

verkeersdeelname. De ‘overgebleven’ trend laat dan zien of de kans op een SEH-bezoek in verband 

met letsel is veranderd.  

In deze rapportage wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de bevolkingssamenstelling wat betreft 

leeftijd en geslacht. 

 


