
vallen vaker

kijken minder goed
om zich heen
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F ietsgedrag

je mee?

fietsbeleving en fietsgedrag van 
slechthorende, dove & horende kinderen 

(6-12 jaar)
H (horend) = 112 kinderen

D|SH (doof/slechthorend) = 89 kinderen
vragenlijsten ingevuld door ouders

sturen |remmen |trappen | kijken
verkeersregels kennen & toepassen
evenwicht bewaren | de weg vinden
situaties overzien | gedrag reguleren

je verplaatsen in andere verkeersdeelnemers

FIETSBELEVING
Ouders van D|SH kinderen hebben
minder vertrouwen in fietsgedrag van
hun kind.
Dat geldt vooral voor D|SH kinderen in 
het speciaal onderwijs.
D|SH kinderen zijn iets ouder als ze
zonder zijwieltjes gaan fietsen.
Voor D|SH kinderen is samen opfietsen
moeilijk: ze verstaan de anderen niet.

FIETS-FREQUENTIE
D|SH kinderen fietsen minder vaak dan
horende kinderen.
Als D|SH kinderen fietsen, fietsen ze 
langer per keer.
D|SH kinderen in het speciaal onderwijs
fietsen minder vaak dan DSH kinderen
in het regulier onderwijs.
D|SH kinderen in het speciaal onderwijs 
wonen verder van school af.

HULPMIDDELEN op de fiets
Bijna alle D|SH kinderen dragen 
hoortoestel of CI op de fiets.
Hoortoestel en CI maken verkeerslawaai 
vaak erg oncomfortabel.
D|SH kinderen gebruiken SH-bordjes,
spiegels en soloapparatuur.
D|SH kinderen dragen vaker een helm: 
moeilijk met CI en hoortoestellen! 

Frequentie per SITUATIE
D|SH kinderen fietsen minder vaak 
naar school.
D|SH kinderen fietsen minder vaak 
met vriendjes en in vakanties.
D|SH kinderen gebruiken fiets minder 
vaak als vervoermiddel.
D|SH kinderen fietsen net zo vaak in 
de buurt en met het gezin.

Dove & slechthorende kinderen
vinden fietsen leuk. Goed en 

veilig fietsen is vaak nog een 

moeten dove & 
slechthorende 

kinderen maken 
om zich veilig 

in het verkeer te
kunnen bewegen

F   ietsbeleving

hebben meer moeite 
met evenwicht

hebben minder 
zelfvertrouwen

houden minder rekening
met andere verkeersdeelnemers

slingeren meerD SH
We werken aan:
  tips voor het oefenen van fietsvaardigheden
  tips voor veilige verkeersdeelname  
   als je doof of slechthorend bent
 als je ouder bent van een DSH kind
  nader onderzoek naar fietsbeleving & -gedrag35.000 km
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22,5
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edirks@nsdsk.nl

h.knoors@kentalis.nl
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