
BESCHERMD  
ACHTEROP! 

#activatie 
#campagne 
#veiligverkeer 
#scholenactie

Even snel achterop de fiets. En dan… 
een voetje tussen de spaken. Je moet 
er toch niet aan denken? Het team van 
‘Beschermd Achterop’ zorgt ervoor dat 
fietsplezier ook echt leuk blijft.  

Bij kinderen die los achterop de fiets 
zitten, ontbreekt in negen van de tien 
gevallen goede spaakafscherming. Vooral 
in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar komen 
spaakbeknellingen vaak voor. Met ernstige 
verwondingen zoals botbreuken tot 
gevolg. Met goede voetbescherming  zijn 
deze ongelukken te voorkomen.

ONGELUKKEN VOORKOMEN: OP PAD 
MET TEAM BESCHERMD ACHTEROP
Hoe zorgen we er voor dat ouders de 
beentjes van kinderen beter beschermen? 
Team Beschermd Achterop gaat naar 

de scholen toe. Ze hebben goede voet
beschermers bij zich die ze ter plekke 
gratis plaatsen. Het doel is om het aantal 
spaakbeknellingen flink terug te schroeven.
Overigens hoeft het traject niet via school 
te lopen. Dit kan ook goed op andere plek
ken waar veel jonge kinderen komen. 

Heb je gebruik gemaakt van de gratis 
 service van Team Beschermd Achterop? 
Dan zijn kindervoetjes voortaan veilig 
achterop op de fiets. 
Aanmelden? www.beschermdachterop.nl

EN DAN… 
EEN VOETJE 
TUSSEN DE 
SPAKEN. JE 
MOET ER TOCH 
NIET AAN 
DENKEN?

Beschermd Achterop is een 
initiatief van 076fietst en wordt 
ondersteund door de ANWB en 
de Provincie Noord Brabant (Nul 
Verkeersdoden Brabant).

SCHERM
voorkom voetjes tussen de spaken

BESCHERMD ACHTEROP!
Hartstikke leuk, bij papa of mama achterop de fiets. Maar je moet wel 

heel goed opletten. Is er geen spaakbescherming? Dan kan er zomaar 
een voetje tussen de spaken komen. 

Dat wil je je kind toch niet aandoen? Team Beschermd Achterop 
zorgt ervoor dat fietsplezier ook echt leuk blijft!

Ongelukken voorkomen
Bij kinderen die los achterop de fiets zitten, ontbreekt in 

9 van de 10 gevallen spaakafscherming. Veel kinderen 
(vooral in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar) lopen 

hierdoor jaarlijks ernstige verwondingen op. Met 
goede spaakbescherming  zijn deze ongelukken 

te voorkomen. Team Beschermd Achterop 
maakt hier werk van. 

Actie op scholen: 
Team Beschermd Achterop gaat in 

Breda naar scholen toe. Ter plekke 
worden gratis spaakbeschermers  

geplaatst.   

De campagne
BESCHERMD ACHTEROP! 
Ouders met kinderen tot 7 jaar kunnen 
bij deelnemende scholen gratis spaak- 
beschermers krijgen en laten installeren. 

www.beschermdachterop.nl 
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Meer weten? 
www.attacom.nl/verkeer

Elke actie is maatwerk en kan bijvoorbeeld verrijkt worden met een online of 
een offline campagne. We praten er graag over verder.  

http://www.beschermdachterop.nl
https://www.attacom.nl/verkeer/

