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‘Met alleen sensibilisering of fikse 
boetes komen we er niet’
We weten nu al dat we het niet halen, het streefcijfer van 
maximaal 420 verkeersdoden in België in 2020. Het 
laaghangende fruit is geplukt, het lastigste moet nog komen. 
Ons gedrag in het verkeer zal moeten veranderen. Maar 
hoe krijgen we dat voor elkaar? Met die vraag trok 
Verkeersspecialist naar Diepenbeek, waar professor Kris 
Brijs het gedrag van verkeersdeelnemers en de link tussen 
psychologie en verkeer(sveiligheid) onderzoekt. Lees het 
interview vanaf p. 4.
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