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Dit onderzoek was flier mogelijk geweest zonder de voortreffelijke stem 

van Marisca Brouwers, Peter-dau Prinsen, Mush Simons en Egberdien de Vties, 

die de interviews verricht hebben en ook hi] de verwerking bun bijdrage 

geleverd hebben. Ook her typewerk word weer nitstekend verzorgd door Harlan 

van der Leden en Olga Fink-van den Houten. 

Elk onderzoek hi] her WOK kent zijn begeleidingscommlssie. lk ken niet an-

dors zeggen dan dat mijn eerste kennismaking met eon dergelijk orgadh zon-

der uitzondering positief is geweest en (Jar het zeker niet in de laatste 

plants can haar deskundigheid gelegen heeft, dar dit onderzoek rot een goed 

elude is gebraeht. In bijlage I wordt je samenstelling van deze comMissie 

gepresenteerd. 	 • 



I INLFIDINC 

1.2 De eerste fase afgerond 
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1.1 Algemeen 
1 . 

Met het project 'Crave', hater bekend coder de naam Alcohol Verkeer Project 

(AVP) tracht men sedert oktober 1979 eon rinvollere invntling to geven Inn 

de vrijheidsstraf voor rijders onder invloed. 

Mei betreft bier eon activiteitenprogramma, waarin gednrende een week voor-

lichting wordt gegeven over atterlei aspecten die op alcohol en verkeer be-

trekking hebbejCirca 70% van de gedetineerdenbevotking in de gevangenis 

'De Baam' te Crave bestnat nit rijders onder invlocd , rodat het zinnig 

leek bij de opret van een bepaald activiteitenprogramma aansluiting to zoo-

en bij die delict. in 1979 Restart al.S . een experiment van het stafburenn 

Wetenschappetijke Advieren van de Directie Cevangeniswezen en bet WDDC in 

• SaMehwerking met de directie van de betreffende inrichting is dit activi-

teitenprogramma inmiddels uitgegroeid tot eon regelmatig terugkerend twee-

wekelijks gebeuren, wiatann inteiders nit diverse disciplines vrijwillig 

bun medewerking verlenen (1). 

Het bee ft Oiteindelijk tot doe het verminderen van de recidivesnelheid en/ 

of -fregnentie van de deelnemende gedetineerden en tracht bovendien eon 

bijdrage to leveren ann het verbeteren van de detentiebeleving. 

Evalnatie van het AVO is vanaf het begin de bedoeling gcweest. Doze evalun- 

tie is sedert september 1980 door het WODC uitgevoerd met de financUile 

steno van het Atkoholfonds en het Nederlands Fonds voor de Ceestelijke 

Volksgerondheid. De termijn waarover het onderzoek rich moest uitstrekken 

(ca. tWeeenhalf jaar) mankte interimrapportnge noodzakelijk, hetgeen medio 

1982 is geschied (2). 

Oieronder kan men eon verslag aantreffen van de loatste fase van het onder-

rock welke in januari 1983 is afgerond. 

Fen samenvatting.vaO de beide fasen is opgenomen in de WODC-reeks Onderzoek 

on Beteid, no. 38 (3). 

Het interimrapport bevntte zogezegd eon verslag van de eerste fise von bet 

onderzoek, waarin de effecten van het voortichtingsprogramma op de korte 

termijn zijn onderzocht. Doze zijn nngegann door middel van con meting van 



1.3 De tweede fase 

2 

ft 

de kennis en attitude en van de detentiebeleying van ten contrOlegrocp in 

eon vergelijkbare inrichting, iii. Nieto+ Bergyeen to Veenhuizen. Ook is ge-

keken hoe het programme op zieh gewaardeerd word. De resultaten waten in 

eerste instantie hoopgevend. Zij geven non dat door middel van het Alcohol 

Verkeer Project (AVP) de hi] veroordeelde rijders onder invloed beperkte 

kennis net betrekking tot aspeeten, die samenhangen met het rijden onder 

invloed, verhoogd wordt. la Crave stijgt de gemiddelde kennis van 2,5 floor 

5,5 op eon tienpuntsschaal tegen in Nieuw Bergveen van 2,75 naat 3. 

Wit de resultaten van de attitudemeting blijkt dat eeu groep deelnemers in 

Crave (24Z) naar zijn zeggen zich nog meet bewust is geworden van de geva-

ren, die het rijden colder invloed met zieh meebrengt don vantevoren het: go-

vat is (tegen in Nieuw Bergveen maar 61). Dit zou eon aanwijzing kuhnen 

zijn, dat de door de progrannamakers beoogde ontwikkeling van de gevaarzeL -

tingsnotie hi] een gedeelte van de deelnemers aan het AYE' is heteikt., Dear -

naast is in Crave 43% van de respondenten positiever gaan denken of op cen 

positieve stonier bekend geraakt net het CAD els hulpverjeningsorganisritie 

your alcoholproblemen. Met betrekking tot de detentiebeleving kan gesteld 

worden dat de deelnemers aan het AYE' hun verblijf in Grave els nuttigei et-

vete,. bebben don de respondenten in Nice Bergveen en dot zij or float hun 

zeggen ook met het oog op bun terugkeer in de vrije mantschappij eat aan 

gehad hebhen. 

De waardering voorhetprogramm zelf is gemiddeld erg hoog, zowel qua in-

bond als qua presentatie. Wet vindt men in het algemeen het gebruikte mato-

rioal enigszins verouderd. 

Fiet tweede deelonderzoek diende een autwoord to seven op de vraag war de 

effeeten op de langere to maim zijn die er van 	het programma uitgaan op 

de deelnemers, met name met betrekking tot het gedrag. De incest uitgebreide 

informatie hierover is to verkrijgen via ecn follow up-studie wnarhij de 

ex-deelnemers in hen eigen oumeving benaderd wordeniVolstaan met sehilfre -

/ijke bronnen is op het eerste gezicht namelijk niet inleressant aangezien 

by. met betrekking tot de recidive gusto Id kan worden dal de pokkans voor 

het delict rijded onder invloed zo bag is, dat geregistreerde recidivege-

gevens altijd een nmnr zeer keperkt gedeelte van de werkelijkheid zullen 

weergeven. In het navolgende zal cell besareking volgen van de opzet en nit-

voering von dit deetonderzoek (Hoofdstuk Z), alsmede van de result:nen die 

dit opgeleverd heeft (lloofdstukken 	3 t/m 5). 
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2 PROBLEEMSTELLING; OPZET EN OITVOERINC VAN DET ONDERZOEK 

2.1 Probleemsteliing  

Met het Alcohol Verkeer Project wordt in eerste instnntie beoogd eon gedrags-

verandering teweeg to brengen, nt. het niet besturen van een auto nn . cen to 

boog nlcoholgebruik. Men gnat or nlgemeen vannit dat verandering van kennis 

on eventueel attitude belangrijke stnppen zijn op de weg nanr eon gedrags-

vernndering (4). In het programmn is dan ook de nodige aandacht geschonken 

aan de vergroting van de kennis en ann de mogelijke gevolgcn daarvan voor 

attitude en gedrag. Dnarbij beschikte men over de wetenschap (lit de kennis 

van de gemiddelde (gedetineerde) dronken rijder met betrekking tot de con-

sequenties van zijn tij- en drinkgedrag erg Lang is (5). 

In terste instantie moest dnn ook bekeken warden of de kennis was vergroot. 

00 kotit tetmijn bleek dit inderdaad het gevnl to zijn, mnar het was de 

vrang hoeiang deze kenhis zed hlijven hangen bij de cursisten. 

Daarnnast hoopten de programMamakers met het AVP een attitinleverandering te 

bewerkstelligen in die zin, dai men door het toenemen van de kennis het rij-

den onder invloed gevaartijker zou gnan vinden. Op die mnnier zon men wel -

licht niet (zo and) recidiveren. Bier moot overigens bij warden gezegd, 

dat men enige vorm van moraliseren trachtte te vermiiden. 

Bet is de vrang of een dergeliike attitudevernndering per definitie noodza-

kelijk is om een gedragsvernndering tot stand to brengcn. De mogelijkbeid 

hestant dat men minder gnat recidiveren omdat men beter op de hoogte is ge-

rnakt van andere (indirecte) consequenties die het betreffende gedrag met 

rich mee kAn brengen. Zo komt men in het progrnmma ook zaken ann de wcet nts 

by. het niet knnnen vertengen van het rijbewijs tijdens eon ontzegging (even-

t:heel nitmondend in eon nieuw rijexamen). Dergetijke kennis kan eon remmende 

factor op rich betckenen hij de beslissing om at clan niet to recidiveren. 

Ook :Indere processen kunnen rich hebben voorgedmnn bij eon mogelijke gedrags-

verandering, by.' het geval dat eon vroegere alcoholverslanfde hnlp gezocht 

heeft of nnderszins van de drank is afgeraakt. 

Bovenstaande overwegingen bebben geleid tot de volgende yrnagstelling binnen 

het follow up-onderZoek: 

. is or ook op de Inngere termijn sprake van eon kennisvermeerdering bij de 

deelnemers anwhet:AVP? 



• beinyloed het AVP de attitude van de deelnemers? 

• kan or eon gedragsverandering ;Jordon geeonstateerd tengevoLge van het AVP 

in die tin, dat de betrokkenen minder (snel) gaan recidiveren? 

. treedt er eon veranda ring op in het drinkgedrag van de eursisten? 

In het hiernavolgende zal aandacht besteed worden aan de manier waarop een 

antwoord is gezocht op bovensraande vragen. 

2.2 Het onderzoek 

Uiteraard moesten voor de beantwoording van de vraag of de kennis en de at-

titude van de deelnemers veranderd waren, daze zelf warden benaderd. Men 

kan dan kiezen Lessen con postenonete (schriftetijke vragenlijst per brief) 

en het interview. Doze Instate vorm biedt in wcerwil van de hogere kosten 

enige voordelen boyen de postenquete zuaIs de grotere betronwbaarheid en de 

kans op cen hogerc respons. Doze werderi in dit geval van doorStaggevende he-

tekenis geacht. 

Ilet zicht krijgen op mugelijke gedragsverandering, met name met beieekking 

tot eon eventuele recidive bij rijden onder invloed i  vormde een apart pie-

bleem. De in de meeste studies gehanteerde methode -het verzaMelen van ge-

registreerde recidivegegevens- was in dit gent niet gesciiikt. De Pakkans 

your het (Joliet rijden cinder invloed is isomers hijzonder laag, zudat doze 

gegevens slechts eon zeer beperkt deet van de werkelijkheid weergeven. 

In dit geval, is et eon anneal alternatieven vuorhanden: 

I) men kan de betrokkenen eon tijdlang 'schaduwen'; 

2) men kan infornmtie inwinnen bij ins tan ties waarmee en/of personen met wie 

de betrokkenen te maken hebben; 

3) own ken de informatie van de hetrokkenen zelf krijgen. 

De derde manier is in icder geval undernomen aangezien de interviews toch 

werden afgenomen. Aangezien het hier echter geyoelige informatie betreff 

nmet men acbteraf wellicht twijfelen aan de betronwbaarheid van doze zelfge-

rapporteerde gegevens. Daarom Is gekeken welke van beide overige methoden 

geschikt waren vent aanvullende informatie. Het 'schaduwen .  viol daarbij al 

gelijk af end at nog afgezien van de ethische bezwaren, dit con to kosthare 

aangelegenheid zoo worden. 

Net betrekking tether informatie inwinnen bij derden ken men in perste in-

stantie denken aan instellingen els ae CAD's. Afgezien van de vraag of doze 

to gemakkelijk informatie over him clienten prIjsgeven bleek oak avh- 
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ternf nit het onderzoek, dat mnar weinig respondenten contact badden met 

een dergelijke instelling. 

In tweede instantie zon men wellicht inlichtingen knnnen inwinnen bij fnmi-

lie of kennissen van de respondent, niteraard met toestemming van deze. Be-

sloten is om dit in ieder gevnl te proberen, nangezien bier ook elders Roe-

de ervnringen mee zijn opgednnn (6). 

Poewel de Reregistreerde recidivegegevens op zich (Ins niet Reschikt blijken 

cm concludes tilt te knnnen trekken, zijn ze wel goed nls annvnllend infor-

matiemnterinal le hnnteren ter contr;le van de zelfgernpporteerde gegevens. 

Pit mnteriaal is opgevrnagd nit het Algemeen Documentatieregister en nit de 

rijverbodenregistratie. 

2.2.1 De onderzoekgroep 

Zonis in bet interiMverslag beschreven is, is in de eerste face van het on-

derzoek een groep deeinemers nnn het AVP te Grave vergeleken met een contra-

legroep nit een vetgelijkbnre inrichting, nl. Nienw Bergveen te Veenhnizen. 

Door deze vergelijkihg to trekken voorkomt men timers, dat eventnele veran-

deringen toegeschreveh knnnen worden ann andere invloeden die op de respon-

denten hebben ingewerkt..Dnarom dient men een andere groep te vinden die 

idenliter stechts op 66n punt afwijkt van de experimentele Rroep, nl. op 

het felt dat men goon programmn heeft doorlopen. Ook in Nienw Bergveen ble-

ken gedetinterden te verblijVen die hoofdznkelijk veroordeeld zijn wegenS 

oVertreding van art. 26 WVW met eon strafdnnr van Remiddeld 14 dagen. 

In de eerste rase hebben in Grave en Nienw Bergveen respectievetiik 168 en 

120 respondenten aan het onderzoek naar kennis en attitude deelgenomen. Er 

is besloten doze groep voor eon follow up-interview te benaderen. Verder 

wilde nog een respondent nit Grave meewerken die geen voormeting had meege7 

mnnkt, omdat hij als invaller eerst later aan eon deelnemersgroep was toe-

gevoegd. Aangezien .hij het gehele programma had gevolgd was deelnnme ann de 

follow up geen bezwanr. 

2.2.2 Benadering van de onderzoekgroep 

In eerste instnntie is na afloop van het exit-interview binnen de inrichtin-

gen gevraagd of er bezwnnr bestond tegen con mogelijk bezoek van eon inter-

viewer circa con janr na bet ontslag nit de inrichtingen. Van de 169 deelne-

mers nit Grave bleken er 16 niet bereid to zijn tot deelnnme ann de follow 



up (9.52); in Nieow Bergvecn waren dit or 25 van de 120 (20.32). Van de be-

reidwilligen weed naam en adres genoteerd. In meet' dan de helft van de geval-

len was ook telefonische benadering mogetijk. 

Na circa eon jaar kregen de deelnemers eon brief waarin nog eons werd herb-

nerd aim bun toezegging out bun word meegedeeld hoe zij zonden worden benaderd. 

Bij diegenen die schrifrelijk benaderd moesten warden zat [evens eon maadd-

kalender ingestoten waarup men voorkeutsdatum en -uur .  knit aangeven . 

De doe! tenors die op de telefonische of schriftelijke benadering nier rea-

geerden zijn tot tweemaal toe nogumals schrifIelijk benaderd net de medede-

ling dat eon interviewer op con hepaalde tijd op het betreffenje adres zoo 

verschijnen. 

Van mensen die inmiddels verhuisd waren is bet adres via de genmentelijke 

instant tea van de code woonplaats aclicerhaald. 

De benadering van de 'partners 	-bieronder te verstaan P echte .  partners, 

moeder/vader of huisgenoot- geschiedde door tijdens of no het interview to 

vragen of erbezwaar bestond tegen het intervieweu van doze. Doze methoje 

heeft eon erg "age teapots bij de partner interviews in de band gewerkt, zo -

als we in paragraaf 2.2.3 in)g sullen bespreken. 

2.2.3 Respons 

Van je to benaderen groep hicks() inmiddels 5 mensen overleden to zijim 2 die: 

• Grave en 3 tilt Nieuw Rergveen. 

Wanneer we de responsaantallen in schema I analyseren, sten we dat at sprake 

is van eon zogenaamd inhaaleffect: weigerden aanvankelijk Meer mensen nit de 

contralegroep reeds Minton de inriehting, achteraf vieten moor ez-AVP7deelne-

mers of. 



Schema I: Medewerking sin de follow-upfase 

AVP-deelnemers (n=168) 

166 (1002) 

in 10 instantie 

bereid tot 

follow-up: 

151 (91%) 	 15 (92) 

meegewerkt :tan 
(01 low-tip: 

91 (54i8%) 

overteden:2 

- 7 - 

1 
in le instantie 

niet hereid tot 

follow-up: 

niet meegewerkt 
aan follow-up: 

60 (36,1%) 

Schema II Respons/Niet-respons 

controlegroep (n=120) 

------ overteden:3 1 
117 (1007) 

in le instantie 

bereid tot 
follow-tip: 

92 (78,6%) 

1 
meegewerkt aan 	niet meegewerkt 
follow-up: 	 aan follow-up: 

62 (53%) 	 30 (25,67) 

Bit iiihaileffect bij de AVP-deetnemers is niet afkomstig van eon surplus nan 

weigeringeh em aan eon follow up-gesprek deel to nemen, zoats schema Li, wiar-

ib worth t weetgegeven, hoe de niet-respons tot stand is gekomen, laat zien. 

Grave 	Bergveen 	Totalt 

in le instantie 

niet bereid tot 
follow-up: 

25 (21,47.) 

heegewerkt 	 91 (60.3) 62 (67.4) 	153 (63.0) 

geweigerd/meerMatennietthuisopafspraak 35 (23.2) 22 (23.9) 	57 (23.5) 

vertrokkenmetonbekendebestemming 	 8 ( 5.3) 	4 ( 4.4) 	12 ( 4.9) 

buitentand 	 7 ( 4.7) 	I ( 1.1) 	8 ( 3.3) 

nietilinnen interviewperiodete bereiken 	10 ( 6.6) 	3 ( 3.3) 	13 ( 5.3) 

151 (100 ) 	92 (100 ) 	2 4 3 ( 100  ) 

In beide schema's is gewerkt met twee verschittende responspercentages. In 

schema I is uitgeg:aan •Van deoorspronketijke poPutatie, verminderd met de 

overledenen (n=283). terwijt in schema II de in de foltownp-fase benaderde 

poputatie its nitg :angpunt is genomen (n=243). 

Weil( van de twee percentages we ook nemen, gestetd kin worden dat de respons 

redetijk greet is.: 

Bat kin niet gestetd worden van de respons bij de partner-interviews. Doze 



werden ni sleehts in 26 gevallen (172) gerealiseerd. Be voornaamste reden 

hiervoor was dac veal respondenten niet thuis benaderd wilden (konden) wor-

den. Vaak ward afgesproken op plaatsen als stationsrestanraties of in werk-

situaties. 2o kon er don ook niet net de partner gesproken worden. !barmiest 

was or in eon aantal gevallen gewoonweg geen partner of was doze afwezig. 

Om your doze laatstu group apart terug te komen was financieel en organise-

torisch niet boa/hear. 

We zullen in dit rapport de maul talon van de partner-interviews daft ook 

marginaal behandelen. 
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In dit hoofdstnk zulten de resnttaten besproken worden van het onderzoek 

nnar het kennisnivenn in de follow up-fase. Doze zntlen veryolgens vergete-

ken worden met de resuttnten nit de eerste fnse. 

Atvorens doze nitkomsten to bespreken zal eerst eon vernntwoording gegeven 

worden van de mnnier want-op de vragen in de kennisyrngenlijst gernbriceerd 

zijn en de nntwoorden op doze vrngen gewanrdeerd zijn. 

3.l knbricering en gewicht van de vragen 

In bijtage 2 .staat de viagentijst volledig afgedrnkt. V66r etke antwoordca-

tegorie is eon wnakdering weetgegeven, die vnrieert van 1 tot 3 (1= mist, 

2= bijna jOist; 3= onjnist). De vragen zijn gernbriceerd nnar onderwerp, 

nt. 40 kennis met betrekking tot ntcohotaangelegenheden, kennis met betrek- 

kihg tot de wet, kennis net betrekking tot de politiemethoden en kennis 

Met bettekking tot ten hutpvekleningsorgAnisatie bij ntcoholproblemen, i.e. 

de AA. 
Eike respondent krijgt een somscore per rnbriek. Doze somscore is ook weer 

omgetekend nanr eon schant vnn 1 tot 3 (zie Ann het einde van bijinge 2 ). 

De gemiddelde score voor Atte respondenten •gezamenlijk nit eon onderzoek-

groep vormt het Oitgnngspnnt voor het eindresultaat. Ms by. van 10 respon- 

denten Vier eon 1 scoren, twee eon 4 on vier eon 3, (inn is de gemiddetde 

scote een 2. Doze gemiddetde scores zijn weer omgerekend naar eon 10-punts -

schant en wet zodanig, dat een gemiddelde score van I to vergetijken is met 

eon 10, eon gemiddetde score van 1.2 to vergetijken is met eon 9, eon gemid-

detde score van 1.4 to vergetijken is met ,eon 8 etc. Eon gemiddetde score 

van 3 is dns.te yergetijken met eon 0. 

Omdnt zowet hi] de kennismetingen binnen de inrichtingen nls bij de follow 

up dezetfde vragentijsten zijn gehanteerd, zijn de verschittende scores met 

etknnr to vergettiken. 

• 	 • 

3.2 Resultaten: vergelijking met de eerste lase 

in tabet 3.1 .stain de scores vermeld voor respectievelijk de cnrsnsgroep en 

de contr8tegroep, zoals die geconstnteerd zijn op de drie meetmomenten bin-

non het onderzoek. Het betreft hier nitslnitend de scores van de responden -

ten die in nlle fascs bij het onderzock betrokken zijn geweest. 



AVP-deell10.111CFS 	(1= 90) 	 Contralegroep 	(n=62)  

Tidsti 	 %Poor MP 	na AVP 	sal  jaar 	voor  AVP 	no AVP ' 	na 1  jaar  

kennis alcohol 	2 	 6 	 41 	 3 	 3 	 31 

kennis wet 	 11 	 6 	 3 	 ii 	3 	 2 

kenn 	 4 is politie 	41 	 5 	 41 	 4 	 31 	' 

kennis help- 

verlening (AA) 	3 	 61 	 4 	 34 	4 	 3  — 

gemiddelde score 3- 	 4 	 3 	 31 	 3 

- 10 - 

Label 3.1: Het kennisniveau pp arty mnetmomenten volgens eats 10-puntsschaal 

Hit de tabel wait af to lezen dal no een aanvankelijk redelijk forse keinlis-

toename bij de eursisten doze na eon jaar (nagetioeg) verdwenen is. Tod. is 

or nog altijd een kennissurplus hi] de AVP-deelnemers van gemiddeld Ptiiit 

bij ceo overigens oak nog iets ortgunstiger uitgangspositie ten onzicilte van 

de euntralegroep. 

Omdat de inrichtingen waarin beide groepen verbleven hebben gelijkwaardig 

zijn sag men bij vergelijkbaarheid van de omlerzoekgroepen ervan uitgaan, 

dal dit kennissurplus veruorzaakt worth: door her AVP. 

In de curate rase was geconstateerd dat de groepen zoals ze in de inrichting 

benaderd waren good verge' ijkbaar waren at word daarbij het yoorbehoud ge -

maakt, dat over het erimineel verleden nog islet voldoende informatie beschik -

baar was um op dit punt uitspraken to kunrien doen over de vergeiijkbaarheicl 

(7). Your het kennisniveau zoo d it van belong kunnen zi jn, aangezieii magelijk 

de kennis grater is wanneer men in het verleden :neer hi] alcoholdelicten be -

trokken is geweest. 

Naast de vraag of du groepen vergelijkbaar waren met betrekking tot het cri -

mineel verleden moest ook gekeken warden aaar het feit of de in de follow up -

lase benaderde groepen respresentatiel ware's your de locale binnen de inrich -

tingen benaderde populatie. En tenslotte moest ook gekeken worden of de 

tier jade tussen de detentie en Isot follow up-interview voor elke respondent 

inderdaad ongeveer een jaar bedrueg en zo nee, of dit dais van invloed was 

op het kennisniveau. 

Het crimineel verleden I, Look bij de contralegroep inderdaad at te wijken van 

dat hi] de cursusgroep in die sin, at Cr eon grotere groep nit de cunt:rifle -

groep a loIs coil corder sebuldig had gemaakt oars alcoholdelieten (73.52 lege° 

63.31). nit verschil is editor flier Siena leant on bovendien block er oak 



3.3 Conciusie 
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geen samenhang met bet kennisniveau te bestann (Penrsons r = .04). De follow-

up-groepen bteken verder jets af te wijken van de totate binnen de inrich-

tingen benaderde popntatie met hetrekking tot bun kennisniveau. Ook vat (lit • 

betreft was er editor geen verschit tussen de cursnsgroep en de contr6le-

groep: nit beide inrichtingen bteek eon jets y intettigenter' deet van de 

totale poputatie te zijn bennderd in de follow-up-groep. Tenslotte bteken 

or grote verschitten te bestaan met betrekking tut de periode, wnarbinnen 

bet foltow-up-gesprek is gehouden. flit •varieerde van II tot 21 maanden. Do-

ze verschitten bleken echter ook niet van invloed op bet kennisnivenu. flit 

betekent overigens ook dat het kennisniveau zich nn eon periode van onge-

veer een jaar op een redelijk stabiele hoogte bevindt zodat wetticht ver-

wacht mag worden dat het tangdurige effect van bet AVP op de kennis Van de 

deetnemers ongeveer 66n mint is op de door ons gehanteerde I0-pnntsschaal. 

bit is meet: clan men mocht verwachten aangezien het in de voortichtings-

kUnde eon bekend gegeven is dat bij het eenmatig presenteren van informa-

tia een eventueet optredende kennisvermeerdering verdwijnt (8). Voor een 

bliiveride kenniSoename zal meet nodig zijn hetgeen voortopig niet te vet-

Wachten is gezien het ontbreken van een ontmoedigingsbeleid van de kant van 

de overheid op dit terrein (9). 

Het AVP heeft op korte termijn een redelijk grote invloed op de kennis van 

de deelnemers (geen verhoging van 3 punten op eon I0-pnntssebnal) die na 

verloop van tijd echter nagenoeg verdwijnt. Het weer teruglopen van doze 

verworden kennis gescbiedt reeds vrij snet en bereikt in ieder gevnl bet 

41.eptepont v66r eon jnar verstreken is. Vervolgens blijft het nivenn over-

wegend stnbiel, mast nog altijd hoven het oorspronkelijke nivean. 



4 DE ATTITUDE 

4.1 Atgemeen 

Len van de uitgangspunten bij de upset van het AVP was dour middel van het. 

verschaffen van informatie attitude en gedrag to yeranderen. 

Net daze attitudeveranderimg word in de ogen van de programmamakers bedoeld 

het bijbrengen van het bead f dat het rout is wet men doer, de zgn. 'leak-

baarheidsnotie 1 (10). Dit begrip zoo near ens idee editor bete: -  vervangen 

kunnen worden door het begrip I geyearzettingsnotie . , aangezien keuzes 

ten aanzien van het under invtoed rijden flier enact, rot stand komen op 

basis van morele overwegingen, maar ook argumenten yen risicorekening ge -

hanteerd worden (towel risico year anderen ats voor de betrokkene tell). 

Het is dan oak wellicht corder zakelijke informer 10 die mensen ektot dock 

bestniten em bepaald gedrag achterwege to laten dun moreet keiaden informs-

tie, zeker wanneer daze informatie in eon retarier kort tijdsbestek Wordt 

verschaft. Over igens onderkenden de progiaMmamakers dit laarste at todat 

eon van de yoornaamsre vuorwaarden your het programma was um niet to 'kora-

lisereo. 

In het undertook is naast bovengenoemde attitude aandacht geschonken aah de 

attitude ten aanzien van politic en justitie en aan de attitude ten derision 

van holoverleningsinsteLlingen bij alcoholi,robleown. 

4.2 Resultaten 

Ernstoordeel art. 26 WV14 

Met betrekking tot het ernstuordeel Over art. 26 %NW is mail beide undercook-

groepen bij de voormeting binnen de inrichting en na I jeer de vraag gesteld 

in hoeverre men rijden tinder invtoed een misdrijf vond (zodat men er tells 

geyangenisstraf voor ken krijgen). Bij beide getegenheden word els volgt ge-

antwoord: 



Tmbei 4.1: floe stnat de respondent er tegenover dat rijden ender invloed nts 

misdrijf bestraft wordt? 

tijdstip 

(zeer) positief 	80 % 

twijfelachttg 	11.1% 

(zeer) negatief 	8.97. 

positief t.a.v. zwnre .straf 

twijfetachti3 

negntief t.a.v. zwnre straf 
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AVP-deetnemers 	 contrOtegroep 
(n=90) 	 (n=62) 

	  1 
voor AVP 	na 1 jaar 	veer AVP 	nn 1 janr 

• 
64.4Z 

I I. I% 

26.4% 

33 (527) 

17 (25%) 

15 (2270 

Pearson's r = -.07. 	 67 (100%) 

60.7% 

21.32 

18.0% 

recidivisten 	niet=recidivisten 

54 (64Z) 

12 (1 4 7) 

19 (2270 

85 (100Z) 

50.87, 

31.1% 

13 7 

Men ziet dat zowet hij de cursisten als hij de niet-curSisten de ernstscore 

afneemt. We hehben nant Mogetijke Verktnringen hiervoor gezocht. 

i:en yank vootkoMend verschijnset is dat ire attitude zich nanpast nan het 

eenmnat vertoonde gedrag(11). Hieruit zoi kunnen votgen dat iemand die re-

getmatig onder invtoed rijdt oak minder illegatief tegenover het ptegen van 

diE delict gnat stain. Omdat in dit gevalt de onderzoeksgroepen voornnmetijk 

nit first offenders zouden bestaan en (ins op het eerste gezicht met betrek-

king tot dit gegeven de personen onderlihg vergetijkbaar zijn, zoo men een 

vereilit in attitude moeten nantreffen tbssen mensen die wet recidiveren 

(en dos vaker onder invtoed tijden) en mensen die dit niet doen. Het feit 

at de pakkans voor rijden onder invtoed : zeer gering is en ant het ook voor 

first offenders meestat niet de eerste Ic.er is, dat ze onder invtoed hebben 

gei-eden doe e reeds vermoeden dnt het verschit niet erg greet zal zijn. Dit 

wotdt bevestigd door de in tahet 4.2 verstrekte gegevens. 

Tibet 4.2: Verschit in houding ten annzien van bestraffing van rijden onder 

invtoed tussen reeidi.Visten en niet-recidivisten (zelfgerapporteerde recidive). 



Overigens tonen deze gegevens ook al aan dat er nanwelijks sprake is van een 

relatie tussen attitude en gedrag waarover straks nicer. 

ten andere mogelijkheid is dat er 145La  attitudeverandering op lenge termijn 

heeft plaatsgevonden omdat de respondenten hi]  de voormeting lien attitude 

wet eens rooskleuriger kunnen hebben voorgesteld dan ze in werkelijkheid is. 

nit kan bewust gebeurd a ijn soar ook onbewust, aangezien or wellicht eon 

psychologisch proces gespeeld heeft waarbij de steer binnen de inrichting 

en het 'zitten' coot art. 26 WVW ervoor zorgt dat men ernstiger aankijkt te-

gen het feit dan wanneer men weer 'buiten' is (en men geconfronteerd wordt 

met de algemeen toegeeflijke bonding ten aanzien van dit delict). 

Tabel 4.9 Hooding tegenover optreden politie 

e-oplreden in het algemeen en dal met be- 

trekking tot art. 26 WVW 

Zowel bij de voormeting els Iii) die um een jaar is gevraagd naar de hooding 

len aanzien van het politie-oplreden in het algemeen (het opfreded Met be 

trekking tot art. 26 WVW inbegrepen). Hierbij zien we dezeifde Lendedi els 

hi] het ernstoordeet over het rijden under invloed, ril. zoweI id de cnisiis -

groep als in de contrfilegroep eon verandering in negatieve richting (ate 

label 4.3 en 4.4 in bijlage 3 ). Overigens is het dog altijd een Minderlidid 

die ontevreden is. Ilogelijk zoo hiervoor dezelfde verklaring gegeven kunnen 

word en ale hi] het ernstoordeel over art. 26 WVW. Plausibeler is echter dal 

het bier een zgn. , 'meelfout' betreft. In de follow up-vragenlijst is ook 

expliciet  gevraagd naar het optreden van de politic met betrekkisg tot art. 

26 WVW in tegenscglling tot hi] de voormeting. bit is echter geschied vódr 

dat gevraagd werd naar het politie-optreden in het algemeen. Onwillekenrig 

kan hi] de beantwoording van doze laaLste wrong het optreden net betrekking 

tot art. 26 WVW buiten beschourring zijn gelaten. flit wordt nog plauaibeler 

indien we hieronder in Label 4.9 zien dat posit iever denkt over her poll-

tie-optreden met betrekking tot art. 26 WVW dan in het algemeen. 

Cursusgroep 	 Contrellegroep 

alg: optreden pantie 	optreden art.26 WVW 	alg. optreden 	art. 26 WVW 

tevreden 	26 (31.3%) 32 	(39.52) 	 17 	(29.3%) 	26 	(44.1% 

gnat wok 	24 (28.970 	20 	(24.72) 	 14 	(24.12) 	16 	(27.12 

ontevreden  33 (39.82) 29 (35.82) 	 27 (46.62) 	17 	(28..82 

83 (100%) 	81 	(1002) 	 58 (1(102) 	59 	(100%) 
— — 

X
2 
- 1.225 df = 2 n.s. 	 X

2 
= 4.287 all = 2 n.s. 



- 15 - 

In wesen kunnen we (Ins niet meer seggen over de bonding van de ondersoek-

groepen ten aansien van de potitie dnn dat dese overwegend positief is. Over 

de geconstateerde veranderingen sullen we &Is geen uitsprnken doen. 

Houding ten nanzien van het justitie-optreden  in het algemeen en dat met be-

trekicing tot art. 26 WVW. 

Onder just itie wordt bier verstaan officieren en rechters (dos niet de nd-

Ministratie). 

itij de meting vootaf en na een jaar werden de nntwoorden op de vrang noar 

het justitie-optreden in het ntgemeen gescoord op een 5-pnntsschant. De re-
c. 

sultnten hiervin'treft men in !Anne 3 in de tabetlen 4.5 t/m 4.8. Het 

btijkt dat we Met dese gegevens filet goed nit de voeten ktinnen. Het aantat 

respofidenten nametijk dat bij een van beide of bij beide.metingen aangeeft 

ofibekend te sijn met het optreden van officieren en rechters is te groot. 

Voor de vier genoemde tabetten bedragen dese.aantatlen in percentages res-

tmctievelijk 67.8, 53.2, 51.1 en 53.2%. 

het htlikt dns dnt het optreden van oificieren en rechters in bet algemeen 

hiet so sichthaar is voor de respondenten wnardoor ook de sterke wisseting 

verktnnrd wordt die plaatsvindt bij diegenen die wet een mening hebben: dese 

hooding sat voornametijk afbangen van toevnitige fnctoren nts de mate waarin 

dit beteid sichtbaar is. 

Ook in dit gevat hebben we evennts bij de bonding ten nansien van de politic 

nog expticiet in de follow up-vrngentljst gevraagd wat men vend van het jns -

titie-optteden ten nansien van art. 26 WVW. in de tnbetten 4.10 en 4.11 kan 

men de testittaten weer vergetijken met die met hetrekking tot de bonding ten 

aansien van bet justitie-optreden in bet algemeen. 

tnbet 4.10: flooding tegenover bet optreden van officieren van justitie 

• cnrsusgroep 	 contrOtegroep 

algeMeen op- 	.optreden art. 
treden OvJ 	26 WVW 

tevreden 8 (22.2t) 	16 (33.3%) 

gnat wet 10 (27.8%) 	17 (35+.4%) 

ontevr. 18 (50.0%) 	15 (31.37.) 

atgemeen op- 	optreden art. 
treden Ovi 	26 WVW 

11 (20.4%) 

14 (25.9%) 

29 (53.7%) 

54 (Inn ) 36 (1007,- . ) 	,48 (1007 ) 

X" = 3.14 di = 2 n.s 	 X
2 
= 1.736 dl = 2 n.s 2 

13 (19.1t) 

25 (36.8%) 

30 (44.1%) 

68 (100% ) 
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Zeker net betrekking tot de hooding tegenover rechters kao gesteld worden 

dot Cr positiever over het bole Id van de rechLer met betrekking tot art:.26 wv14 

Tube l 4.11 flooding tegenover bet optreden van recbters 

cursusgroep 	 contr6legroep 

algeumen uptre- 	optreden art. 

den rechters 	26 WU 

tevreden 16 (28.1%) 28 (40.02) 

gaatwel 17 (29.82) 	19 (27.1%) 

ontevr. 	24 (42.1%) 	23 (32.92) 

Hooding fen aanzieo van bet CAD 

algemeen optre- 	optreden art. 

den rechters 	26 WW1 

10 (26.3%) 

13 (34.22) 

15 (39.52) 

Doze en andere variabelen staan in bijlage 4. 

26 (52 %) 

15 (30 2) 

9 (18 Z) 

57 (100 2) 70 (100 2) 	 38 (100 2) 	 50 (100 2) 

X
2 

= 2.05 di = 2 u.s 	 X
2 

= 7.14 di a 2 pt .05 

gedacht wordt dan over het belerd in het algemeen. Met nime in de cola:tele -

groep is dit het geval. ()vadat het bier critter om een eenmalige meting goat 

vett or Diets to zeggen over positieve of negatieve effecten year het AvO. 
Honguic zou ook bier getijk wij bij de hooding tegenover de politie gezien 

hebben sprake kunnen zijn van meetfooten. 

In het follow op-vraaggesprek is evenals bij de eerste twee metingen gevraagd 

uaar de hooding ten aanzien van het CAD. De achterliggende gedachte bij doze 

vrang was te kijken of bet CAD in hear prograuma-onderdeel voor earl positieve 

kenoismaking heeft konnen zorgen met dere holpverleoingsinstelling zodat um-

gelijk een drempelverlaging beeft plaaLsgevonden in geval van alcoholproble -

men. 

Het not van can eventuele drempelverlaging doettzich eveowel a/leen gelden, 

wanneer alcoholprobIemen onderkend worden 6n men bovendien de bereidheid 

heeft em boiten eigen kring een oplossing hiervoor Le gaan zoeken. Ken een-

voodige, niet moraliscrende vourfichting zal meestal niet volduende zijn on 

iemand tot earl dergelijke step to bewegen. Zonis reeds go-meld hleken er oak 

slechts 2 corsusdeelnemers contact gezocht te hebben (1/224) * . Daarnaast watch 
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er ook maar 2 deelnemers die ten tijde van het vrnaggesprek behoefte hidden 

om mint eon hulpverleningsinstelling voor alcoholproblemen to stappen (V233). 

Het de vraag nnar de houding ten aanzien van het_ CAD knnnen we alleen maar te 

weten komen, of temand, die op welke manier clan ook (op eigen initiatier of 

op andermans aanraden) contact gait zoeken met het CAD, (liar in eerste instan-

tie al dan niet positief Legenover staat. 

Dal het AVP dant eon rol in kin spelen, wordt dnidelijk, wanneer we zien, dal 

van tevoren niet zoveel mensen op de hoogte waren van deze instelling en dus 

ook mneilijk eon mening erover gevormd konden hebben. 

In de eerste rase bleek de eerste kennismaking met het CAD positief te zijn 

verlopeh, getuige het reit, dat ruim 437, van de cnrsnsdeelnemers achteraf to 

kennen gnf positiever over deze instelling te zijn gain denken of op cen po-

sitieve mauler ermee bekend Le zijn gernakt. Overigens drangt doze mening een 

wit arstandetijk karakter omdat men het werk van bet CAD op doze minier niet 

inhoudelijk kin beoordelen. 

De bonding na ver loop van 1 jaar is in Label 4.17weergegeven: 

Tibet 4.12: Houding ten annzien van het CAD bij de follow up 

positiet 	 47 	( 51.6%) 

gnat wet 	 5 	( 5.5%) 

negatief 	 3 	( 3.370 

Lweet niet/onbekend 	36 	( 39.6%) 

91 	(1007. 	) 

X
2 

= 0.8 	dr = 3 	n.s. 

AVP-deelnemers (n=91) 	contriitegroep (n=62) 

28 	( 45.2%) 

4 	( 6.57) 

3 	( 4.8%) 

27 	( 43.5%)  

52 	(1007 ) 

Twee dingen vallen one op, wanneer we bovenstaande tabel brkijken: in de eerste 

plants blijken or toch heel wit deelnemers nit Crave te zijn die geen men ing 

hebben over bet cm). Bij 4 van doze (11%) komt dit omdat zij zeggen het CAD 

niet to kennen. Bij de contrnlegroep is rut 7 van de 27 (26%). 

In de tweede plants denken de ex-deelnemers :inn het AVP niet pocitiever din 

de leden van de 'controlegroep, hetgeen nn programma-deelname wet het geval was. 

Van de 28 respondenten nit de contrnlegroep, die ni I jaar positief denken over 

bet CAD, blijkt din ook de helft (14 personen) bij de eerste nameting nog geen 

mening gehad to hebben over deze instantie of was er nog niet bekend moo. Op 

de eon of andere minter is bun kennis bierover aangevnld, echter niet, doordat 



ze or zelf op afgestapt zijn. Het overgrote duel van de ex-AVP-dealnemers, 

. die positief denken over het CAD wordi gevormd door nmnsen, die pusitief zijn 

goon deuken door het AVP. 

4.3 Conclusie 

Het is de vraag, eat we uit bovenstaande resultaten m.h.t. de attitude ten 

aanzien van diverse aspecten, die behandeld zijn in het AVP, kunnen conclu-

deren. Enerzijds zijn ze niet erg spectacniair, anderzijds wordt het beeld 

enigszins vertroebeld door °edge meetfouten (met name bij de hooding ten aan-

zien van politie.en justitie). 

Over het algemeen clog men echter ook met al te boge verwachtingen koesteren 

ten aanzien van nmgelijke effecten van eon kortdOrende eenmalige vourlichtings-

campagne op de at  

Wan reeds een meeting aanwezig is, is doze moeilijk te veranderen en waar doze 

niet aanwezig is, is bet: nmar de vraag hoe stahiel een °erste meningsVoraang 

is. 

Aangezien het echter niet at teen de attitude is die gedi - ag bepaalt, will en 

deze resuitaten nog Diet zeggen, dot or ook geen verandering iii gedrag zal 

zijn wear te nemen. Hierup komen we in het volgende boofdsluk terug. 



5 nET CEDRAC 

5.1 De  relatie tussen attitude en gedral 
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net uiteindelijke doel van het Alcohol Verkeer Programa is em eon gedrags-

verandering teweeg te brengen, dat wit zeggen men hoopt to bereiken dat de 

deelnemers na bun ontslag nit de intichting niet (snel) weer met eon borrel 

60 achter het stunt kruipen. Door eon vergroting van bet kennisnivean tracht 

Meti een attitudeverandering to bewerkstelligen, die rechtstreeks tot eon ge-

dragsVetandering zou kOnnen teiden. lien kin zich echter afvragen of eon 

eventueel te cohstateren gedragsverandering het gevolg is van eon dergelijk 

Otoces of dat eon verandering in gedrag ook op eon andere wijze tot stand 

kin koMen. 

In hoofdstuk 4 hebben . we gezieh (tabet 4.2) dat wij in ens onderzoek goon 

ieiatie hebben kuinien constateren tOssen attitude en gedrag. Dit is overi-

gens niet zo verwondetlijk wanneer we zien dat meer clan 807 van de cursisten 

bij binnenkomst in de inrichting reeds verklaart rijden onder invloed eon 

ctergelijk ernstig detict te vinden, dat dit met gevangenisstraf bestraft 

te worden. het betreft bier toch nog altijd mensen, die allemaal onder 

invloed hebben gereden en bet is niet voorstelbaar dat zoveet vertegenwoor-

digers nit deze groep veroordeetden ten gevotge van touter de gerechterlijke 

procedure ahders zijn gain dehken en anders zullen handeten dan tevoren. We 

klinnen niet anders conctuderen clan dat d0 bonding ten aanzien van de ernst 

van het detict nog niet wit zeggen dat men consistent met deze bonding ban-

deit. De oorzaak is wiarschijnlijk gelegen in het felt dlt men van zichzelf 

Vaak vindt dat men hog wel goed kin rijden met enkele glazen op, met andere 

wootdeh men voelt zich niet 'onder invloed'. Dit gevoel wordt nog versterkt 

juist door de alcohol. Men denkt, dat de 'echte' rijders onder invloed die-

genen zijn, die apert niet adegnnat reageren, de dronkaards die ook makkelijk 

ongelukken vernorzaken in bun ogen. Oat het eon objectief gegeven is, dot 

voor iedereen na ...een bepaald until glazen de kans op ongelukken toeneemt, 

wordt bun pas in Grave duideliik gemankt. 

Do bonding ten ainzien van het rijden onder invloed, zoals doze door ens ge-

meten is, is dns igeeh•goede voorspeller van het betreffende gedrag. Dit 

sluit niet nit dat er . toch eon attitudeverandering beeft plaatsgevonden, het 

meetinstrumenf..bijikechter niet tnereikend to zijn om dit to weten to ko-

men. 

Overigens kin men zicb do. vrang stellen of eon dergetijk kortdnrend voorlich- 



tingsprogranna wet een attitudeverandering teweeg ken brengen, temeer daar 

het hier gedrag betreft dat door de omgeving van de betrokkene vaak geaccep -

teerd wordt. Nasal attitudeveranderingen kuunen or editor andere overwegin- 

gen eon rot speten hij een mogelijk to eonstateren gedragsverandering. 

'to can men zich late° weerhonden wider invloed to gnat) rijden door de opge -

dune wetenschap, dat bij eon volgende veroordeling allerlei bijkomende on -

aangenaamheden in working kennel* treden. 'to is het by. moeilijk om de eigeu 

auto in de toekomst nog to Laren verzekeren en kali men tijdens de termijn 

van de ontzegging van de rijbevoegdlmid het rijbewijs 'tier laten verlengen. 

Daarnaast treedt bij eon nieuwe veroordeling in veel gevallen art. 18 WVW 

in working, dat wit zeggen or vindt eon onderzoek plaats, dat nitsluitsel 

moot geven over de vraag, of iemand nog we] capabel is (in medisehe zin) on 

eon auto to besturen. 	- 

De kennis met betrekking tot dergelijke onaangenaamhedea Lula ervoot zoigen, 

dat men het gedrag veraudert, ook at staat men nog steeds nit negatief 

tegenover her rijden onder iityloed. 

5.2 Cekozen meetcriteria 

Drinkgedrag  

Net voorlichtingsprogransa richt zich op de combinatie alcohol en verkeer 

dossuet op het drinkgedrag at loon. Met behulp van een aIcohoItest is dit 

taaLste overigens wet gemeten, maar dat gebeurde eitslUitend om to kijken 

of eon eventueel gecoustateerde verminderde recidive hierMee zou kunnen sa-

menhangen. Voor de volledigheid sullen we de resuItaten van daze alcohol-

test in 5.3 weergeveu. 

Riiden under invloed 
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to paragraaf 2.2 is reeds eon beeld geschetst van de problemen die zich voor-

doen bij het exact hepalen van de recidive-omvang. Rijden wader invloed is 

nier een delict, waarbij het email/ processen -yerbaal °en getrouwe afspiege -

ling vormt van de totale omvang van het probleem. he pakkans is bijzonder 

klein,.het dark number this fors. Dit betekent dal: de geregistreerde recidive 

eon vertekend heeld kan geven van de werkelijkheid. 

We waren dos afhankelijk van de zelfgerapporteerde gegevens, waarbij het ge-

yaar.nanwezig is, dat sociaal wenseliike antwoorden gegeven worden. Daarom 



hebben we de bij de onderzoekgroepen verzametde gegcvens witten ainvulten 

met gegevens, die (met toestemming van de betrokken respondent) verstrekt 

werden door zogenaamde partners, wink de echtgenote, ook wet eens een von-

want of hnisgennot. De respons was echter niet bijzon(Ier bong, zoats in pa-

ragraat 2.2.3 reeds is vermetd. 

In Paragraaf 5.3.3 zulten we enige resultaten presenteren. 

In eerste instantie is (his nitgegaan van de zelfgerapporteerde recidive. De 

periode ;  waarover ihformatie verstrekt werd, bestoeg voor de respondenten 

gemiddeld veert inn maandeii 

De geregistreerde rccidive wordt in 5.3 gepresenteerd a's aanvuttend gegeven; 

het is hiet het criterium, waarop de mogetijke werking van het AVP beoordeetd 

Mag worded. 

5.j keshltaten 

5.j:i biiiikgedrag  
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iioewel in bet voorlichtingsprogramma geen centrale rot was weggelegd "nor het 

dridkgedrag; mar deze was toebedeeld ann de combinatie met bet rijden in 

een auto, zed het toch kunnen zijn dat het drinkgedrag van de voorgelichten 

in vergetijking met de contrSiegrocp was veranderd hetgeen eon belingrijk 

neveneffect van bet programma zou betekenen. 

In bet verstag van de eerste face van het onderzoek hebben wij reeds con al-

cohottest gepresenteerd, die wij gebrnikt hebben voor het bepaten van de ma-

te van atcohotafbanketijkheid bij de betrokkenen. Deze test is nogmants ge-

valideerd en in tweedc instantie bleven de volgende 7 vragen als maatgevend 

x) 
over 	: 

I. Deb ik ooit het gevoet gehad, dat ik moet minderen met drinken? 

2. Ben ik, na gedronken te hebben, de votgende dag wakker gewordcn, terwiit 

ik mij voor een deel niet meet: kon herinneren vat ik tijdens het drinken 

gedaan of gezegd had? 

3. Drink ik wet eens door? En eet ik dan minder? Sta ik wet eens een maaltijd 

over? 

4. Vind ik eigentijk, dat ik wet vat teveet drink? 

5. Zijn er mensen, die mij lastigbebben gevatten doordat zij kritiek hadden 

op mijn  drinken? • 
*)

Doe dit gebenrd is, zal in de toekomst in de vorm van een artiket nog nader 

worden toegelicbt.- 



Aantal 

	

Cursusgroep 	 Contrillegroep 
ins to 

posicief 	voormeting 	follow up 	voormeting 	follow up 

0 	21 	(25.9) 	 21 	(25.0) 	 15 	(27.8) 	 10 	(16.1) 

1 	12 	(14.8) 	 17 	(20.2) 	 14 	(25.9) 	• 	18 	(29.0) 

2 	11 	(13.6) 	 8 	( 	9.5) 	 5 	( 	9.3) 	 7 	(11.3) 

3 	11 	(13.6) 	 6 	( 	7.1) 	. 	9 	(16.7) 	 9 	(14.5) 

4 	 9 	(11.1) 	 7 	( 	8.3) 	 4 	( 	7.4) 	 12 	(19.4) 

5 	 7 	( 	8.6) 	 15 	(17.9) 	 3 	( 	5.6) 	 5 	( 	8.1) 

6 	 7 	( 	8.6) 	 9 	(10.7) 	 3 	( 	5.6) 	 i 	( 	1.6) 

7 	 3 	( 	3.7) 	 1 	( 	1.2) 	 i 	( 	1.9) 	 0 	( 	0.0) 

81 	 84 	 54 	 62 

6. Deb ik, na 660 of twee glazen alcohol cen onweerstaanhaar verlangen 

on: verder to drinken7 

7. Drink ik 's ochtends no her ontwaken om eon kater kwijt te taken? 

Op doze vragen, die met ja of nee beantwoord dienden te worden, word door 

beide onderzoekgroepen als volgt geantwoord op twee meetnmmenten: 

'label 5.1: resultaten alcoholtest hi] voormeting en follow up. 

Wanneer we degenen die 5 of seer vragen positief beantwoorden rekenen tot de 

zwaardere categoric probleemdrinkers, don zien we duidelijk, flat de torsos -

groep nit meer van doze persouen bestaat dan de controlegroep (reap. 21 en 

29.8! tegen 13.1 en 9.7%). 

Op het eerste gezieht wordt in ieder geval at duidelijk, dat volgens deze 

alcohol test her drinkgedrag hi] de cursusgroep niet iu een gunstige richting 

is oingehogentintegendeel, in de zwaarste categoric is het aantal personen 

gestegen tegen in Nieuw Bergveen gedaald. Toch is or niet zoveel veranderd. 

In de cursusgroep vindt eel] duidelijke polarisatie pleats ea is de midden-

group war minder beset. In de contralegroep treffen we cell tegengestelde 

tendens can, maar ook dit heeft weinig verandering tengevolge. 

Op individueet niveau beschouwd komt dit nog meer near voreu, soals uit ta-

bel 5.2 Lunge bliiket“ 



Ilij 	fol- 
Cursusgroep 	 Contrtilegroep 

low up 

gemeen 	bij voormeting gemeten 

	

laag 	midden 	hone ) 	tang 	midden 	hoog*)  

Lang 	32 	 7 	 2 	 27 	 I 	 2 

Tilidden 	2 	 5 	 5 	 6 	 9 	 3 

ioog 	 6 	 6 	 9 	 1 	 3 	 2• 

label 5.2: Resultaten alcohottest . bij voormeting en follow up individueel 

nivean. 

5.3.2 Recidive 

Inng = 0,1 en 2 maal positief, midden = 3 en 4 maal positief, hoog = 5,6 
en 7 mnal positief. 

Oanneer we weten dat de tespondenten . die op een denkbeeldige dingonaat van 

linksboven hoar rechtsonder flint of nauwetijksveranderd zijn, dan zien we, 

dat in de curstisgroep 14 mensen hoger scoren, maar ook 14 mensen lager. In 

de contralegroep is dit respectievelijk 10 en 6. Ceen spectacnlaire verschui-

. vingen dus. 

in he onderzoek zijn vragen gesteld met betrekking tot het rijden onder in-

vloed. De variabelen VI44 en VI 47 in de bijlagen hebben bier betrekking op. 

In beide gevallen werd er duidelijk hi j verteld dat het ging om gedrag na de ' 

detentie.  Van de twee variabelen snmen is een nicuwe gemnakt: de zetfgernp-

porteerde recidive. Doze variabele .  geeft onderstaand resultant: 

label 5.3: De zelfgerapporteerde recidive. 

recidivisten 

niet-recidivisten 

X
2 

= 2.54 df = 2, n%s 

ex-AVP-deetnemers 	 contecilegroep 
n = 91 	 n = 62 

35 (38.57) 

56 (61.5%) 
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32 (51.67) 

30 (48.8%) 



Twee gegevens vallen op. In de eerste plaats halt m66r clan de lie lit van de 

contrOlegroep atweer cinder invloed gereden. In de tweede pinata is at eon 

groot verschil (131) tussen de ex-AVP-deelnemers en de contrOlegroep. Dit 

versehil is editor statistisch niet significant. 

Wanneer we ervan uitgaan dat deze gegevens betrouwbaar zijn (w .aarop hieron-

der nog ingegaan zal worden), is dit resultaat Loch opmerkelijk. Bij grotere 

aantallen wordt het verschil inners al gnaw wet significant. 

Mgen we er editor we/ van nitgaan, dat doze gegevens betronwbaar iijo 

HEW betreft hier limners gevoe/ige informatie over het eigen gedrag, bet zoo 

dos niet verwonderlijk zijn, wanneek or eon bepaalde mate van onbetrouwhair-

held aan dere infornmtie zon cloven. Hit zou op zieh nog niet zo erg iiin, 

wanneer doze onbetronwbaarheid bij beide onderzoekgroepen cingeveer even 

Brom: is. Het verschil zal dan globaal blijven bestaan. 

We zullen met behulp van annvullende informatie net name duidelijk moeten 

krijgen, of de cursusgroep wet eens onbetrodwhaarder been kunnen antwookden 

den de controlegroep. 

Daarnaast dient nog een tweede vraag gesteld to warden: zijn de onderzoek-

groepen we/ gelijk? Alfes is in tel work gesteld om zoveel mogelijk geiijk-

waardige groepen te erearen, waarbij het zijn van first offender (naast de 

wutivatie) eon belangrijke voorwaarde was. In de literal:6hr voiaL erlinihOei 

verleden inners als een belangrijke voorspelier voor erithineel gedrag ge-

zien. In het eerste deel van het ohderzoek was ons at duidelijk geworden 

dat in de contralegroep waarschijnlijk steer manse° Diet vorige att. 26 WOW-

verourdelingen voorkwamea dap in de cursusgroep. We zijn dit den ook nage-

gaan anti de hand van de AD-formnfieren, die we hadden aangevraagd om de ge -

registreerde red [dive to bepalen. 

Omdat de respons op de zogenaamde partner interviews laag was en opvragen van 

gegevens van de (AD's goon zin had, onWat maar heel weinig respondenten con-

tact' hadden net deze instantie, hebben we de gegevens met hetrekking tot de 

zelfgerapporteerde recidive moettn verifferen door middel van 2 ander° bron -

nen; de AD - formulieren en andere gegevens nit het interview. 

Out met•het laatste Lc beginnen: in het interview word nog and ore gevne/ig-

liggende informatie gevraagd it. met betrekking tot het rijden tijdens de 

ontzegging. Zoo on de cursusgroep seer don de contralegroep geschroomd het -

ben waarheidsgetrouwe antwoorden te versehaffen, dan zoo waarschijnlijk ook 



2 
X = 1.44 Af - 2, n.s 
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op deze vrang (V141) voor haar gnnstiger geantwoord zijn. Het tegendeet 

btijkt echter het geval to zijn. Vandiegenen,van vie het riibewijs ontzegd 

was, verklaarde 38.2% van de curds ten (n=68) in doze periode wet eons ge-

reden te hebben, tegen (31.5%) (n=54) van de leden nit de contrtilegroep. 

Ook op een nnder gevoetig nnderwerp, het alcoholgebrnik, antwoordde, zoats 

we hierboven gezien hebben, de cursnsgroep 'ongunstiger'. 

Znats we reeds uitgetegd hebben vormen de gegevens met betrekking tot de ge-

registreerde recidive geen juiste weergave van het door de betrokkenen ver-

toohde drink- en rijgedfag. flit vanwege de zeer tage pakkans voor lit delict. 

'Ott wordt nog eenS .duidetijk, wanneer we onderstaande tabet heschonwen, war-

in de gegevens met betrekking tot de gefegistreerde recidive op basis van 

bet AigeMeen Documentatieregister en de Rijverbodenregistratie weergegeven 

zijn. De bantatien en percentages zijn bier duidetijk kteiner (overigens be-

trett het liter gegevens over de totate onderzoehgroep, chis ook niet-foltow 

uuj deethemers). 

Tahet 5.4: De geregistreerde recidive (Al) + rijverboden) 

ex-AVP-deetnemers 	 contrategreep 
n = 165 	 n = 118 

• 
tectdiViste6 	 16 ( 9.7%) 	 • 17 (14.4%) 

niet-recidivisten 	 149 (90.3%) 	 101 (85.6%) 

tiet resuttaat van deze geregistreerde gegevens, die geticht zijn no eon voor 

iedeteen gelijke periode (18 maanden voor de A)-registratie, 16 maanden voor 

de rilverbodenregistratie) tendeert in dezetfde richting ;Its bij de zetfge-

rapporteerde recid s ive. Ook de verhouding tnssen de twee onderzoekgroepen 

voor de geregiStreerde recidive (9.7 : 14.4 = 0.67 : I) is ongeveer dezetfde 

ats vont de zelfgerapporteerde recidive (38.5 : 51.6 = 0.75 : .1). 

Onze redenatie i nu, dot doze gegevens dan wet goon weergave mogen zijn van 

de werkelijke recidive, maar loch ook niet suet eon tendons zuLten aangeven, 

die tegengestetd is aan die van de werketijke recidive, tenzij de pakkans 

voor beide groepen ongetooflijk. veet zit verschitten. Dit Li.gt echter niet 

voor de hand. Cezien het bovenstaande knnnen wij vooratsnog ii lot stet Len dal 

de cnrsnsgroep onbetfonwbaarder zou hebben gehandeld don de contriitegroep. 



Vergelijkbaarheid van de groepen 
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Ondanks de zorgvuldige selectie bteken Cr in beide groepen nog respondenten 

voor te komen, die geen first offender steer waren in de zin van het gehan -

teerde selectieeriterium (de laatste 5 jaar niet hebben gezeten Your rijden 

under invloed). (hider de AVP-deelnemers waren dit or 11.5% tegen 25.4% in 

de contrillegroep (ook (jet-lot tow up-deetnemers meegerekend). 

Op het eerste gezic)1t kan men zeggen, dat dit verschil tussen beide groepen 

het verschil in recidive zoo kunneu verktaren, aangezieh crindneei verteden 

de voorspetter bij uitstek is voor recidive. 

We hebben hieronder de recidivegegevens voor mensen zonder ctimineel verb-

den met betrekking tot rijden ondet invloed afgezet tegen die van meuseh 

me't zo'n yerteden. 

Tabel 5.5: Zelfgerapporteerde recidive ell criMineel . verledea (Art. 26 WV 

veroordeting Lot vrijheidsstraf over laatste 5 jaar *)  

goon veroordeting veroordeling 	tonal 

recidive 	 57 (44.9%) 	 10 (40.0%) 	67 

geen recidive 	 . 	70 (55.1%) 	 15 (60.0%) 	85 
	 — 

totaal 	 127 (100 %) 	 25 (100 %) 	152 (106 %) 

Pearson's r 	+.04 

Doze variabele is minimaal, omdat de veroordeling ids nitgangsputit is ge -
Damen en niet de ezecutiedatum. 

Zoats men kan ilea bestant or goon samenbang tussen doze twee variabeien. 

Oh is naar onze soiling ook niet erg verwondertijk. Oak de meeste first 

offenders hebben in het atgemeen vaker onder invloed gereden voordat zij 

gepakt cordon. Waarom zouden zij den zoveel verse).illen van mensen, die 

°pit cat corder gepakt zijn. 

We konnen Om; over igens wet voorstelIen, dat het verleden eon rot kan spe-

len bij de grootte van de pakkaus. Ofwel worth: de mate van pakkans erdoor 

helm/ toed, bv. vanwege het bekend zijn van bepaaIde personen bij het opspo-

ringsapparaat, ofwel het criminele verteden met betrekking tot art.'26 WVW 

is symptomatisch voor het felt, dat de betreffende personen tot eon bepaatde 
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risico-groepering behoren. Men kin hierbij dcnken aan een seer frequent rij-

den onder invtoed of aan sogenaamde 'brohkenmakers'. Of men viii andersins 

op door rijgedrag of de kwatiteit van de auto. Wanneer in dose zin recidive 

meet voorspetbaar wordt, moet cut tot uitdrukking komen in onze geregistreer-

de recidivegegevens: 

Tibet 5.6: Ceregistreerde recidive (Al) en rijverboden) en crimineet vertcden 

(att. 26 WVW-veroordeeting over taatste 5 jaar tot vrijheidsstraf) 

recidive 

geen recidive 

totaat 

21 ( 9 2) 	 12 (24.52) 	33 

213 (91 	7.) 	37 (75.57.) 	250 

234 (100 7.) 	 49 (100 7.) 	283 

Pearson's r = -.18, X 2  = 9.533 df = 2, pt....01 

niet sensationeei i.a er in Leder geval een groter verband to consta-

teren Eussen dose twee variabeten clan bij de zelfgerapporteerde recidive, 

Eerwiji bovendien bij tabet 5.5 dit verband positief is en bij tabet 5.6 nc- 

• gatief. 

Naas't crimineel verteden is het alcoholgebruik achteraf bij beide groepen 

verschillend gebleken, zoals in 5.3.1 is aangegeven. Cekeken is of dit nog 

van enige invtoed is geweest op bet at clan niet recidivcren. Dit Meek echtcr 

niet he gevat tc zijn, dat wit seggen de score met betrekking tot de alco-

hottest bleek irrelevant voor het al clan niel recidivcren. 

Wanneer we er no van uitgaan dat op de andere variabelen de groepen nict 

significant van elkaar verschitten, hetgeen op de oms bekende achtergrondva -

riabelen voor de seke'rheid is nagegaan, dan kunnen we stetlen (Int het door 

ons aangetroffen reeidiveverschil sheen te verklaren is door bet verschit 

in behandeling: het AVP dos. 

5.3.3 Partner-interviews 

geen veroordeting veroordeting 	totaal 

Zoats eerder aangegeven sullen de resnitaten van de zogenaamde partner-inter- 

views stecht&marg:Inaat - besproken wordcn gezien•de seer Inge respons (17 part- 



tiers bij de cursusgroep, 9 bij de controlegroep). 

Hoewel iii et passend onder de noemer 'gedrag' zullen daarbij voor het gemak 

ook andere gegevens gepresenteerd cordon. 

Betrouwbaarheid 

In de cursusgroep schetsten 4 van de 17 partners eon ongdnstiger heeld van 

de respondent chin hijzelf. Dit ging echter goon enkeie nmAl zover, dat de 

partner zei, dat de betreffende respondent ondanks eigen upgave van niet, 

wet under invloed had gereden. Dot bet rot uiistuitend gegevens over het aan-

Lat gtazen alCoholhondende drank, dat de respondent gemiddetd drofik. 

Detzelfde zien we bij de contrategroep, waarbij 1 van de 9 partners eon oh-

gunstiger beeld over het drimkgedrag schetste. 

Respondents attitude Len aau 

Asia de partners word infornmtie gevtaagd over mogelijke attitudeverondeiin-

gen, die opgetreden waren bij de respondent ten aanzien vafi het delict ii) -

den wader invloed. Dierop word als votgt geantwoord: 

jabot 5.7: Staat respondent na zijn detentie anders tegenover rijden under 

invioed7 

(veet) minder afkeurend 	 0 	 0 

mtzelfde 	 4 (23.5) 	 3 (33.3) 

'veal) :neer afkeurend 	 12 (70.6) 	 5 (55.6) 

not niet 	 1 ( 5.9) 	 1 (11.1) 

De cursusgroep blijkt in de ogen van partners :neer afkeurend tegenover dit 

delict to zijn gaan staan dan de contrategroep, maar de aantalten zijn na-

tuurlijk wet erg klein. 

Bekendheid met en nmniug over het AVP 

cursusgroep (n=17) 	contralegroep (n=9) 

We waren boat Lewd, of respundenten met hun partners over het AVP hadden ge -

praat en cat ze dan badden vertetd. 
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6 van de 17 respondenten hadden er nooit over geproat. 

De partners, die er wet bekend mee waren, leek bet programa zonder nitzon-

dering nnttig en ze vision dit ook over het algemeen good to motiveren. 

nit de hieronder g,epresenteerde motiveringen blijkt , dat ze or rede 

veet vanaf wisten: 

Hot nut van het AVP volgens de partners 

- je teen t ervari, vat de effecteh van alcohol op het lichaam zijn 

- respondent weet no hetet de wet op te volgen 

- de mensen realiseren zich no beter wat de gevolgen kunnen zijn 

- or wordt verteld wanrom rijden onder invloedgevaarlijk is 

- het is leerzaam voor de respondenten (2 x) 

- het is good om or eons over to praten 

- respondent weet no hoe zijO moeder de ziekte van Korsnkpv heeft gekregen 

- en zijn vast mensen, die die alcoholstatistieken oiet kennen 

- weet niet precies wat or besproken is (3 x) 

Ondanks de !Age respons blijkt dat doze interviews Outtige informatie kunnen 

oPleveten. In een volgend oOderzoek zat dos de organisatie zodnnig ingericht 

Moeteri worden dat de tespons votdoende zat zijn. 

5.3.4 Recidivesnelheid 

In de follow up-interviews is niet gevraagd nnar de recidivesnetheid, omdat 

mensen eon liar later toch niet precies meet wet:en, winneer ze weer begonnen 

zijn onder invloed to tijden . 

Daarom moeten• we \Tor deze•variabele afgnan op de geregistreerde recidive 

Met atle (genoemde) hezwaren van dien. Hon zat clan ook niet at to veet wnar-

de moeten hechten aan de cijfers daarover. 

ne recidivesnelheid van de ex-AVP-deetnemers is gemiddel 9.3 maanden tegen 

de contrOlegroep circa 10.5 maanden (standaarddeviatie respectievelijk 4•4 

en 4.2). net verschit is dos niet erg groot. 

5.4 Conelusie 

In dit hoofdstukjs pandacht besteed arm de invtoed, die van het AVP nitgaat 
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op het gedrag.. 

Vet blijkt, dat het voorlichtingsprograftmla met eon waarschijnlijkheid gren-

zende zekerheid positicf nitwerkt op het gedrag in die zin, dat in vergelij-

king met de contrategroep minder cursusdeelnemers no afloop van hun detentie 

onder invloed gaan rijden. Dit verschil bedraagd minimaal 132, wanneer we 

van de zeLfgerapporteerde recidive uitgaan. 

Achtergrondvariabeten, waarop de twee groepen bij nailer inzien van etkaar 

verschillen (crimineet verleden en drinkgedrag), bteken dii verschit niet 

eon te kunnen Last en. 

Ook is niee nit overise informatie nit °adore bron gebleken, dat de eursois -

groep sociaat wensetijker met betrekking tot tier eigen gedrag zou hebben ge -

antwoord dan de contrategroep. 

Op ten andere gedragsvariabete, het drinkgedrag, bleek bet AVP geen enkele 

invloed te hehben uitgeoefend. 
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In Cegenstetting tot de gebrOikelijke procedure, namelijk een uitvoerige sa-

menvatting en stotheschouwing aan het slot van een onderzoekverstag ., waarin 

een onderzoeker nog eens uitvnerig ingnat o0 de (beteidsmatigc) impticaties 

van de onderzoekresultaten voor .  de toekomt, hehhen we bestoten hiernan in 

jit versiaggeen aindacht ie besteden. Fen dergetijk onderdeel heeft nametijk 

een ultVoerig beslag gektegen in hoofdstuk 6 van het beleidsrapport (WODC-

reeks no 38, Staatsuitgeverij). Caarne verwijzen wij hicrnaar. 

Oi tee plants wordt stechts de conclusie getrokken, dat'het Atcohot Verkeer 

Pioject een positieve invioed uitoefent op de kcnnis en het gedrag van de 

deetneMers. Hiernit kan echter niet meteen de conclusie getrokken worden, 

dai een dergetijk project buiteU een inrichtingssetting dezetfde werking zat 

vertonen. In de toekomst zal dnarmee geexperimenteerd mocten worden. 
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BIJLACE 2 (bij huadstuk 3) 

KENNIS ALCOHOLONDERWERPEN 

I. een glas bier 

2. een glaasje jenever 

3. een . glas wijn of port 

4. maakt weinig of niets uit 

5. weet niet 

I. geeil 

2. gen 

3. twee 

4. drie 

5. vier 

6. vijf 

7. zes 

8. meet, 

9. weet niet 
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BIJLAGE 	Scores + waarderingen op antwoorden nit de kennisvragenlijst. 

Naar zit volgens u de meeste alcohol in? (vraag 1 in de vragenlijst) 

waardering 	Grave 	 Nieuw Bergveen 

3 pnt. 

3 " 

3 " 

3 " 

Hoeveel glazen alcoholhoudende drank denkt u by. op een feestje (van + 4 mu- ) 

te kunnen drinken zonder de kans op een 6ngeval te vergroten, aannemende dat 

• u zelf blijft rijden? (vraag 2) 

waardering 	Grave 	 Nieuw Bergveen 

11 

II 

2 " 

2 " 

3 	fi 

3 	fi 

	

2 	2.2% 	0 	0.07. 

	

19 	20.9% 	30 	48.4% 

	

. 0 	0.0% 	1 	1.67. 

	

68 	74.7% 	31 	50.07. 

	

2 	2.2% 	0 	0.0% 

91 	100.0% 	62 	100.0% 

9 	9.97. 	0 	0.0% 

11 	12.1% 	2 	3.27. 

18 	19.8% 	18 	29.0% 

13 	14.37. 	10 	16.17. 

14 	15.47. 	11 	17.7% 

5 	5.5% 	8 	12.9% 

9 	9.9% 	8 	12.9% 

8 	8.87. 	4 	6.4% 

4 	4.4% 	1 	1.6% 

91 	100.0% 	62 	100.0% 



	 glazen 

1 glas 

2 glazen 

2-3 glazen 

3 glazer: 

2-4 glazen 

4 glazed 

over ige 

- 36 - 

Boven welk promillage fling ii geen auto meet-  hesuiren? (vtang 7) 

Nieuw Bergveen wantdering 	Crave 

I. 	 promille 	0,5 prom. 	1 Pot- 	 58 	63.72 	40 	64.52 

overige 	3 " 	 33 	36.32 	22 	35.52 

Wagrdering 

Min. aantal pot. alcoholonderw: 4, max. 

Wanrdering: 4-6=1, 7-9=2, 10-12n3. 

91 	100.02 	62 	100.02 

Kunt n dit ook Uitdrukken id het aantal glazen alcohothoidiende Ardnk? 	 8) 

Grave 	 hiedw hoirggeen 

2 fink 	 a 	6,6i 	2 	i.22 

i 	" 	Jg 	41.gi 	zii 	4.At 

i " 	' 	0 	0.0z 	j 	4.87 

17 	18.72 	7 	11.37 

2 " 	 2 	2.2i 	1 	1.62 

j 	6 	 il 	12.1x 	11 	17.7% 

j " 	6 	8.8% 	U 	12.9% 

01 	lon.oz 	42 	100.0% 
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KENNIS POCITIONELE BEVOECDHEDEN BO RE:DEN UNDER INVEOED 

Hoe wordt door of namens de politie vastgesteld of u heht gedronken? (vraag 3) 

I. bloedproef 

2. urineproef 

3. ademtest 

4. evenwichtsproef 

5. bloedproef na dodelijk ongeval 

6. weet niet 

waardering 

I + 3, 	1 + 3 + 5, 1 + 3 - 5 = 	1 pnt. 

I - 3, 	1 - 4, I - 5, 1 - 3 + 5 = 2 pnt. 

overige mogelijkheden 	 = 3 put. 

scdre 	Crave 	 Nieuw Bergveen 

1 pnt. 

2 7 
3  n 

52 	57.1% 	37 	59.7% 

12 	13.2% 	2 	3.2% 

27 	29.7% 	23 	37.17. 

91 	100.0% 	62 	100.0% 

Er is een wet die regels geeft over alcoholgebruik en het besturen van eon auto. 

Wat houdt deze wet in korte trekken in? (vraag 5) 

waardering 	Crave 	 Nieuw Bergveen 

I. boven bepaalde promillagegrens . 
verboden Le rijden 	 2 put. 	41 	45.I7. 	34 	54.8% 

2. rijden ondet invloed verboden 	3 	 8 	8.8% 	7 	11.37. 

3. rijden onder invloed verboden in 
comb. met bepaalde prom.grens 	I It 	 33 	36.3% 	15 	24.2% 

4. helemaal geen ale. bij het rijden 3 " 	 6 	6.6% 	5 . 	8.1% 

5. overige + weet niet 	 3 " 	 3 	. 3.37. 	I 	1.6% 

91 	100.0% 	62 	100.07, 
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Hoet I, op verzoek van de pnlitie can de bleedproef of ademtest of beide 

meewerken, of hebt u het rent ore te weigeren (vrong 9) 

(wnardering in combieatie met vrang 10) 

I. knn novel bloedproef als ndemtest weigeren 	39 	42.82 	19 	16.67 

2. knn bioedproef weigeten 	 20 	22.02 	16 	25.8% 

3. kan ndemtest weinereo 	 2 	2.2% 	i 	1.0 

4. Moet non beide meewerken 	 26 	b6.6i 	23 	37.12 

5. anders, iil  	 I 	i.ii 	6 	0.07 

6. weet niet 	 I 	kit 	3 	4.82 

91 ido.oz 	0 	106.4z 

Heeft een we! goring nog juridische gevolgen7 (vinag 16) 

I. ja 

2. nee 

3. weet niet 

Waardering vragen 9 en 10: 

Ale antwoord op 9 is 1 of 4 of 5 en antwoord op 10 is i dahi 

" 	op 9 is 4 en antwonrd op 10 is 2 of 3 don: 

" 	op 9 is 3 en antwoord op 10 is 1 cif 3 don: 

" 	np 9 is 2 en antwoord op 10 is 1 of 3 don: 

Overige combinnties: 

Hininmal anntal punten kennis politie: 3, maxim:lel 9 

Onardering: 3=1, 4 of 5=2, 6-9=3 

Grave 	 Wien)/ Bergveeh 

oini4e 	 ki8iIi. gergveen 

61 	91.2% 	51 	85.tt 

3 	tit 	1 	4.8t 

5 	5.5% 	6 	9.7% 

91 	lod.in 	6 	loo.67, 

I Ont. 

2 pot. 

2 pnt. 

2 Ont. 

3 pht. 



I. maakt niets uit 

2. maakt veel uit 

3. maakt weinig uit 

4. weet niet 

I. direct na de veroordeling 

2. 22 dagen na de veroordeling 

3. als de politie je rijbewijs op-
gehaald heeft 

4. als het na veroordeling schrif-
telijk meegedeeld wordt 

5. weet niet 
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KENN1S WETTELIJKE REULING Rh DEN ONDER INVLOED 

Denkt u dat het voor het proces-verbaal en de veroordeling wat uitmaakt of 

je goed of minder goed tegen alcohol kunt? (vraag 6) 

Welke juridische gevolgen heeft een weigering (vraag II) 

waardering 	Crave 	 Nienw Bergveen 

1 pnt. 

' 3 	1. 

2 " 

3  

score 

77 	84.6% 	48 	47.4% 

5 	5.5% 	7 	11.3% 

5 	5.5% 	5 	8.1% 

4 	4.4% 	2 	3.2% 

91 	100.0% 	62 	100.0% 

Crave 	 Nieuw Bergyeen 

juist 	12 	13.2% 	6. 	9.7% 

bijna juist 	18 	19.8% 	17 	27.4% 

onjuist 	61 	56.0% 	39 	62.9% 

91 100.0% 	62 	100.0% 

Wanneer gaat de termijn van ontzegging van de rijbevoegdheid, opgelegd door 

de rechter, lopen? (vraag 12) 

waardering 	Grave 	 Nieuw Bergveen 

3 pnt. 	21 	23.1% 	13 	21.0% 

I put. 	28 	30.8% 	10 	16.1% 

3 put. 	21 	23.1% 	18 	29.0% 

3 put. 	16 	17.6% 	16 	25.8% 

3 pnt. 	5 	5.5% 	5 	8.1% 

91 100,1% 	62 	100,0% 
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Na het [Wen ender invIned kan ie rijbewijn ragenoinen worden voor: (vrang 13) 

waatdering 	Crave 	 Nienw Bergveen 

I. maximaat 3 maanden 	 3 pnt. 	 6 	6.62 	5 	8.12 

2. mnximani 5 iaar 	 1 " 	 39 	42.92 	25 	40.97 

3. je hele leven 	 2 " 	 94 	37.42 	16 	25.8Z 

4. went niet 	 3 " 	 12 	19.22 	16 	25.82 

iod.lx 	62 	109.0Z 

Verder [ellen voor dit item Mee de vingen 7 en 9 en 10. tie voor de scores eh 

waarderiwgen hierhoven. 

Hinimaal annuli pnriten kennin wet : 4, mnximaril 18 

Waardering: 6 - B- 1, 9 yr 10 	2, 11 - 18 = 3. 
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KENN1S HULINERIENINGSORGAN1SATIE B1J ALCOHOLPROBLEMEN, I.C. DE AA 

Wat betekent de afkorting AA? (vraag 14) 

I. anti-alcoholisten 	 3 pnt. 

2. anti-atoombewapeningsorganisatie 3 " 

3. anonieme alcoholisten 	 In 

4. weet niet 	 3  n 

Wat doet de AA? (vraag 15) 

Minimaal aantal punten kennis AA: •2, maximaal 6 

Waardering: 2 = 1, 3 = 2, 4 - 6 = 3 

waardering 	Grave 	 Nieuw Bergveen 

18 	19.8% 	15 	24.2% 

63 	69.2% 	36 	58.1% 

10 	11.0% 	II 	17.7% 

91 	100.0% 	62 	100.0% 

score 	Grave 	 Nieuw Bergveen 

juist 	42 	46.2% 	22 	35.5% 

bijna juist 	1 	1.1% 

onjuist 	48 	52.7% 	40 	64.5% 

91 	100.0% 	62 	100.0% 



KENN1S CRAVE 

Cemiddeld: 

KENN1S 811808 RERCVEEN 
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Kennis Alcohol. 	Kennis nolitie 	Kennis wet 	kennts AA 

I. joist 	 25 	27.57 	 10 	11.0% 	12 	13.2% 	34 	37.4% 

2. bijon joist 	29 	31.9% 	57 	62.6% 	28 	30.8% 	I 	1.I2 
3. oninist 	 37 	40.7% 	24 	26.42 	51 	56.0i 	54 	A1.57 

91 	100.0% 

2.1 = 4; 	 2.1 = 41 

91 	100.0% 	91 	100.0% 	91 	100.0% 

2.4 = 3 	2.2 = 4 

Kennis alcohol 	Keunis politie 	kefinte eE 	kefinis AA 

I. joist 	 13 	21.0% 	7 	11.32 	5 	8.1% 	18 	21.0% 

2. hijnn joist 	19 	30.6% 	29 	46.8% 	12 	19.42 	- 	- 

3. onjuist 	 30 	48.4% 	26 	41.9% 	45 	72.A% 	44 	71.02 

62 100.0% 	62 	100.0% 	62 	100.0% 	62 10b.OR 

Cemiddeld: 	 2.3 = 31 	 2.3 = 31 	 2.A = 2 	2.4 = 



111JLACE 3 (bij hoofdscuk 4) 
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Tabel 4.3 Houding i.e. de politic in het algemeen bij de cursisten 

. Houding na 

1 jaar 

Houding bij de voormeting 

(zeer) tevreden 	gaat wel 	(zeer) ontevreden 	Totaal 

(zeer) tevreden 	 13 	 11 	 1 	 25 (327,) 

gaat wet 	 12 	 6 	 4 	 22 (28%) 

(zeer) ontevreden 	16 	 8 	 8 	 32 (407.) 

Totaal bij de 
voormeting 	 41 (527.) 	25 (327.) 	13 (16%) 	79 (100%) 

label 4.4 Houding t.o. de Oolitie in het algemeen bij controlegroep 

Houding na 	 Hooding bij de voormeting, 

I jaar 	 (zeer) tevreden 	gaat wel 	(zeer) ontevreden 	Totaal 

(zeer) tevreden 	 7 	 7 	 1 	. 	15 (287.) 

gaat wel . 	 8 	 5 	 1 	 14 (267.) 

(zeer) ontevreden 	5 	 1.0 	 9 	 24 (45%) 

Totaal bij de 
voormeting 	 20 (38%) 	22 (42%) 	II (21%) 	53 (100%) 

label 4.5 Houding t.o. officieren van justitie in het algemeen bij de cursisten 

Houding na 

I jaar 

(zeer) tevreden 	 4 	 3 	 3 	 4 	II 	(12%) 

gaat wet 	 3 	. 	2 	 4 	 5 	5 (16%) 

(zeer) ontevreden 	5 	 4 	• 	4 	 16 	29 (32%) 

onbekend • 	 9 	 3 	 3 	 21 	36 (40%) 

Totaal bij de 
voormeting 

Hooding bij de voormeting  

(z)tevreden 	gaat wet 	(z)ontevreden 	onbekend 	Totaal 

21 (23%) 	12 (13%) 	II (12%) 	46 (51%) 90 (100%) 
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fabel 4.6 Hooding to. officieren van juatitie in be) nigemeen hI je 

contrGlegroep 

Hooding on 

1 jnar 

Totnai bij Ae 
vooi-meting 

HiMiding bij de vontineJing 

(z)tevreden 	gnat wet (r)ontevredch 	onhekVnd Totani 

(zeer) tevreden 	 5 	 1 	3 	 4 	8  ( (3X) 

goat wet 	 2 	 5 	 0 	 3 	 lb ( 162) 

(zest) ontevrcden 	1 	 3 	 10 	 4 	 ill ( 29%) 

onbekend 	 1 	 5 	 5 	 15 	 26 ( 42%) 

Totnal bij de 
voormeting 	 9 (15Z) 	14 (23%) 17 (272) 	22(352) 	6 2  (l002) 

Tribe) 4.7 Hooding to. rechtejs ih het nimeineen 1,0 de ciiisinieh 

Hooding no 	 bedding bij de vooiMeting 

I jaar 	 (z)tevreden 	Rant wet (i)ontevreden 	Onbekend 	infani 

(zeer) tevreden 	 8 	 2 	 2 	 4 	 id ( idt) 

goat wel 	 5 	 3 	6 	 3 	17 ( ( 9Z) 

(Rear) ontevreden 	3 	 6 	' 9 	 6 	24 ( 27Z) 

- otibekend 	 12 	 4 	 5 	 12 	 0 ( 37%) 

Totani hij de 

vonrmeting 	 28 (3i%) 	15 (17i) 22 (24%) 

label 4.8 Houding I.e. rechters in het aigemeen hij de contraiegrong 

25(211i) 	0 

Hooding nn 	 HoOding bij  de voormetja 

1 janr 	 (z)tevreden 	gnat wel (z)ontevreden onhekend 	jo t oo l 

(zeer) tevreden 	 3 	 4 	 2 	 1 	 10 	( 167) 

gnat wet 	 4 	 2 	 2 	 . 	5 	 13 	( 217) 

(zeer) onJevreden 	
4 	 4 	 4 	 3 	 15 	( 242) 

onbekend 	 9 	 6 4 	 5 	 24 	( 3970 

20 (32%) 	16 (267) 	12 (19Z) 	14 (23%) 62 	(1002) 



BULACE 4: Recite tellingen 

(I) V 109. Wat is uw burgerlijke staat? 

(2) V 110. Woont u alleen of met anderen? 

I. alleen 

2. met partner/gezin 

3. met anderen 

2. slecht 

3. gaat we! 

4. goed 

5. zeer goed 

8. n.v.t. 

9. weet niet 
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(3) V III. Hoe vaak ziet u uw medebewoner(s)? 

I. nee 

2 nee, we(e)t(en) er niets van 

3. ja 

8. n.v.t. 

Grave (n1) 

abs. 

I. gehuwd, samenwonend 	 61 	67.0 	35 	56.5 

2. gescheiden, samengewoond 	18 	19.8 	II 	17.7 

3. verkering 	 2 	2.2 	3 	4.8 

4. vrijgezel 	 10 	11.0 	12 	19.4 

5. weduwnaar 	 - 	- 	 1 	1.6 

2. soms 	 1 	1.1 	3 	4.8 

3. regelmatig 	 - 	 - 	5 	8.1 

4. viij vaak 	 25 	27.5 	9 	14.5 

5. heel vaak 	 50 	54.9 	31 	50.0 

8. n.v.t. 	 15 	16.5 	14 	22.6 

(4) V 112. Hoe is het kontakt met uw medebewoner(s)? 

(5) V 113. Praat u wel eons met partner/medebewoners over uw verblijf in Cr/NBv ? 

36 

37 

4 

14 

Nw Bergveen (n=62) 

7. 	abs. 	7. 

15 	16.5 	14 	22.6 

63 	69.2 	38 	61.3 

13 	14.3 	10 	16.1 

3 	3.3 	1 	1.6 

3 	3.3 	5 	8.1 

45 	49.5 	34 	54.8 

24 	26.4 	8 	12.9 

15 	16.5 	14 	22.6 

1 	 1.1 	_ 	- 

	

39.6 	22 	35.5 

	

40.7 	14 	22.6 

	

4.4 	12 	19.4 

	

15.4 	14 	22.6 



(6) V 114. Hoe vank prnnt n bierover met pnrtner/medehewoners? 

Crave (6-.90 	 kw Rergveen (6-62) 

Abs. 	X 	ahs. 	2 

I. nooit 	 39 	42.9 	32 	51.6 

2. zelden 	 9 	 9.9 	12 	 19.4 

3. 'if en toe 	 77 	29.7 	II 	17.7 

4. regetmatig 	 2 	3.3 	2 	• 	7.2 

5. yank 	 2 	 2.2 	1 	1.6 

ii 	12.1 	6 	 6. 

(7) V 115. Heeft u her gevoel. JAE u Cr thilis op aingekeken WordE 	6 in Ce/HAv 
gezeten hebt7 

I. hellemnal niet 	 72 	79.1 	44 	 71.0 

2. een beetje 	 3 	3.1 	i 

J. gArie wet 	 1 	LI 	I 	1,6 

4. erg 	 I 	1.1 	i 	i:j 

8. n.v.t 	 14 	15.4 	13 	 ii.d 

(8) V 116. Zijh Cr thiUis piobleMen ontstaiii door 01W vefhlEjE dAnei 

I. nee 	 74 	45.7 	46 	76.2 

2. vrouw kon 't moeitijk verWeiken - 	 1 	 LA 
J. bean keiste nA proeftijd of 	0 	1.1 	_ 
4. kon kinderen niet zien 	 - 	 1 	1.6 
5. 14 dngen geen uitkering 	 - 	 2 	 1.2 

6. moeiliik gebeim ke hooden 	 - 	 1 	1.6 

7. op scheiding uitgelopen 	 - 	 1 	 1.6 

88. n.v.t. 	 12 	 13.2 	Id 	16.1 

(9) . V 118. Rij weike personen is bekend dnt n iM Cr/NRV beht gezeten7 

I. goede vriend6n, nanste famine 	32 	15.2 	04 	22.6 

2. famine, bekenden 	 7 	 7.7 	5 	 8.1 

J. boortbewoners 	 18 	19.8 	2 	 3.2 

4. 1+2 	 12 	 13.2 	10 	16.1 

.5. 1+2+3 	 14 	 15.4 	30 	48.4 

1 2. 2+3 	 I 	 1.1 	1 	 1.4 

4 8. n.v.t./n1et bekend 	 7 	 7.7 - 	 - 
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Grave (n=91) 

abs. 

(10) V 119. Praat u met deze personen wel eens over uw verblijf daar? 

Nw Bergveen (n=62) 

2 	abs. 

0. nee 	 39 	42.9 	15 	24.2 

I. ja, met goede vrienden, naaste 	14 	15.4 	13 	21.0 
familie 

2. ja, met famille, bekenden 	- 	 - 	 1 	 1.6 

3. ja, met buurtbewoners 	 - 	 - 	 - 	 - 

4. 1+2 	 12 	13.2 	7 	11.3 

- 5. 1+2+3 	 18 	19.8 	25 	40.3 

• 7. 2+3 	 2 	 2.2 	1 	 1.6 

8. n.v.t. 	 6 	 6.6 	1 	 1.6 

(11) V 120. Noe vaak praat u hierover met goede vrienden, naaste famille? 

I. nooit 

2. zelden 

3. .áf en toe 

4. regelmatig 

S. vaak 

8 . n.v.t. 

(12) V 121. En met familie, bekenden? 

(13) V 122. En met buurtbewoners? 

37 	40.7 	9 	14.5 

18 	19.8 	25 	40.3 

21 	23.1 	20 	32.3 

4 	 4.4 	2 	 3.2 

1 	 1.1 	- 	 _ 

10 	11.0 	6 	 9.7 

I. nooit 	 : 	41 	45.1 	16 	25.8 

2. zelden 	 13 	14.3 	18 	29.0 

3. af en toe 	 16 	17.6 	15 	24.2 

4. regelmatig 	 2 	 2.2 	1 	 1.6 

5. vaak 	 1 	 1.1 	_ 	 - 

8. n.v.t. 	 , 	18 	19.8 	12 	19.4 
i--- , 

I. nooit 	 ' 	47 	51.6 	18 	29.0 

2. zelden 	 8 	 8.8 	13 	21.0 

3. af en toe 	 I 	10 	11.0 	II 	17.7 
..% 	 . 

4. regelmatig 	 1 	 1.1 	. 1 	'1.6 

S. vaak 	 _ 	 - 	 _ 	 - 

8. n.v.t. 	 . 	25 	27.5 	19 	30.6 
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Grave (zr--91) 	 NW Bergveen (n=62) 

Abe. 	2 	 aba. 

(14) V 123. liebt 11 bet gevoetrtnt ii er door ow goede vrienden, naamie nmilie 
op nangekeken wordt dat A in Mr/ilev ktzeten beht? 

I. belemaal niet 	 78 	 85.i 	55 	 103.7 

2. een beetle 	 3 	j.3 	5 	 8.1 

3. gnat wet 	 - 	 _ 	 _ 

4. erg 	 1 	 1.1 	1 	1.6 

A. n.v.t. 	 8 	11.6 	1 	1.6 
9. weet niet 	 i 	 i.1 	- 	 - 

(15) V 124. En door ow famine, bebenden? 

I. heiemnal niet 	 56 	 54.6 	44 	MO 
2. een beetje 	 i 	1.1 	i 	4,ii 

i 
3. gnat wet 	 ; 	i 	1.1 	_ 	_ 
8. : 	39 	42:9 	15 	24.2 

(16) V 125. En door tiv bourtbewonerst 

I. betemaal niet 	 : 32 	J5.2 	J1 	50.11 
2. een beetje 	 - 	 1 	1.6 

4. erg 	 1 	1.1 	_ 	_ 
A. e.v.t. 	 56 	 62.2 	lb 	46.4 

(17) 9 126. lieeft u weik? 

(bernopsindelioa van tang naat bong voigent ITS-schaat) 

22. tang 	 23 	 25.3 	2d 	 12.3 

33. 	I 	 4 	4.4 . 	i 	 4.8 
44. 	 13 	 14.3 	6 	11.d 

6 	0.6 	4 	65 

66. hoog 	 5 	 5.5 	5 	 6.1 
88. n.v.t./geeh verk 	 38 	 41.0 	22 	 35.5 



(19) V 128. Zo nee, bent u.... 
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(22) V 131. Zo ja, hoe vaak praat u hier dan over? 

I. helemaal niet 

2. een beetje 

3. gaat wet 

8. n.v.t. 

Grave (n=91) 	Nw Bergveen (n=62) 

abs. abs. 

(20) V 129. Bij\wie op hei'werk is bekend dat u in Gr/NBv geweest bent? 

(23) V 132. Heeft u het gevoel dat u er op uw werk 	op aangekeken wordt dat u 
in Cr/NBv gezeten hebt? 

22.6 I. werkloos 	 22 	24.2 	14 

2. studerend 	 - 	 - 	 - 	 - 

3. in ziektewet 	 II 	12.1 	5 	 8.1 

4. tijdelijk werkloos 	 5 	 5.5 	2 	 3.2 

5. gepensioneerd - 	 - 	 1 	 1.6 

8. n.v.t. 	 53 	58.2 	40 	64.5 

1. niemand 	 II 	12.1 	4 	 6.5 

2. baas/chef 	 3 	 3.3 	4 	 6.5 

3. een of enkele kollega's 	 10 	11.0 	5 	 8.1 

4. algemeen bekend 	 23 	25.3 	23 	37.1 

8. n.v.E./eenmansbedrijf 	 44 	48.4 	26 	41.9 

(21) V 130. Praat u met hen wei eens over uw .  verblijf daar? 
	_ 

T nee . . 1 	23 	25.3 	12 	0.4 

2. ja 	 ' 	13 	14.3 	20 	32.31 

8. n.v.t. 	 : 	55 	60.4 	30 	43.41 
• 	 . 	. 

2. zelden 	 4 	4.4 	II 	 17.7 

3. af en toe 	 5 	5.5 	8 	12.9 

4. regelmatig 	 4 	4.4 	1 	1.6 

8. n.v.t. 	 73 	35.7 	42 	67.8 

32 	35.2 	29 	46.8 

3 	 3.3 	2 	 3.2 

I 	 1.1 	1 	 1.6 

55 	60.4 	30 	48.4 



Crave (n=91) 	 Nw Ilergveen (n=62) 

nbs. 	Z 	 abs. 	2 

(24) V 133. Zijn or op ow verk problemen onskaan floor hv verbifjf dnir? 

I. geen problemen 	 45 	 49.5 	33 	 51.2 

2. promotie ging flier door 	 i 	1.1 	- 	_ 
1. moeitijk me vrij te mnken 	 4 	 4.4 	5 	 8.1 

4. moest onbetaald verlof nemen 	1 	 1.1 	_ 	_ 
5. tonen kwijtgeraakt 	 - 	 1 	4.0 

6. schorsing gekregen 	 - 	 I  
88. n.v.t. 	 40 	44.0 	20 	12.3 

(25) V 135. Denkt u tell nog wet eens tekula Aan iii. iierbliji in Ci/DOVi 

I. zelJen of nooft 	 36 	. j4.6 	8 	4i:0 

2. af en toe 	 i1 	14.1 	22 	 35.5 

3. regelmatia 	 17 	til‘i 	11 	37. 7 

4. vank 	 6 	 6.6 	1 	1.6 
5. heel wank 	 I 	1.1 	2 	 J./ 

(28) V 136. Roeveel kflometers.rijdt u nnrnmai gesproken per jaar whir fiv Veda 

0. peen/n.v.t. (rijelt geen ;info) 	44 40.4 	8 	41.0 
I. 1 - 20.000 km 	 24 	 20.0 	14 	22.6 

2. 20.006 en meei km 	 22 	 24.2 	22 	 35.5 

9. onbekend 	 i 	1.1 	- 	_  

(29) V 137. Roeveei kilometers rtja d noilini gesProken per jaak Oriv4? 

0. geen/h.v.t. (rijdt geeh adto) 	12 	31.2 	7 	 11 .3 1 

1. i - 30.000 km 	 50 	 54.0 	i1 	Om 
2. 10.000 en meer km 	 20 	 30.0 	23 	 37.1 1 
9. onbekend 	 i 	 3.3 	 i 	1.6 

(30) V 118. Rid u een ontzegging? 

I. nee 	 21 	 23.1 	9 	 14.5 

2. ja 	 56 	 61.5 	41 	 79.0 

3. ja, maar nict voor went 	 14 	 15.4 	6 	 6.5 
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(32) V 141. Heeft u tijdens de ontzegging wel eens gereden? 

(33) V 142. Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? 

Grave (n=91) 	Nw Bergveen (n=62) 

abs. 	 abs. 

(31) V 139. Hoeveel maanden is bet geleden dat uw ontzegging afgelopen is? 

0. n.v.t./loopt nog 	 13 	14.3 	8 	12.9 

I. 1 - 5 maanden 	 19 	20.9 	8 	12.9 

2. 6 - 10 maanden 	 16 	17.6 	15 	24.2 

3. 11 en weer maanden 	 20 	22.0 	23 • 	37.1 

88. n.v.t./geen ontzegging 	 21 	23.1 	8 	12.9 

99. weet niet 	 2 	2.2 	- 	- 

I. nee 

I 
8 	

- 	

42 

26 

46.2 

28.6 

37 

17 

59.7 

2. ja 27.4 

. n.v.t. 	 23 	25.3 	8  12.9 

1. 1 - 5 maal 	 7 	7.7 	5 	8.1 

2. 6 - 20 maal 	 2 	2.2 	4 	6.4 

3. 21 maal en vaker 	 17 	18.7 	8 	12.9 

88. n.v.t. 	 65 	71.4 	45 	72.6 

(34) V 144. Heeft u tijdens de ontzegging wel eens gereden terwiji u alkohol op had? 

I. nee 	 15 	16.5 	4 	6.4 

2. ja 	 10 	11.0 	4 	6.5 

8. n.v.t. 	 66 	72.5 	53 	85.5 

9. weet niet 	 - 	- 	 1 	1.6 

(35) V 145. Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? 

I. I - 5 maal 	 4 	4.4 	1 	 1.6 

2. 6 - 20 maal 	 1 	 1.1 	2 	3.2 

3. 21 maal en vaker 	 5 	5.5 	1 	. 	1.6 

88. n.v.t. 	 81 	89.0 	58 	93.6 



0. nee 

- 2 mnal 

2. 3 manl en vnker 

88. nut. 

(38) V 151. En bij de tweede kontrole? 

ernve (nv0I) 	 Nu Bergveen (n-62) 

nbs. 	I 	 she. 

(36) V 147. Heeft u, nadat de ontzegging ifgelopen was (hij geen ontnegging: us 
de derentie), wet eens gereden terwij1 u alkohol gedronken had? 

I. nee 

1 

49 	 53.8 	23 

2. jn 30 

12 
33.0 

1.1.2 

30 

0 	

. 
--j-2 i  814 

16.5 

(32) V 148. Rent u on Uw detentie wel eerie aringehouden coot de Oolitic hiJ eeh 
kontraie wAnrbij op Antolini gekofitroleera Weid? 

	

54 	A4.O 	14 	0.4 

	

14 	14.6 	16 	14.2 

	

4 	4.4 	 4 	14.4 

	

- io 	11.1 	4 	 6.5 

(38) V 150. Zo ja, writ gebeurde Cr 60 de eerste Ichnirole? 

0. kon doorrijden 	 ' 16 	 15.4 	 i 	12.9 

I. Een Ademrest en evt. rijverbod 	- 	 A 	9.7 

2. tweede ademtest op hue," eh evi 
iijverbod 	 1 	1.1 

3. bloedproef afgenomeidgeweigeid 	6 	 6.6 	2 	 3.2 

4. opgeroenen Veer holiiierechter 	1 	IA 	I 	I A 
5. veroordeeld 	 -. 	 1 	1.4 

	

40 	75.8 	41 	42.4 
9. flier ingevuld/onbekend 	 - 	 2 	3.2 

0. kon doni.tijden 	 5 	 5.5 	9 	 14.5 

I. Een adehrest en en. rijverbod 	1 	 1.1 	4 	 6.5 

2. tweede AdeMtest op burin en evt 
rilverbod 	 I 	 1.1 

3. bioedproef afgeoomen/geweigerd 	i 

4. opgeroepen voor p6Ittlerechler 	- 

5. veroordeeld 

	

91.2 	49 	 79.0 



(38) V 152. En bij de derde kontrole? 

(38) V 153. En bij de vierde kontrole? 
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(39) V 154. Indien veroordeeld, wat kreeg u voor straf? 

Crave (n=91) 	Nw Bergveen (n=62) 

abs. 	Z 	abs. 

0. kon doorrijden 	 3 	3.3 	6 	9.7 

I. gen ademtest en evt. rijverbod 	- 	- 	 2 	3.2 

2. tweede ademtest op buro en evt 
rijverbod 	 1 	1.1 	_ 	_ 

3. bloedproef afgenomen/geweigerd 	 - 	 1 	1.6 

4. opgeroepen voor politierechter 	- 	 - 	- 

5. veroordeeld 	 - 	- 	- 	- 

8. n.v.t. 	 83 	91.2 	51 	82.3 

0. kon doorrijden 	 2 	2.2 	4 	6.4 

I. gen ademtest en evt. rijverbod 	- 	- 	 2 	3.2 

2. tweede ademtest op buro en evt . 
rijverbod 	 - 	_ 	_ 	_ 

, 
3. bloedproef afgenomen/geweigerd , - 	- 	- 	- 

4. opgeroepen voor politierechter 	- 	- 	_ 	_ 

5. veroordeeld 	 - 	_ 	 1 	1.6 

8. n.v.t. 	 89 	97.8 	55 	88.8 

I. boete + voorw. gevangenis- 	- 	- 	 1 	1.6 
strafiontzegging rijbevoegdh. 

2. boete + ontzegging rijbevoegdh. 	- 	 1 	1.6 

88. n.v.t. 	 91 	100.0 	60 	96.8 
 ---- 

(40) V 156. Heeft u het gevoel dat de politie na uw detentie meer op u let? 

I. nee 

2. ja 

8. n.v.t. 

78 	85.7 	42 	67.71 

	

9.9 	17 	27.4 

4 	4.4 	3 	4.8 

(41) V 157. Verneemt u op de een of andere manier wel eons hoe politie, officieren 
van justitie en/of rechters handelen t.a.v. rijden onder invloed? Zo ja, 
hoe vindt u dat de politie dat doe? 

. 	. 	. 	 .................. 

I. (zeer) slecht 	 29 	31.9 	17 	27.4' 

2. redelijk 	 20 	22.0 	16 	25.8 

3. (zeer) goed 	 32 	35.2 	26 	41.9 

8. n.v.t. 	 8 	8.8 	3 	4.8 

9. weet niet 	 2 	2.2 	- 	- 
... 	.. 	. 	. 	. 



(43) V 158. Waarom? 

Crave (n=91) 	Nw Rergveen (n-62) 

abs. 	2 	abs. 	2 

	

I. optreden is grof/brunt/baidbandig 16 	17.6 	12 	19.4 

2. optreden selektief tegen bepaalde 
personen 	 7 	7.7 	7 	11.3 

3. optreden meer repressief clan pte-
ventief 	 4 	4.4 	4 	6.5 

4. kontroleert te ntreng 	 6 	6.6 	3 	4.6 

5. optredeh is goed, korrekt 	 .37 	40.7 	26 	41.9 

6. optreden te stop, kontroleS ke 
weinig intensief 	 6 	6.6 	5 	6.1 

88. n.v.t. 	 It 	12.1 	j 	4.6 

99. weet niet 	 4 	4.4 	 3.2 

(44) V 160. (Zr, ja,) ihte vindt u dat de oificidteh van jtidtitig flat deed? 

I. (zeer) Slecbt 	 ib 	il.b 	15 	24.2 

2. redetijb 	 : 25 	27.5 	17 	27.4 

3. (zeer) goed 	 13 	14.3 	16 	75.0 

8. n.v.t. 	 9 	9.4 	3 	4.6 

9. went niet 	 14 	15.4 	11 	ii.i 

(45) V 162. Waarom? 

2. eisen reeel/redelijk/rechtvaardig 21 	73.1 	20 	32.3 

3. eisen arm de lichte kant 	 6 	6.6 	 _ 

4. benteden weinig aandichi aan de 
zaak/handeten routinemativ 	13 	14.3 	li 	17.7 

5. meten net twee maten/klassejusti- 
te 	 4 	4.4 	4 	 6.5 

6. verscbitien in eis erg root 	10 	11.0 	3 	4.6 

7. eisen aan de zware/zeei zware 
kant 	 14 	15.4 	9 	14.5 

88. n.v.t. 	 23 	25.3 	14 	22.6 
1 
4_99„ weet nivt 	 - 	 1 	 1.6 
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Grave (n=9I) 

abs. 

(46) V 163. (Zo ja,) Hoe vindt u dat de rechters dat doen? 

Nw Bergveen (n=62) 

abs. 

I. (zeer) slecht 	 23 	25.3 	9 	14.5 

2. redelijk 	 19 	20.9 	15 	24.2 

3. (zeer) goed 	 28 	30.8 	26 	41.9 

8. n.v.t. 	 9 	9.9 	3 	4.8 

9. weet niet 	 12 	13.2 	9 	14.5 

(47) V 164. Waarom? 

I. optreden coulant, soepel 	 8 	8.8 	• 7 	11.3 

2. straiten redelijk/reeel/recht- 
vaardig 	 23: 	25.3 	21 • 	33.9 

j. Straiten aan de lichte kant 	4 	4.4 	- 	- 

4. volgen eis van de officier 	 I 	 1.1 	6 	9.7 

S. besteden weinig aandacht aan de 
zaak/handelen Coutinematig 	10 	11.0 	. 	6 	.9.7 

6. ve 'rschitien in stráf erg groot 	9 	9.9 	1 	1.6 

7. meten met twee maten/klassejusti-
tie 	 5 	5.5 	4 	5.6 .  

8. straffen aan de zware/zeer zware 
kant 	 8 	8.8 	5 	8.1 

88. n.v.t. 	 21 	23.1 	. 12 	19.4 

99. weet niet 	 2 	2.2 	- 	- 

(48) V 166. Wat vindt u van het optreden van de politie in het algemeen (anders dan 
bij rijden onder invloed)? 

I. (zeer) slecht 	 33 	36.3 	27 	43.5 

2. redelijk 	 24 	26.4 	14 	22.6 

3. (zeer) goed 	 26 	28.6 	. 	17 	27.4 

. 9. weet niet 	 8 	8.8 	4 	6.5 



Crave (n=9 1 ) Nw Bergveen (0=62) 

ahm. 	2 	 nbs. 

(49) V 167. Wantom? 

i I. opereden jnist/korrekt/goed 	 25 	 27.5 	21 	33.0 

2. optredeo son is 	sta0/snms te 	 • 
streng 	 7 	 7.7 	7 	11.3 

3. optreden te slap, meet harder 	13 	 16.3 	8 	12.9 

(50) V 169. Vat vindt u van het oOtreden vdii ollicieren Vie jfiiiitte ifi hei Aigeiee60 
(enders din bij rijelen ondej inelderbi 

I. (zeei) ilecht 	 29 	01.9 	14 	19.0 
2. tedelijk 	 14 	19.4 	Id 	141 
3. (seer) geed 	 II 	ILI 	A 	12.9 

9. weet niet 	 J7 	 46.i 	26 	 41.0 

(S1) v 170. Wanton)? 

(52) V 172. Wit vindt it van het optreden van rechters in het algeineen (enders dan hif 

rijden ondet invloed)? 

I. (seer) slecht 

2. redelijk 

3. (seer) goed 

9. west niet 

4. is niet wear se meet sijn/komt 

wink te lnat-niet opdagen/pakt 
verkeerde dingen mu 	 14 	 15.4 	A 	12.9 

5. optreden is streng/grof/hrunt 	19 	 70.9 	12 	 19.4 

6. pleegt klmsejostilie 	 2 	 2.2 	_ 

88. n.v.t. 	 10 	 11.0  
99. weet niet 	 I 	1.1 	i 	 3.2 

	

I. etsen reeel/reAelljb/techteanttliA II 	1±.1 	9 	Ai] 
2. eisen roin de lichte kant 	 15 	 16.5 	11 	17.7 

3. eisen some te ticht/soMs In zwa0 11 	12.1 	 i 	11.3 
4. Modeler) rentineMitig 	 i 	i.i 	i 	0.2 
5. meten mei twee thaten/blassejusji-

tie 	 5 	 5.5 	7 	 11.3 
6. eisen aan de zwere cant 	 4 	 4.4 	3 	 4.8 

88. n.v.t. 	 38 	 41.8 	26 	 41.9 

99. west niet 	 4 	 4.4 	I 	 1.6 

24 	 26.4 	15 	 24.2 

17 	 18.7 	13 	 21.0 

16 	 17.6 	10 	 16.1 

16 	 37.4 	26 	 38.7 
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Crave (n=91) 

abs. 

Nw Bergveen (n=62) 

7. 	abs. 

(53) V 173. Waarom? 

I. straffen reeel/redelijk/goed 	II 	12.1 	9 . 	14.5 

2. optreden in het algemeen soepeler 
dan van officieren van justitie 	3 	 3.3 	2 	 3.2 

3. straffen aan de lichte kant 	16 	17.6 	10 	16.1 

4. straffen soms te licht/soms'te 
zwaar 	 II 	12.1 	7 	11.3 

5. handelen routinematig 	 3 	 3.3 	3 	 4.8 

6. straffen aan de zware kant 	 4 	 4.4 	- 	 - 

7. Meten met twee maten/klassejusti- 
tie 	 5 	 5.5 	6 	 9.7 

88. n.V.t. 	 35 	38.5 	24 	33.7 

99. weet niet 	 3 	 3.3 	1 	 1.6 , 
' 

(54) V 175. Vindt ti dat de politie bij het geven van een proces-verbaal voor rijden 
onder invloed rekening moet houden met omstandigheden, en dit in bepaalde 
gevailen niet meet geven (bijv. echtelijke ruzie, waarbij man op straat 
gezet wordt)? 

I. flee 

I 

-- 
, 	46 

; 	
44 

50.5 

• 	48.4 

28 

33 

45.2 

2. já 53.2 

9. weet niet 	 1 	 1.1 	I  1.6 
--------------- 	 • 	 . 

(55) V 176. Stel dat de politie (in het bovengenoemde geval) geen rekening heeft ge-
honden met omstandigheden, vindt u:dat Jan de officier van justitie dit 
Moet doen? 

I. nee 	 22 	24.2 	8 

2. ja 	 66 	72.5 	54 	87.1 

9. weet niet 	 3 	 3.3 	- 	 - 
I 
, 

(56) V 177. Stel dat de officiet (in het bovengenoemde geval) geen rekening heeft ge-
houden met omstandigheden, vindt u dat dap de reciter dit moet doen? 

I. nee 	 20 	22.0 	6 	 9.71 

2. is 	 69 	75.8 	56 	90.3. 

9. weet niet 	 2 	 2.2 	- - 	j 



(59) V 205. Drinkt n vaker thnis of buitenshniA7 

Crave (n-9I) 	 Nw Bergveen (11 6 2) 

ahs. 	X 	 abs. 	X 

(57) V 178. Stet dit er, bij het opleggen van straf voor rijden onder imvloed; reke-
. hing wordt gehofiden net omstandigheden, vat vindt 0 er dan van dat op 

die rainier verschitten in strafmant onistann? 

I. (zeer) slecht 	 22 	 24.2 	10 	 16.1 

2. twijfelachtig 	 7 	 7.7 	5 	 8.1 

3. (seer) geed 	 50 	 84.0 	48 	74.2 

9. west flier 	 3 	 3.3 	1 	 1.6 

(58) V 179. Vat zijn voor 0 straf-vertichtende nmstandigheden bij rijden ender invloed? 

0. seen 	 0 	I4.j 	8 	 0.7 

I. noodsituatie (hijv. ongevat) 	 9 	 9.9 	9 	14.5 

2. moeilijkheden In persoontijke- of 
werksitnatie 	 iFi 	 19.8 	ii 	19.1, 

3. mantschappelijke positte 	 - 	 i 	 11j 

4. 1 12 	 10 	1).0 	ij 	71.0 

5. 1 • 2 • 3 	 I 	1.1 	1 	 4.0 

6. 2 4-3 	 5 	 5.8 	4 	 8.5 1  

7. glider° nmstendigheden 	 15 	16.5 	12 	 10.41 

Id 	$1 .0 

9. weet niet 	 I 	1.1 	1 	1.8 

I. nee 	 54 	 59.3 	35 

2. ja 	 36 	 39.6 	26 

(58a) V 180. .Let a minds nw detente meer or,  ktanteattiketed; kelptekken en andere 
informntie over rijden onder ihvloed? 

0. goon 	 I 	1.1 	I 	1.6 

56. 5 

41.9 

1. vaker thnis 	 47 	 51.6 	25 	 60.3 

2. linker haitenshnis 	 26 	 28.6 	26 	 41.9 

3. even vank thnis sin blatenshnis 	9 	 9.9 	A 	 12.9 

7 	 7.7 	3 	 4.6 

9. weet niet 	 2 	 2.2 	- 	 - 



(60) V 206. Caat u wet eens een glaasje drinken bij familie, vrienden thuis (ook ver-
jaardagen., feestjes)? 

. 0. nooit 	 14 	 15.4 	9 	 14.5 

I. 1 tot 6 mast per jaar 	 19 	 20.9 	16 	 25,8 

2. i maal per maand 	 . 	25 	 27.5 	11 	. 	17.7 

3. 2 maal per maand 	 10 	 11.0 	14 	 22.6 
, 

4. 1 maal per week 	 8 	 8.8 	8 	 12.9 

5. 2 mast per week 	 6 	 6.6 	1 	 1.6 

6. 3 of meet maal per week 	 . 	2 	 2.2 	- 	 - 

a. n.v.t. 	 7 	 7.7 	3 	 4.8 

(61) V 207. Caat u dan met de auto? 

1. nooit 	 17 	 18.7 	9 	 14.5 

2. zelden 	 .. 	.5 	 5.5 	5 	 8.1 

3. half/half 	 6 	 6.6 	7 	 11.3 

4. vaak 	 4 . 	 4.4 	2 	 3.2 

5. meestal/altijd 	 I 	34 	 37.4 • 	24 	 38.7 

8. n.v.t. 	 .. 	25 	 27.5 	15 	 24.2 

(62) V 208. Maakt u tevoren afspraken over wie er terugrijdt? 

I. nooit 

2. zeiden 

3. half/half 

4. vaak 

S. meestal/altijd 

8. n.v.t. 

I. nooit 
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Crave (n=91) 	Nw Bergveen (n=62) 

abs. 	% 	abs. 

13 

3 

25 

50 

14.3 	8 	 12.91 

- 	 2 	 3.2, 

3.3 	1 	 1.6
1  

_ 	 1 	 1.6 1  

27.5 	19 	 30.6 

54.9 	31 	 50.1 

(63) V 209. A18 u zelf terugrijdt, houdt u daar dan rekening mee in uw drankgebruik? 

3.3 	1 	 1.6 

• 2. zelden 	 2 	 2.2 	2 	 3.2 

3. half/half 	 2 	 2.2 	4 	 6.5 

4. vaak 	 1 	 1.1 	3 	 4.8 

5. meestal/altij4 	 34 	 37.4 	26 	 41.9 

8. n.v.t. 	 49 	• 	53.8 	26 	 41.9 



(64) V 210. Hoeveel drinkt u don? In buoyed l our? 

Crave (n=91) 	 Nw Rergveen (n62) 

ahs. 	2 lbs. 

0. geen aleobollsche drank 	 12 	 13.2 	8 

1. 1 a 2 glazen per our 	 22 	 24.2 	18 
2. 3 8 4 gtazen per our 	 4 	 4.4 	6 

3. 5 of meer glnzen per our 	 2 	 2.2 	4 

88. n.v.t 	 50 	 54.9 	26 

99. weet niet 	 I 	 I.i 	- 

(66) V 212. Ale men nnder terogrijdt, let u dart oil zijn/hair dilnkgebrniki 

12.9 

21.0 

9.7 

41.9 

I. nooit 	 22 	 24.2 	16 	25.8 

2. zelden 	 i 	1.1 	I 	1.14 ' 
3. half/half 	 2 	 2.2 	2 	 :I. 
4. walk 	 2 	 2.2 	1 	 1.4 
5. meestai/Altijd 	 20 	 lim 	In 	i0.4 
8. n.v.t. 	 44 	44.4 	24 	38.7 

(67) V 213. Gant u wel eens een glnasje drinkeri in een cifE (of SPort-i beritijfskini-

tine e.d.)? 

0. nooit 	 24 	26.4 	4 	9.7-'  
I. 1 tot 6 mnal per jaar 	 10 	11.4 	0 	1.0 
2. 1 moat per mannd 	 6 	6.6 	1 	4.4 
3. 2 maal per mannd 	 4 	 4.4 	2 	3.7 
4. i moat per week 	 10 	 11.6 	14 	79.0 
5. 2 moat per week 	 17 	18.7 	10 	16.1 

6. 3 tot 4 mail pet week 	 7 	7.7 	. 6 	 9.7 

7. 5 tot 7 mat Per week 	 5 	 5.5 	7 	II.) 
8. n.v.t. 	 8 	 4.4 	2 	 3.2 

(68) V 214. Gant u dan met de auto? 

I. noolt 	 36 	 39.6 	20 	 32.3 

2. xelden 	 4 	 4.4 	5 	 8.1 

i. half/half 	 3 	 3.3 	6 	 6.5 i 
4. yank 	 - 	 I 
5. meestnlialtijd 	 15 	 16.5 	21 11.9 

33 	 36.3 	12 

	1 
19.4 
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(69) V 215. Haakt u tevoren afspraken over wie er terugrijdt? 

, I. nooit 

2. zelden 

3. half/half 

4. vaak 

5. meestal/altijd 

8. n.v.t. 

Crave (n=9I) 	Nw Bergveeu (n=62) 

abs. 

4 

76 

abs. 

. 	. 
12.1 	9 14.5 I 

3 	 4.8 

	

4.4 	7 	11.3 

	

83.5 	43 	69.4 

(70) V 216. Als u zelf terugrijdt, houdt u daar dan rekening mee in uw drankgebruik? 
_ 

	

I I. nooit 	 2 	 2.2 	3 	 4.8 
i 

	

2. zelden 	 • 	I 	 1.1 	2 	'3.2 

: 3. half/half 	
. _ 	5 	 8.1 

	

' 4. vaak 	 3 	 3.3 	4 	 6.5 

5. meestal/altijd 	 14 	15.4 	15 	24.2 

	

8. n.v.t. 	 71 	78.0 	33 	53.2 

(71) V 217. Hoeveel drinkt u dan? In hoeveel uur? 	 . 
, 	. 	 . 

0. ge.en alcoholische drank 	 3 	 3.3 	7 	11.3 

I. 1 a 2 ilazen per uur 	 12 	13.2 	12 	, 	19.4 

2. 3 a 4 glazen per uur 	 3 	 3.3 	7 	11.3 

3. 5 of meer glazen per uur 	 2 	 2.2 	5 	 8.1 

88. n.v.t 	 71 	78.0 	30 	48.4 

. 99. weet niet 	 - 	1 	 1.6 

(73) V 219. Als een ander terugrijdt, let u dan op zijn/haar drankgebruik? 

I. nooit 	 9 	 9.9 	9 	14.5 

2. zelden 	 I 	 1.1 	2 	' 	3.2 

3. half/half 	 - 	2 	 3.2 

4. vaak 	 2 	 2.2 	I 	 1.6 

5. meestal/altijd 	 12 	13.2 	12 	19.4 .  

8. n.v.t. 	 67 	73.6 	36 	58.1 
- 



Crave (n-91) 	 Nu Beteveen (n=67) 

Abs. 	X 	 abs• 

(74) V 220. Ala u weet dat iemend teveel Redminken heeft en nog in de auto wii stilt,- 
pen. zegt u (Thar clan writ van tegen hem of hair? . 	_ 

I. nonft 	 22 	 24.2 	12 	 10.4 
2. some 	 16 	 17.6 	14 	29.0 

1. vaak/altije 	 50 	 54.9 	32 	 51.6 

9. went ntet 	 3 	 1.3 	- 	 _ 

(75) V 221. [Met u cell °nit men met ienmnd die eigenlijk ieveei geJtrinken 110e[ti 

I I. nee 	 71 	 811.2 	42 	67.1 1 
2. _la 	 le 	10.A 	10 	22.3 

(76) V 222. Is het laAtste jaar iemAnd in taw n aste omgevtog betrokken geweesE hi) 

een ongeval als gevolg van rijden cinder ihvloe47 

1 

 I. nee 1 62 40 i).4 

2. ja 0 0.0 14 

(77) V 213. Kent U bet CAD? 

I. nee 	 A 	6.6 	A 	I2.9 

2. van Relmore, gelezen, via radio/tv 14 	fti, 	ii 	51.1 
3. tijdeas AVP vin gehoord 	 AA 	i9.6 	_ 	 _ 

4. van voorliehtingsraaport 	 6 	6.6 	6 	 0.7 
5. iemand nit mijn directe omgeving 	. - heeft Cr kontakt see (gehad) 	 - 

6. cell kontakt mee gehad 	 20 	 22.4 	13 	 21.6 

7. nog kohEaki mee 	 4 	 4.4 	2 	 2.2 

(78) V 224. Indlen kontakt (Rebind), is eat %Apr of nA uw cietentie begonnen? 

I. veer detentie 	 26 	 28.6 	17 	 21. '. 

2. OA detentie 	 2 	 2.2 	4 	 6.5 I 
A. n.v.t. 	 63 	 69.2 	41 	 66.1 ; i 



(81) V 228. Heeft u nu nog kontakt? 

8. n.v.t. 

- 63 - 

(80) V 227. Hoe vaak heeft u kontakt gehad? 

Grave (n=91) 

abs. 

Nw Bergveen (n=62) 

abs. 

	

(79) V 225. Hoe is dit kontakt ontstaan, op wiens initiatief? 	 . 

' 
I. op eigen initiatief 	 8 	 8.8 	2 	 3.2 

2. door reclassering 	 3 	 3.3 	1 	 1.6 

3. op aanraden advocaat 	 1 	 1.1 	2 	 3.2 

4. via officier van justitie 	 12 	13.2 	8 	12.9 

5. via rechter 	 2 	 2.2 	1 	 1.6 

• . 	6. door huisarts 	 , 1 	 1.1 	3 	 4.8 

7. door zenuwarts 	 I 	 1.1 	_ 	 _ 

8. door CAD zelf 	 - 	 - 	3 	 4.8 

9. door CBR 	 - 	 - 	1 	 1.6 

88. n.v.t. 	 63 	69.2 	41 	66.1 

I. I tot 3 maal 	 II 	12.1 	13 	21.0: 
1 

2. 4 tot 12 maal 	 . 	6 	 6.6 	3 	 4.8 

3. 12 maal of vaker 	 ' 	II 	 12.1 	5 	 8.1 

8. n.v.i. 	 ' 	63 	69.2 	41 	66.1 

I. ewe 23 	25.3 	19 	30.6 i  

2. ja 	 ' 	5 	 5.5 	2 	 3.2 

8. n.v.t. 	 63 	69.3 	41 	66.1 

(82) V 229. Heeft u het idee dat het kontakt met het CAD voor u nuttig geweest is? 

I. helemaat niet nuttig 	 4 	 4.4 	5 	 8.1 

2. niet erg nuttig 	 • 	
5 	 5.5 	5 	 8.1 

3. gaat we! 	 4 	 4.4 	1 	 1.6 

4. nuttig 	 .• 	 6 	 6.6 	3 	 4.8 

5. erg nuttig 	 7 	 7.7 	6 	 9.7 

6. kan ik nog niet zeggen 	 2 	 2.2 	1 	 1.6 

63 	69.3 	41 	66.1 ' 



(83) V 230. Wat vindt n van het CAD? 

I. nee 

Z. ja, nog kontakt mee 
3. Jo, gehad 

(85) V 232. Zo Jo, welke? 

Crave (n91) 	kw Rergveen (1162.) 

ohs. 	X 	Shm: 

I. erg slecht 	 2 	 2.2 	- 	 - 

2. 'alecht 	 1 	1.1 	i 	4.8 
3. goat wet 	 5 	 5.5 	4 	6.5 

4. good 	 32 	35.2 	17 	27.4 

5. erg good 	 15 	16.5 	11 	17.7 

4 	 4.4 	7 	 I I .3 
9. wept niet 	 32 	35.2 	ik 	32.3 

(84) V 231. Oeeft o kontakt (Rehad) net een andere kolpvetieningitaSteliing 
L48, aiternatieve imstellingen) vooi atcoholprobtemen? 

(AA ;  Ago 

at 	§i.t  
I_ 

t 	t.t 	4 	IA: 

I. Any 	 ; 	i 	I:i 	4  
2. voormalige alcoholistenhoro 	; 	I 	1.1 	_ 	- 

/ 

3. AA 	 ; 	2 	 2.1 	3 	4.8 

4. Osychiatrinche kliniek 	 : 	I 	1.1 	_ 	- 
5. maatschappelijk work 	 - 	- 	2 

	

95 	93.4 	52 	83.9 

(86) V 233. Indien u goon kontakt heeft (Rehad) mei Oen hutpvettehingsinieiling, heeft 
ii char wet behoefte non? 

I. nee 	 83 	91.2 	53 	85.5 

2. ja 	 2 	 2.2 	 1.6 

	

6 	 6.6 	8 	12.9 

(87) V 234. Heeft temand in ow omgeving o wet eons aangeraden on koniakt met eon bolo-
verteningsinstetting op te nemen? 

I. nooil 	 78 	85.7 	54 	 n7.i 
2. some 	 II 	 I2.1 	1 	 1.6 

3. regeimatig 	 2 	. 	2.2 	2 	 3.2 

., - 	4 	 6.5 

9. wept niet 	 - 	 - 	I 	 1,6 



(88) V 235. Kent u iemand die kont 'akt heeft met een hulpverleningsinstelling? 

. nee 

2. ja 

-65 - 

(89) V 236. Drinkt uw partner/drinken uw huisgenoten alkoholhoudende drank? 

• I. nee 	 25 	27.5 	14 	22.6i 

2. ja 	 51 	56.0 	32 	- 	51.6! 
! 

, 8. n.v.t. 	 15 	16.5 	16 	25.8 

(90) V 237. Hoe vaak drinkt uw partner/drinken uw huisgenoten alkoholhoudende drank? 

I. elke dag 	 7 	 7.7 	6 	9.7 

2. Meerdere keren per week 	 13 	14.3 	5 	8.1 

3. I maal per week/in de weekends 	9 	 9.9 	8 	12.9 

4. alleen bij speciale gelegenheden 
(feestjes, recepties e.d.) 	22 	24.2 	13 	21.0 

8. ti.v.t. 

(91) V 238. Drinkt uw partner/drinken uw huisgenoten meer thuis of buitenshuis? 

. • 	
__ 	._ 

I. meer thuis 	 31 	34.1 	20 	32.3 

2. nicer buitenshuis 	 10 	12.1 	7 	11.3 

3. even vaak thuis/bUitenshuis 	5 	 5.5 	5 	8.1 

8. n.v.t. 	 41 	45.1 	30 	. 	48.4 

9. weet niet 	 3 	 3.3 	- 	- 

(92) V 239. Zo ja, hoeveel drinkt uw partner/drinken uw huisgenoten doorgaans per 
gelegenheid? 

I. i A 2 glazen per gelegenheid 

Crave (n=9I) 	Nw Bergveen (n=62) 

abs. 	 abs. 

69 	75.8 	39 	62.91 

22 	24.2 	23 	37.1 

40 	44.0 	30 	48.4 

44 	48.4 	30 	48.4 

2. 3 A 4 glazen per getenheid 	 4 	 4.4 	1 

3. 5 of nicer glazen per gelegenheid 	3 3.3 

	

1 	

1.6 

1.6 

88. n.v.t. 	 40 	44.0 	30 	48.0 



I. nooit 

2. soMs 

3. regelmatig 

4 •  yank 

5. zcer valk 

Crave (n=91) 

ahs. 

(9)) V 241. Prank u thnis wet eens over de Mogelijke gevolteh van iikoholgehruih? 

(94) V 242. %tat vinden ze bij u dints van tevAet drinhen7 

1. SOM9 

4. regelmnag 

4. vaalt 

5. altijd 

9. vest fast 

Nw 6ergaseS (S-62) 

ahs. 

33 	 46.3 	16 
77 	 29.7 	21 	33.9 

9 	 9.9 	6 	 0.7 

6 	 6.6 	I 	1.6 

is 

1.1 	2 

16.5 	16 

I. stain er ohveischitilk tegenovet 	15 	 iii.S 	ii 	10.4 
2. stain er atkedrend tegenoVet 	 56 	JJ.6 	/6 	52.J 

4. stain er zeer afkeurend tegenovet 	jo 	34.9 	14 	. 	21.o 
88. n.v.i. 	 15 	 143 	it 	55.8 

99. weet niet 	 1.1 	1 	1.8 

(95) V 244. Wordt ei door het mcrendeci van Uw Vrienden/kenniaseg atkohnihoiniande 
drank gedronhen7 

I. nee 	 3 	 5.5 
2. ja 	 86 	 04.5 	62 	16o.o 
8. n.v.t. '9 	 2.2 

(96) V 245. Ms ii btj eIkanr bent, hoe Itnak wordt Cr dAn 611cohoi gejronheri7 

noott/zelden 	 2 	2;2 	1 

25.8 

If.; 

	

5 	 5.5 	6 	 4.7 

• 	il 	 12.1 	10 	 16.1 

	

14 	 15.4 	9 	14.5 

	

56 	 61.5 	35 	 56.5 

	

3 	 j.3 	_ 	 _ 

	

- 	 - 	 I 	 1.6 
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Crave (n=91) 	Nw Bergyeen (n=62) 

abs. 	Z 	abs. 

(97) V 246. Hoeveel wordt er dan ongeveer - gemiddeld per uur - gedronken? 
... 

I. 1 5 2 glazen per uur 	 31 	34.1 	24 	38.7 

2. 3 5 4 glazen per uur 	 24 	26.4 	16 	25.8 

3. 5 of meer glazen per uur 	 26 	28.6 	19 	30.6 

88. n.v.t. 	 3 	 3.3 	- 	- 

_ 99. weet niet 	 7 	 7.7 	3 	4.8  

(98) V 248. Praat u met vrienden of kennissen wel eens over de mogelijke gevolgen 
van alkoholgebruik? 

1. nooit 	 47 	51.6 	25 	40.3 

2. zelden 	 9 	 9.9 	14 	22.6 

3. at en toe 	 23 	25.3 	19 	30.6 

4. regelmatig 	 i 	8 	 8.8 	3 	4.8 

5. vaak 	 , 	2 	 2.2 	- 

8. n.v.t. 	 ' 	2 	 2.2 	- 

9. weet niet 	 - 	
_ 

1 	1.6 

(99) V 249. Hoe reageren uw vrienden/kennissen,als iemand teveel gedronken heeft? 

I. accepteren het, lachen erom 	. 	41 	45.1 	28 	45.2 
! 

2. keuren het at 	 • 	18 	19.8 	7 	11.3 

3. waarschuwen tegen rijden onder 	• 
invioed 	 10 	11.0 	8 	12.9 

4. nemen maatregelen tegen rijden 
onder invloed 	 7 	• 	7.7 	10 	16.1 

88. n.v.t. 	 9 	 9.9 . 	3 	4.8 

99. weet niet 	 • 	6 	 6.6 	6 	9.7 

(100) V 251. Wordt er in uw werksituatie wel eons alkohoihoudende drank gedronken? 

I. nee 

2. ja 

8. n.v.t. 

, 

25 	27.5 	15 	24.21 

27 	. 	29.7 	24 	38.7 

39 	42.9 	23 	37.1 



(101) V 252. Hoe vaak Belleore Ant onBevecrt 

Grave (n-91) 

mhs. 	2 	 ahs. 	2 

I. elks dag 	 9 	 9.9 	8 	 12.9 

2. meerdere keren per week 	 7.7 	3 	4.8 

3. 1 mast per week/ in het weekend 	4 	 4.4 	5 	 8.1 

4. sheen hi] specials gelegenheAen 

(feestjes, jObilen, recepties ed.) 	i 	 7.7 	11 	17.7 

8. n.v.t. 	 64 	 70.3 	35 	 56.5 

(102) V 253. Moeveel worAt Cr Ann ongeveer - 1,0r keiegehheid - gediohkeo 

Nw Mergveen (n=62) 

I. I A 2 glazen pee geiegenheid 	 14 	15.4 	15 	24.2 

2. 3 A 4 Blizen psi gelegehhei4 	 i 	 i,i 	4 	gi 

3. 5 of meet glazen per gelegeellei4 	5 	5.5 	t 	 15.i 
88. n.v.t. 	 64 	76.j 	i  

09. west niet 	 1 	1.1 	i 	i.2 

(103) V 255. Proat u met uw koilega i s wet een8 ovei As mogeidke PC ■761Beii an Alknisii-

gebruil0 

I. noolt 	 31 	 33.0 	23 	0.1 
2. sons 	 0 	4.4 	h 	12.9 

3. regelmatig 	 1 	1.1 	i 	4,A 
4. vadk 	 1 	1.1_ 	_ 

48 	 52.7 	28 	45.2 

(104) V 256. nue iezigeien UV kollega's ale imamd teveei gedrooken heett? 
r._ . . 

i I. accepteren bet, lathen erom 	 5 	 5.5 	9 	 14.5 

I 2. keuren het at 	 6 	 6.6 	3 	 4.8 

• 3. komt niet voor 	 7 	 7.7 	4 

59 	 64.8 	36 	 58.1 

,99. west niet 	 14 	 15.4 	10 	 16.1 
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Crave (n=91) 

abs. 

(105) V 258. Vertelt u aan anderen wel eens dat u in Crave een voorlichtingsprogramma 
hebt gevolgd? 

I. nooit 	 23 	25.3 I 

2. zelden 	 11 	12.1 

3. af en toe 	 45 	49. 5  

4. regelmatig 	 8 	8.8 
1 

5. vaak 	 3 	3.3 

8. n.v.t. 	 I 	1.1 i 

(106) V 259. Zo já, wat vinden zij ervan dat er zo'n programma bestaat? 

I. niet zo nutiig/onzinnig 	 2 ' 	2.2 

2. twijfelachtig 	 6 	6.6 

3. leuk, aardig 	 6 	6.6 

4. interessant, leerzaam, nuttig 	 29 	31.9 

5. zeer positief 	 3 	3.3 

6. reageren er niet op/geloven het niet 	 II 	12.1 

88. n.v.t. 24 	26.4 • 

99. weet niet 	 10 	11.0 

(107) V 261. Vertelt u anderen ook over dingen die u tijdens het voorlichtingsprogramma 
gehoord beef t? 

I. nee 	 11 	12.1 

2. ja 	 59 	64.8 

8. n.v.t. 	 21 	23.1 

(108) V 262. lloe reageren zij over het algemeen als u hen vertelt over wat u daar hebt 
gehoord? 

_ 
I. geinteresseerd, vinden het leuk om te horen 	41 	45.1 , 	• 

2. zijn het vaak oneens met wat daar verteld is 	6 	6.6 : 

3. willen liever niets horen over de tijd dat 
ik in Grave zat 

7. andere reakties 

8. n.v.t. 

1 	 1.1 

II 	12.1 

32 	35.2 
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cflive (n-91) 

nhs. 

(109) V 263. Ale 12 met anderen over her voorlichtingsprogrammi prnat, waarover praat 
u dan vooral? 

I. rijgedrng en de invioed van alkohoi 	 8 	 8.8 

2. iichaam en de invloed van alkohoi 	 1 	1.4 

3. itivIoed van rilkohol op lichaam en kijgedrag 	5 	 5.5 

4. toelantbare hdeveeiheid drank 	 J. 	 3.3 

5. vervolging/herechting Wier° wider invined 	4 	6.1 .  

6. gehele ptogramma 

7. tichaam en de invioed Van alkahoi 4 vervolging 
en berechting Hiders onder inVioed 	 i 	 3.3 

8. CAD 	 2 	 2.2 

77. andere onderwerpen 	 2 	 2.2 

88. n.v.t. 	 33 	 36.3 

99. weet niet 	 4 	4.4 

(110) v 265. Zijri et ook dingen tijdens het VodriichtingsprogiaM64 behMriken waarvan 
u later bent Oen denken: dat kioi3t Mei, die ibiorheate iJ 	biet 

, 

I. nee 

2. 	

80 A§7.9

[ 	
ja 	 11 	I 12.1 I 

(111) V 266. Zo Jo, vat bijvoorbeela? 

i I. invioed van alkohol ie bij somMigen minder 

	

root 	 3 

2. juridische procedure verloopt anders 	 3 

3. er is wet sprake van klassejustitie 	 3 

4. we! boete 6n gevangenlsstraf mogelijk 	 1 

5. jonge agenten ireden wei strenger op 	 1 

	

88. n.v.t. 	 80 

3.1 1  
ii 

3.3 

1.1 

1.1 

17.9 

(112) V 268. Vindt v Achterif dnt u vat ann het vnorlichtingeptogrommo heeft sehnd? 

1 I. nee 	 ii 	 121 

2. ja 	 80 	 87.9 



(113) V 269. Zo ja, in welk opzicht? 

abs. 
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Grave (n=91) 

I. opgehouden te drinken als ik nog moet rijden 	7 	7.7 

2. hewuster/minder gaan drinken 	 16 	17.6 

3. kennis over rijden onder invloed vergroot 	. 51 	56.0 

4. interessant om mee te maken 	 6 	6.6 

88. n.v.t. 	 . 	II 	12.1 

• • (114) V 271. Zo nee, waarom niet? 

I. wist veel/alles al 	 6 	6.6 

2. heeft hiet geholpen 	 1 	1.1 

3. heschouwde het als tijdverOrijf 	 2 	2.2 

4. moet het ioch zelf cioen 	 1 	 1.1 , 

5. te moraliserend 	 1 	1.1 

88. n.v.t. 	 80 	87.9 

I. (geheel) oneens 

2. twijfelachtig 

3. (geheel) eens 

Grave (n=9I) 	Nw Bergveen (n=62) 

abs. 	 abs. 

(115) V 273. Bent u het ermee eens dat rijden onder invloed in de Nederlandse wet 
een misdrijf is, d.w.z. dat je er gevangenisstraf voor kunt krijgen? 

1  23 	25.3 	12 	19.4  

10 	11.0 	19 	30.61 

58 	 63.7 	31 	49.9: 

(---) V 274. Aantal maanden, verstreken tussen exit-interview en follow-upinterview. 

I. II tot en met 14 maanden 	 57 	62,7 	29 	46,8 

2. 15 tot en met 17 maanden 	. 	28 	30.8 	24. 	38.7 

3. 18 tot en met 21 maanden 	 6 	 6.6 	9 	14.5 

mediaan 

gemiddelde 

Grave 	 _Nw Bergveen 
- - - - - - - - - - 

16 mild 	1-- 	16 mild 	1 

14,5 mnd 	 15,1 mud 
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