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Voorwoord 

Van 9 tot en met 12 september 1986 wordt 
voor de tiende maal de 'International Con-
ference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety' 
georganiseerd. Dit is een vier jaarlijks gebeuren 
waarbij de invloed van alcohol, drugs en 
geneesmiddelen op de verkeersveiligheid 
centraal staat. Als lokatie is dit maal Amster-
dam gekozen. Vanwege de betrokkenheid van 
Justitie op dit terrein (jaarlijks worden tussen 
de 30.000 en 40.000 vonnissen uitgesproken 
voor het rijden onder invloed, hetgeen 
betekent dat ca. 40% van het totaal aantal 
misdrijfzaken dit delict betreft) leek het de 
redactie een goed idee een themanummer aan 

689 	deze problematiek te wijden. 
In het eerste artikel, een bijdrage van mr. R. 
Bovens, wordt aandacht besteed aan het effect 
van de Alcohol Verkeer Projecten, voorlichtings-
en behandelingsprogramma's op (meestal 
veroordeelde) rijders onder invloed. Naar aan-
leiding van de gunstige resultaten van een 
dergelijk project in de gevangenis De Raam in 
Grave heeft de Minister van Justitie eind 1984 
ook het groene licht gegeven voor een soort-
gelijk experiment in de vorm van een alter-
natieve sanctie in het arrondissement Assen. 
Enige voorlopige resultaten worden in het 
artikel gepresenteerd .waarbij aansluiting wordt 
gezocht bij wat tot op heden uit binnen- en 
buitenland hierover bekend is. 
Het tweede artikel van de Groninger arts J. W. 
Louwerens draagt als titel: Dagelijks gedrag, 
in het bijzonder verkeersdeelname, onder in-
vloed van geneesmiddelen en alcohol. Beschre- 
ven wordt o.a. een aantal in ons land uitgevocr-
de experimenten waarin gekeken is naar de in-
vloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 
Hierna is opgenomen een bijdrage van de 
farmacoloog drs. P. G. M. Zweipfenning 
getiteld: Het rijden onder invloed van genees-
middelen en drugs. Enige justitiele implicaties 
van farmacologische aspecten. De auteur 
schetst de dilemma's die er ontstaan doordat 



690 

er tot op heden geen bevredigende wettelijke 
regeling is getroffen inzake het rijden onder 
invloed van geneesmiddelen. 
Het nummer wordt afgesloten met een be-
werking van een artikel van Malfetti met 
betrekking tot de resultaten van een Alcohol 
Verkeer Project in Phoenix (Arizona). In 
tegenstelling tot de Nederlandse projecten 
wordt hierbij meer aandacht besteed aan de 
doorverwijzing van probleemdrinkers naar 
hulpverleningsinstellingen. 



De Alcohol Verkeer Projecten: 

voorlichtings- en behandelingsprogramma's 
voor rijders onder invloed 

door mr. R. H. L. Bovens* 

1. Inleiding 
Sinds oktober 1979 wordt in Nederland 
geexperimenteerd met voorlichtingsprojecten 
voor veroordeelde rijders onder invloed, alle 
aangeduid met de term 'Alcohol Verkeer 
Project' (of kortweg AVP). In deze projecten 
wordt getracht de betrokkenen te informeren 
over o.a. de consequenties van rijden onder 
invloed. Door middel van bewustmaking hoopt 
men te bereiken dat de voorgelichten een 
andere houding aannemen tegenover hun rij- 
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	en drinkgewoonten en in de toekomst minder 
zullen recidiveren. 
Twee projecten kennen een wetenschappelijke 
begeleiding, te weten het AVP te Grave en 
dat te Assen. Het eerste is opgezet als activi-
teitenprogramma in de gevangenis De Raam, 
momenteel bij uitstek de zelfmeldersinrichting, 
waar veroordeelde rijders onder invloed naar 
toe worden gestuurd voor het ondergaan van 
een korte vrijheidsstraf (maximaal vier weken, 
meestal minder). Een WODC-studie wees uit 
dat dit voorlichtingsproject een recidive-
vermindering bij de deelnemende gedetineerden 
tot gevolg had. Bovendien werden andere 
gunstige effecten aangetroffen, zoals kennis-
vermeerdering en attitudeverandering in de 
gewenste richting alsmede een positieve 
beleving van de detentie (Bovens, 1983). 
De resultaten van het AVP in Grave stimuleer-
den de afdeling Voorlichting en Preventie van 
het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs 
(CAD) Drenthe tot het opzetten van een soort-
gelijk project te Assen, maar dan in de vorm 
van een alternatieve sanctie. De doelgroep werd 
enigszins uitgebreid in die zin dat ook veroor-
deelden met lagere promillages, die normaal 

Voorheen onderzoeker bij het WODC titans belast 
met het evaluatie-onderzoek AVP-Assen. 



gesproken niet tot gevangenisstraf worden - 
veroordeeld, binnen bepaalde grenzen konden 
deelnemen. Met het ontstaan van het Assense 
AVP werd de gelegenheid geboden middels een 
evaluatiestudie na te gaan of de gunstige 
resultaten met het project in Grave doorgetrok-
ken konden worden naar een project dat 
buiten de inrichtingssetting plaatsvindt. Het 
project startte in januari 1985. Alhoewel op 
dit moment nog geen resultaten met betrekking 
tot de recidive bekend zijn, kan reeds gezegd 
worden dat het AVP in Assen in andere 
opzichten als succes mag worden beschouwd. 
Later in dit artikel zal bier aandacht aan wor-
den besteed (§ 4, 5). Eerst willen wij echter 
de ontwikkelingen en stand van zaken met 
betrekking tot de buitenlandse en Nederlandse 
projecten nader onder de loep nemen (§ 2 en 
§ 3 ). 

2. Ontwikkelingen in buitenland en eigen land 
692 	De Alcohol Verkeer Projecten kennen een 

lange voorgeschiedenis. De oorsprong ervan 
ligt in de Verenigde Staten, waar men halver-
wege de jaren zestig steeds meer tot de con-
clusie moest komen dat het traditionele 
,arsenaal aan justitiele bestrijdingsmiddelen 
(vrijheidsstraffen, geldboetes, ontzeggingen van 
de rijbevoegdheid) het probleem van rijden 
onder invloed niet kon terugdringen. Aileen al 
in de VS is dit probleem al jaren verantwoorde-
lijk voor ongeveer de helft van het totaal aantal 
van 50.000 verkeersongevallen (Holden, 1983). 
Evenals bij andere delicten werd het in de 
genoemde periode steeds meer mode het rijden 
onder invloed als een medisch probleem te 
benaderen in plaats van als een volwaardig 
opzettelijk misdrijf (Vingilis et al., 1981). De 

• nadruk kwam daarbij te liggen op de tekort-
komingen van de plegers die zich op verschil-
lende manieren kunnen voordoen. Men kan 
daarbij denken aan een gebrek aan kennis met 
betrekking tot de consequenties van het des-
betreffende gedrag of een gebrek aan vaardig- 

• heden die voor het rijden in het algemeen zijn 
vereist. Op een ander niveau kan men denken 
aan de mogelijke afwezigheid van verant-
woordelijkheidsbesef (hetgeen evengoed tot 
bet plegen van een ander delict had kunnen 
leiden) of aan het onvermogen om op andere 



. 	• 	, 	• 
wijie'te . handelen ofridat men een alcohol-
probleem heeft. 
Het begrip 'Driver Improvement' ontstond, 
waaronder nascholingsmaatregelen worden 
verstaan voor verschillende doelgroepen met 
daaraan aangepaste methoden (interviews, 
testen, algemene en individuele 'warning 
letters' groepscursussen, individuele begelei-
ding etc.). Met betrekking tot de relatie tussen 
verkeersdeelname en alcoholgebruik zijn met 
name de ASAP's (Alcohol Safety Action 
Programs) en de DWI (Driving While Intoxi-
cated)-schools van belang. De verantwoorde- 
lijkheid voor deze projecten ligt bij de 
Ministers van Verkeer van de desbetreffende 
staten (Boon-Heckl, 1985). 
Behalve als 'Driver Improvement' kan voor-
lichting en behandeling ook in een ander kader 
plaatsvinden. In de eerste plaats kan men 
daarbij denken aan projecten die onder de 
verantwoordelijkheid van volksgezOndheids- 

	

693 	instellingen ressorteren. Meestal maken ze dan 
deel uit van een alcoholbehandelingspro-
gramma. De nadruk ligt hier vaak op het doen 
verminderen van het alcoholgebruik. In de 
tweede plaats kunnen dergelijke projecten 
worden aangeboden in het kader van maat-
regelen in de justitiele sfeer. In dergelijke 

• gevallen ligt de verantwoordelijkheid vaak bij 
het Ministerie van Justitie van een staat. De 
diverse overheidsinstellingen werken echter 
ook we! samen (Spoerer, 1977). 
In het algemeen kunnen we stellen dat de 
diverse projecten varieren qua inhoud, opzet, 
duur en vormgeving naar gelang de samenstel-
ling van de doelgroep, het kader waarbinnen ze 
worden aangeboden, maar ook de ideeen en 
kwaliteiten van de uitvoerende instanties. Soms 
wordt daarbij aan het begrip tehandeling' een 
ruime definitie gegeven. Zo worden naast voor-
lichting en groepstherapie genoemd reclas-
seringstoezicht en chemotherapie (d.m.v. het 
aanbrengen van een preparaat het alcohol-
gebruik terugbrengen) (Holden, 1983). Deze 
laatste twee voorbeelden willen wij in dit kader 
buiten beschouwing laten. 
Met name in het Duitstalige gebied van Europa 
hebben de Amerikaanse initiatieven het eerst 

' navolging gevonden. In Duitsland kent men 
reeds vanaf het begin van de zeventiger jaren 



de zgn. Kursen fiir alkoholauffallige Kraft-
fahrern, die plaatsvinden in het kader van 
beslissingen die genomen worden ten aanzien 
van het al dan niet kunnen behouden van het 
rijbewijs na het plegen van verkeersover-
tredingen. Daarbij kan aansluiting gezocht 
worden bij het in Duitsland vigerende straf-
puntensysteem, waarbij bijvoorbeeld het 
intrekken van het rijbewijs afhankelijk worth' 
gesteld van het totaal aantal verkeersover-
tredingen, die ieder voor zich weer anders 
worden gewaardeerd (o .a. Bode, 1979). 
In Oostenrijk worden reeds sinds het midden 
van de jaren zeventig cursussen aangeboden 
aan gedetineerde rijders onder invloed. Het 
betreft bier voornamelijk gedetineerden, die 
onder invloed betrokken zijn geweest bij 
ernstige ongevallen (in ons land te vergelijken 
met veroordeelden ex art. 36 WVW) (Schmidt 
et al., 1977). De positieve ervaringen met deze 
eursussen hebben ertoe geleid dat ook in 

694 	Duitsland momenteel cursussen in gevangenis- 
sen zijn ingevoerd (Goderbauer en Wulf, 
1986). Ook in Oostenrijk worden in het kader 
van procedures met betrekking tot' intrekking 
van het rijbewijs cursussen aangeboden. Het-
zelfde geldt voor Zwitserland, waar dit sinds 
1976 gebeurt (Boon-Heckl, 1985); 
In de Duitstalige landen verschilt de inhoud en 
opzet van de voorlichting en/of behandeling 
naar de samenstelling van de doelgroep, waarbij 
met name de mate van problematisch drink- 

' gedrag en de leeftijd een rol spelen. Zo kent 
men in Duitsland naast meer therapeutisch 
opgezette modellen een voornamelijk 
informatief model als `Mainz-77', dat als voor-
beeld heeft gediend voor de Nederlandse 
Alcohol Verkeer Projecten. Over dit model 
wordt regelmatig bericht in het Duitse tijd-
schrift Blutalkohol, omdat dit het meest toe- 
gepaste model is in de 13ondsrepubliek. 
In Nederland bleek uit studies van het Crimino-
logisch Instituut Groningen (Buikhuisen en 
Dijksterhuis, 1970; Dijksterhuis. 1973) dat de 
kennis van veroordeelde rijders onder invloed 
over onderwerpen die net het door hen ver-
toonde gedrag samenhangen, zeer gering is. 
Naar aanleiding hiervan vatten het WODC en 
het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen 
van de Directie Gevangeniswezen in satnen- 



werking met de directeur van de gevangenis 
De Raam in Grave, het plan op een cursus op 
te zetten die met name informatief van aard 
diende te zijn. Dit Alcohol Verkeer Project 
werd mede opgezet vanuit de gedachte na 
verloop van tijd, wanneer het project vaste 
vorm en inhoud had gekregen en zinVol was 
gebleken,,te bezien of deelname aan een soort-
gelijke cursus een alternatief kan zijn voor de 
korte vrijheidsstraf (Bovens, 1983). 
Het AVP in Grave werd daarmee de voorloper 
van de Alcohol Verkeer Projecten, zoals we 
deze momenteel op diverse plaatsen in het land 
aantreffen. Naast dat te Assen, waarover straks 
meer, kunnen we hiet op nog twee varianten 
wijzen wat de opzet betreft, nl. het AVP van 
het CAD in Breda en het project Alcohol en 
Verkeer van de Stichting Drugsvoorlichting 
Smallingerland in Drachten. 
Het eerste onderscheidt zich van de projecten 
in Grave en Assen, omdat de mogelijkheid 

695 	bestaat ook de partners bij de voorlichting te 
betrekken (Hesterman, 1983). Bovendien 
bestaat de doelgroep uitsluitend uit rijders 
onder invloed die voor het opmaken van een 
voorlichtingsrapport bij het CAD terecht-
komen. De voorlichting wordt aangeboden 
zonder dat men ervan uitgaat dat justitie bij de 
bepaling van de straf rekening wil houden met 
het deelnemen aan het AVP. 
Het project in Drachten wordt aangeboden in 
het kader van dienstverlening en is niet 	• 
bedoeld als cursus. De dienstverlener draait 
mee in de activiteiten van de stichting en 
maakt zich tevens op basis van zelfwerkzaam-
heid kennis eigen van de consequenties van 
rijden onder invloed. Met het totaal aan door 
hem te verrichten activiteiten wordt gepoogd 
een bewustzijnsverandering op gang te 
brengen. 
Buiten de cursussen aan veroordeelde fliders 
onder invloed wordt momenteel gewerkt aan 
het inpassen van voorlichting over alcohol en 
verkeer in de rij-opleiding. De eerste aanzet 
daartoe is gegeven door het CAD Almelo. Het 

• ligt in de bedoeling materiaal ten behoeve van 
voorlichting over alcohol en verkeer te ont-
wikkelen en de inpassing van de bedoelde voor-
lichting gepaard te doen gaan met programma-
evaluatie (Kayser, 1986). Het Ministerie van 



Verkeer en Waterstaat heeft hier inmiddels 
het groene licht voor gegeven. 

3. Effectiviteit van Alcohol Verkeer Projecten 
De Alcohol Verkeer Projecten in binnen- en 
buitenland ontstonden als reactie op het 
gegeven, dat de traditionele straffen niet 
hielpen in die zin, dat de hoge recidive voor 
rijden onder invloed niet teruggedrongen kon 
worden. Zo is doorgaans van de totale 
populatie, die jaarlijks in Nederland wordt 
veroordeeld voor het plegen van dit delict 
ongeveer de helft reeds eerder hiervoor veroor-
deeld (CBS). Gaat men uit van een bepaalde 
populatie veroordeelde rijders onder invloed 
en wil men weten wat de kans op specifieke 
recidive bij deze groep is, dan zien we dat van 
de onderzoekgroep van Buikhuisen (1968) 
meer dan 30% binnen zes jaar recidiveerde. 
Van der Werff (1979) komt tot 22% binnen 
vier jaar. In het Grave-onderzoek wordt bij de 

696 	controlegroep zonder speciale behandeling 
14,4% recidive aangetroffen na anderhalfjaar 
(Bovens, 1983).1-let gaat in al deze gevallen 
ech ter om de geregistreerde recidive. 
Dijksterhuis (1973) komt tot een zelf-
gerapporteerde recidive van 48,7% binnen twee 
jaar en drie maanden in zijn onderzoek onder 
gedetineerde rijders onder invloed. In het 
Grave-onderzoek werd door de controlegroep 
51,6% recidive gemeld binnen veertien 
maanden. 
Kan men dus al stellen dat de bestraffing 
van rijders onder invloed weinig uithaalt, 
het blijkt ook weinig verschil te maken welke 
straf men aan hen oplegt. Steenhuis (1972) 

• trof geen verschillen aan tussen het effect van 
geldboete en dat van gevangenisstraf. Dijkster-
huis (1973) kwam tot de ontdekking dat een 
speciale gevangenis voor rijders onder 
invloed (zonder specialistische behandeling 
overigens) niet effectiever was dan een door-
snee gevangenis. 
Met de Alcohol Verkeer Projecten werd dus 
met name beoogd de recidive van de betrok-
kenen terug te dringen. Daarnaast werden ook 
andere doelstellingen nagestreefd. We onder-
scheiden daarbij: educatie in het algemeen, 
invulling van de detentie op een zinvolle 
manier, kostenbesparingen bij projecten die in 



plaats van de gevangenisstraf worden aan-
geboden, mogelijkheden voor hulpverlenings-
instellingen om contact te krijgen met een nog 
niet bereikte groep en preventie in het alge-
meen. Omdat positieve resultaten met betrek-
king tot de omvang van de recidive vaak uit-
bleveh, kregen deze nevendoelstellingen gaande-
weg steeds meer de nadruk. 

Recidive 
In de VS en Canada zijn tal van evaluatiestudies 
ondernomen naar het effect van de diverse 
projecten op het rij- en drinkgedrag. Los van 
de effectiviteitscriteria, die worden onder-
zocht, vertonen veel van deze studies tekort-
komingen, die het moeilijk of onmogelijk 
maken de resultaten ervan te interpreteren. De 
meest voorkomende gebreken zijn: (1) gebrek 
aan een a-selecte willekeurige toedeling van de 
diverse strafmogelijkheden over de totale 
onderzoekgroep, (2) verwijdering achteraf uit 

697 	de onderzoekgroep van personen die de 
behandeling niet afmaakten, (3) niet-gebruik 
maken van een zuivere controlegroep die geen 
enkele van de behandelingsonderdelen kreeg, 
(4) verkeerd of onvoldoende gebruik van 
statistische middelen of modellen bij de 
analyse van de data (Hagen, 1985). In de 
meeste gevallen werd bij het bepalen van de 
mogelijke effectiviteit van de onderzochte 
projecten met betrekking tot de recidive uit-
gegaan van officiele registers van veroorde-
lingen en/of ongevallen. Het is echter de vraag 
of cijfers van ongevallen een goed beeld geven 
van de effectiviteit van dergelijke projecten. 
Reed (1982) schat dat 10% van de rijders 
onder invloed in dodelijke ongevallen, 15% van 
de rijders onder invloed in ongevallen waar 
gewonden zijn gevallen en 20% van de rijders 
onder invloed in gevallen met materiele 
schade, bestuurders zijn die reeds een veroor-
deling voor rijden onder invloed achter de rug 
hebben. Men ziet dan ook dat maatregelen 
die al dan niet bewust gericht zijn op de totale 
populatie rijders onder invloed, zoals verhoging 
van de accijnzen bij alcoholhoudende dranken, 
meer effect sorteren (Alcohol en samenleving, 
1985). Indien dan de alcoholconsumptie 
daalt, is de kans'op een daling van het aantal 
verkeersongevallen bijzonder groot. In 



• Frankrijk bijvoorbeeld daalde tussen 1970 en 
1979 de alcoholconsumptie met 9,2%, het-
geen tot gevolg had dat tussen 1976 en 1978 
bet aantal doden in alcoholverkeersongevallen 
zelfs met 21% daalde (Davies and Walsh, 
1983). 

• Kayser stelt dat de effecten van voorlichting 
en behandeling van veroordeelde rijders onder 
invloed op verkeersongevallen dus niet over-
schat moeten worden. Recidivevermindering 
dient in zijn ogen niet het einddoel te zijn 
maar slechts een middel om tot vermindering 
van verkeersongevallen te komen. Preventie-
maatregelen dienen dan ook meet hierop 
gericht te worden. Niettemin zal de waarde van 
vermindering van recidive worden vergroot, 
indien ten gevolge van deze algemene preventie-
maatregelen het aandeel van recidivisten bij 
verkeersongevallen zal toenemen (Kayser, 
1986). 
Voornoemde overdenkingen komen ook tot 

698 	uit.drukking in de resultaten van deze studies. 
In een aantal gevallen (bij de ASAP's bijvoor-
beeld bij 40% van de `beter' onderzochte 
projecten) werden positieve effecten op de 
recidive aangetroffen, echter geen vermindering 
van het aantal ongevallen onder invloed. De 
aangetroffen positieve effecten op de recidive 
werd bij zgn. sociale drinkers voornamelijk 
veroorzaakt door voorlichtingscursussen ter-
wij1 bij probleemdrinkers met name meet 
therapeutische projecten hiervoor verantwoor-
delijk waren (Nichols et al., 1978; Nichols, 
1981; Reis, 1983; Swenson and Clay, 1977; 
Mississippi, 1983). In de meeste gevallen ging 
het om projecten waarbij de maatregelen met 
betreklcing tot de intrekking van het rijbewijs 
onaangetast bleven. De educatie of behandeling 
vond buiten deze maatregelen plaats of in het 
kader van reclasseringscontacten. Daarnaast 
was ook zelfstudie in de thuissituatie mogelijk 
(Hagen, 1985). Naast deze voorbeelden blijken 
ook projecten ter vervanging van de intrekking 
van het rijbewijs te worden aangeboden. Maat-
regelen met betrekking tot de geldigheid van 
het rijbewijs blijken in de VS omvattender te 
zijn dan wij in Nederland gewend zijn (Schmidt 
et al., 1977). Zo treft men bijvoorbeeld naast 
de tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid 
aan: 



— de verstrekking van het rijbewijs onder 
bepaalde voorwaarden 
— beperkingen van de geldigheid naar regio of 
tijd 

tijdelijke geldigheid van het rijbewijs 
— beperking van de geldigheid voor bepaalde 
groepen rijbewijshouders 
— een niet aan termijnen gebonden ontzegging 
van de rijbevoegdheid. 
De algemene indruk is dat deze laatste maat-
regelen een beter effect sorteerden met betrek-
king tot het toekomstig rij- en drinkgedrag in 
termen van nieuwe veroordelingen en ongeval-
len dan de behandelingsprogramma's alleen 
(Hagen, 1978; Sadler en Perrine, 1984). 
In Duitsland heeft men onlangs vastgesteld 
dat de recidive ten gevolge van de diverse 
`Kursen' terugloopt (Utzelmann, 1984). Van de 
deelnemers aan `Mainz-77'-cursussen tussen juli 
1978 en juli 1980 (in totaal 450) had na drie 
jaar 8,7% gerecidiveerd. Van een groep first 
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	offenders uit 1973 recidiveerde binnen drie 
jaar 24,9% (Stephan, 1984). Mogelijk is het 
hier geschetste beeld echter te optimistisch. Het .  
gaat hier om geregistreerde recidive-cijfers uit 
twee geheel verschillende periodes. Geregistreer-
de recidive-cijfers zijn geheel afhankelijk van de 
pakkans voor rijden onder invloed. Deze kan in 
de twee onderzochte periodes verschillend zijn 
geweest (zie ook Kunkel, 1984). 
Daarnaast blijkt dat voor deelname aan 'Mainz-
77'-cursussen enige selectieprocedures worden 
toegepast (Kunkel, 1979). Het gevolg is dat aan 
deze cursussen een vermoedelijk nogal select 
gezelschap deelneemt, dat zich bijvoorbeeld van 
niet-deelnemers onderscheidt op punten als de 
mate van alcoholafhankelijkheid en het promil-
lage bij de aanhouding. Toch bestaat de indruk 
dat door deze factoren het verschil in recidive , 
niet helemaal zal kunnen worden verklaard 
(Utzelmann, 1984). Het enige bij ons bekende 
onderzoek, waarvan de resultaten reeds beschik-
baar zijn en waarbij ook gebruik gemaakt is 
van een gelijkwaardige controlegroep, geeft 
slechts kortstondige recidive-effecten te zien. 
Het gaat hier om een programma volgens het 
`Mainz-77'-model, dat in Munchen wordt aan-
geboden aan jeugdige first offenders (in de 
leeftijd van 14 tot 21 jaar). Het recidive-
onderzoek (geregistreerde recidive-cijfers) 



wees uit dat na twee jaar 7% van de deel-
nerners had gerecidiveerd (n=110) tegen 14% 
van de niet-deelnemers (n=125). Het verschil 
tussen deze twee groepen loopt vervolgens 
sterkt terug. (Bussmann en Gerhardt, 1984). 
Bij het Alcohol Verkeer Project in de 
gevangenis De Raam ten slotte werd in het 
WODC-onderzoek een recidivevermindering op 
korte termijn aangetroffen. Dit was zowel bij 
de zelfgerapporteerde recidive als bij de 
geregistreerde recidive het geval. In het onder-
zoek is gebruik gemaakt van een vergelijkbare 
controlegroep uit een andere gevangenis waar 
voornamelijk veroordeelde rijders onder in-
vloed zaten. Na gemiddeld 14 maanden zei 
38.5% van de cursisten (n=91) onder invloed 
te hebben gereden tegen 51,6% van de 
controlegroep (n=62). De geregistreerde 
recidive (gemeten na 18 maanden) bedroeg bij 
deelnemers 9,7% (n=165) tegenover 14,4% 
(n=118) bij de controlegroep. De onbetrouw- 
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wordt bij de cursusgroep niet hoger ingeschat 
dan bij de controlegroep. 
Met betrekking tot de door Hagen genoemde 

• tekortkomingen van evaluatiestudies op dit 
terrein kan gesteld worden dat deze in het 

- Grave-onderzoek goeddeels zijn ondervangen. 
De rechter in Nederland bemoeit zich welis-
waar niet met de executie van de gevangenis-
straf zodat op dit niveau geen sprake is van een 
volstrekt willekeurige toedeling van strafmoge-
lijkheden. 
Binnen de groep Hiders onder invloed, die 
reeds tot gevangenisstraf is veroordeeld, is bij 
de oproep voor een bepaalde inrichting alleen 
rekening gehouden met de regio waaruit de 
betrokkene afkomstig is. Zo komt de cursus- 

. groep die in Grave was gestationeerd, voor-
namelijk nit het zuiden en westen van bet 
land en de controlegroep, die in Nieuw Berg-
veen (Veenhuizen) verbleef, voornamelijk uit 
het noorden en oosten. 

• Ook is naar onze mening gebruik gemaakt van 
een zuivere controlegroep (zie hierna under 
`Andere resultaten'). Dat er een verwijdering 
uit de onderzoekgroep heeft plaats gevonden 
van personen die de behandeling niet af- 
•maakten, behoeft naar onze mening niet als 
een tekortkoming van het Grave-onderzoek te 



worden gezien. De reden voor niet afmaken 
bestond uitsluitend uit ziekte en het betrof 
hier slechts een enkeling. Bovendien zijn ook 
bij de controlegroep op deze manier een even 
groot aantal respondenten uit het onderzoek 

.verwijderd op grond van dezelfde over-
wegingen. De beoordelingen van statistische 
middelen of modellen bij de analyse van de 
data tenslotte laat ik (als voormalig onder- 
zoeker van het Grave-project) graag aan anderen 
over. 

Andere resultaten 
Bij de Duitse cursussen wordt onderscheid 
gemaakt tussen `Wirkung' en 'Erfolg', waarbij 
onder de eerste term wordt verstaan het effect 
van de cursussen op de kennis en houding van 
de deelnemers, alsmede op hun intentie om het 
bewuste gedrag in de toekomst al dan niet te 
vertonen. Erfolg slaat dan op de mate waarin 
deelnemers minder gaan recidiveren en de ont- 

701 	wikkelingen met betrekking tot de verkeers- 
ongevallen. Daarnaast worden in de Duitse en 
Amerikaanse cursussen ook gegevens als accep-
tatie en respons van de cursus onderzocht en 
probeert men kosten-baten-analyses te maken. 
Uit de ons ter beschikking staande literatuur-
gegevens uit de VS en Canada kunnen wij 
weinig opmaken over de respons op de cursus-
sen. In de samenvattingen van evaluatiestudies 
in deze literatuur wordt vaak geen melding 
gemaakt van het aantal afvallers, terwijl elders 
het niet betrekken van deze afvallers bij de 
effectmeting als een mogelijke oorzaak gezien 
wordt voor het feit, dat de resultaten er roos-
kleuriger uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. 
Zijdelings noemt Holden (1983) dat van de 
door hem beschreven onderzoekgroep uit 
Tennessee, die voorlichting of therapie krijgt, 
40% afvalt tegen 53% van degenen die uit-
sluitend reclasseringstoezicht krijgen. De uit-
val bij de combinatie reclasseringstoezicht en 
voorlichting of therapie is echter nog hoger, 
nl. 65%. 
Vrijwel alle projecten leiden tot een toename 
in kennis en tot verandering in attitude in de 
gewenste richting (o.m. Holden, 1983; Spoerer, 
1977; Malfetti, 1983; Vingilis, 1981; Pipes and 
Walters, 1983). In Duitsland blijkt de acceptatie 
van alle cursusmodellen hoog te zijn. Met 



betrekking tot de respons tonen de onder-
zoekingen aan dat bij vrijwillige deelname over-
wegend subpopulaties van de risicogroepen 
versterkt bereikt worden (bijvoorbeeld bij 
jeugdigde personen voor wie autorijden een zeer 
hoge waarde heeft). Ook kennistoename en 
de gewenste verandering van attitude konden 
doorgaans worden bereilct (Boon-Heckl, 1985). 
Ook in de gevangenissen in Oostenrijk treft 
men na afloop een verandering in attitude aan 
(Pickl, 1977). In Nederland is in het Grave-
onderzoek nict nagegaan welke groep aan het 
AVP deelneemt. In de gevangenis De Raam 
aangekomen kan men nl. vrijwillig kiezen tussen 
deelname aan het AVP en de normale werk-
zaamheden zoals het werken in plantsoenen 
in de gemeente Grave. De indruk bestaat bij-
voorbeeld dat de weersgesteldheid hier een 
belangrijke invloed op kan uitoefenen. In het 
onderzoek is wel geprobeerd te voorkomen dat 
de positieve selectie die op deze wijze kan ont- 

702 	staan (onder de deelnemers zal men makke- 
lijker alleen gemotiveerden kunnen aantreffen) 
het beeld van de resultaten zou verstoren. 
Daartoe is aan de controlegroep uit de andere 
onderzochte gevangenis van tevoren gevraagd 
of zij aan een AVP zouden hebben meegedaan 
indien dit ook tijdens him detentie mogelijk 
zou zijn geweest. Ook bij deze groep zijn ver-
volgens alleen de `gemotiveerden' in het onder-
zoek betrokken. Uit het onderzoek blijkt 
voorts dat het AVP zorgt voor een aanzienlijke 
kennisvermeerdering met betrekking tot de in 
de cursus behandelde onderwepen. Ook ver-
andert de attitude in lichte mate in de gewenste 
richting (Bovens, 1983). 
Ook in een onlangs geevalueerd rijschool-
houdersproject van het CAD Almelo (dat als 
voorloper diende van de door het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat gesubsidieerde 
experimenten op dit terrein) worden 
positieve resultaten met betrekking tot 
de kennis en attitude van mensen die voor-
gelicht zijn in het kader van de rijopleiding, 
aangetroffen (Kayser, 1986). Er zijn nog andere 
vragen die met betrekking tot de werking van 
dergelijke projecten kunnen worden gesteld. 
In de eerste plaats denken wij daarbij aan het 
mogelijke effect van de cursussen die in een 
inrichtingssetting worden aangeboden, op de 



detentiebeleving. Hiernaar blijkt weinig onder-
zoek gedaan te zijn. Toch kwam Galtung 
reeds in 1958 in een onderzoek tot de ont- 
dekking dat de voornaamste wensen van 
gedetineerden in de richting gingen van een 
meer zinvolle invulling van de detentie, waar-
onder ook het krijgen van onderwijs. 
In het Grave-onderzoek is de invloed van het 
AVP op de detentiebeleving van de betrokken- 

s  en nagegaan. De deelnemersgroep vond de 
invulling van de detentie zinvoller dan de 
controlegroep. Bovendien dacht men dat het 
AVP nuttig was met het oog op toekomstig 
gedrag. 
In de tweede plaats kan men denken aan het 
mogelijke effect op het drinkgedrag van de 
deelnemers. Weliswaar is het uitgangspunt van 
de meeste cursussen dat men zich,dient te 
beperken tot de relatie tussen deelname aan 
het verkeer en het alcoholgebruik. In veel' 
Amerikaanse projecten ligt de nadruk echter op 

703 	de terugdringing van het alcoholgebruik in het 
algemeen, met name in programma's waarbij 
d.m.v. testen probleemdrinkers uitgeselecteerd 
worden voor het ondergaan van een speciale 
behandeling. Zoals we reeds gezien hebben, kan 
dit zelfs gepaard gaan met chemotherapie. Men 
gaat ervan uit dat de aangetroffen resultaten 
met betrekking tot de vermindering van recidive 
bij probleerndrinkers die een dergelijke 
behandeling hebben ondergaan, het gevolg zijn 
van vermindering van het alcoholgebruik 

. 	(Hagen, 1985). Expliciet wordt dit echter 
meestal niet nagegaan. Van den voorbeeld 
(Scoles and Fine, 1977) weten wij dat een 
bepaald voorlichtingsprogramma, dat zich 
richtte op rijders onder invloed, geen effect 
had op het drinkgedrag van de betrokkenen. 
Wel is er onderzoek gedaan naar het effect van 
cursussen t.b.v. rijders onder invloed op de 
neiging, om naar hulpverleningsinstellingen voor 

• alcoholproblemen toe te stappen. Zoals we in 
deze aflevering van J ustitiele Verkenningen 
zullen zien, kan deze invloed behoorlijk groot 
zijn (Malfetti, 1983). In dit geval is er aan het 

• `promoten' van deze hulpverleningsmogelijk-
heden veel aandacht besteed. Zoals we zullen 
zien bij de bespreking van de resultaten van 
het project in Assen is dit echter niet altijd 
noodzakelijk. 



Betekenis van de resultaten voor het Assense 
project 
Het beeld dat ontstaat uit de diverse evaluatie-
studies naar de effecten van de Alcohol Verkeer 
Projecten in de zin van een Trfolg' is, dat deze 
in een deel van de gevallen tot recidivevermin-
dering leiden. Vaak is deze vermindering echter 
gering of van korte duur of wordt slechts bij 
bepaalde subgroepen van de behandelde 
populatie aangetroffen. Bovendien is de impact 
op de verkeersveiligheid vrijwel nihil. Het 
problem is dat al deze projecten worden aan-
geboden aan mensen, die vanwege hun rij- en 
drinkgedrag reeds op de den of andere manier 
zijn opgevallen. Het is moeilijk in dat stadium 
een gedragsverandering te bewerkstelligen, 
zeker wanneer rijden onder invloed als een 
folk-crime' wordt beschouwd. Daarmee is 
tevens de beperking van de mogelijkheden van 
het Assense , project aangegeven. Het gaat hier 
immers weer om een groep veroordeelden, die 

704 	ook zelf regelmatig verklaart het project best 
eerder te hebben willen doorlopen. Dan was 
'het' waarschijnlijk niet gebeurd! Hooguit kan 
men zeggen dat de perspectieven bij het 
Assense project iets gunstiger zijn dan bij het 
project Grave omdat de cursusgroep gemiddeld 
genomen wat lichter is (qua promillage bij de 
aanhouding ten minste). Niettemin lijkt het 
reed de verwachtingen met betrekking 
tot de recidivevermindering niet te hoog 
gespannen te doen zijn en kan men zich af-
vragen of andere doelen, die met een dergelijk 
project bereikt zouden kunnen worden, niet 
medr de nadruk zouden dienen te krijgen. Het 
accent zou dan meer op de Wirkung' komen te 
liggen. Daarnaast blijkt uit het in het verleden 
verrichte onderzoek steeds meet, dat resultaten 
sterk afhankelijk zijn van de samenstelling van 
subpopulaties binnen de onderzochte groepen. 
Dit betekent, dat binnen het Alcohol Verkeer 
Project en binnen de evaluatiestudie ook naar 
andere aspecten dient te worden gekeken dan 
naar de recidive van de cursisten en dat 
bovendien rekening dient te worden gehouden 
met een differentiatie binnen de doelgroep. 

4. Opzet, inhoud en verloop van het Assense 
project 
Het AVP in Assen is een tweedaagse cursus die 



verzorgd wordt door een speciaal daartoe aan-
getrokken preventiefunctionaris van de Afde-
ling Voorlichting en Preventie van het CAD 
Drenthe. De cursus wordt in de praktijk meestal 
op twee achtereenvolgende maandagen of 
donderdagen overdag gegeven aan groepen van 
tien tot vijftien veroordeelde rijders `onder 
invloed. 

Doelgroep 
Het opzetten van een extern AVP betekende 
dat de mogelijkheid ontstond ook veroordeel-
de rijders onder invloed bij het programma te 
betrekken, die niet tot gevangenisstraf zijn 
veroordeeld. Deze groep die doorgaans is 
bestraft met geldboete al dan niet in combinatie 
met een ontzegging van de rijbevoegdheid, 
vormt een belangrijke groep in preventief 
opzicht. De promillages van deze mensen zijn 
lager zodat volgens de Ledermantheorie de 
kans groot is dat de afhankelijkheid van 
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van praktische en onderzoektechnische over- 
wegingen bleek het echter noodzakelijk 
beperkingen aan de omvang van deze doelgroep 
te stellen. Er werd besloten om veroordeelden 
beneden de.transactiegrens (1,3 0 /00, dan wel 
1,00 /00 bij verzwarende omstandigheden zoals 
recidive) voorlopig niet tot het AVP toe te 
laten. Na afloop van de experimentele periode 
zou geprobeerd worden deze belangrijke groep 
alsnog voor het AVP in aanmerking te laten 
komen. 
In tegenstelling tot het AVP in de `mannen'- 
gevangenis De Raam kunnen in Assen ook 
vrouwen deelnemen. Zoals bekend uit de 
literatuur is rijden onder invloedsoverwegend 
een mannenaangelegenheid (Alcoholgebruik, 
1983) zodat tot nog toe zeer weinig vrouwen 
aan de cursus hebben deelgenomen. 
Uitdrukkelijk is van tevoren bepaald dat ver-
oordeelden die onder invloed bij een ongeval 
met ernstige gevolgen betrokken zijn geraakt, 
niet tot de cursus worden toegelaten. Men gaat 
er vanuit dat de behandeling van deze groep 
een enigszins andere aanpak vergt waarbij 
rekening wordt gehouden met de emoties die 
een confrontatie met het . gebeurde kan op-
roepen. 



Procedure en juridisch kader 
Middels een bijsluiter bij de dagvaarding 
worden kandidaat-deelnemers op de hoogte 
gebracht van het bestaan en de globale inhoud 
van het AVP. Willen zij voor de cursus in aan-
merking komen, dan dienen zij ter terecht-
zitting te verschijnen en de wens daartoe naar 
voren te brengen. De officier van justitie 
houdt bier bij de eis rekening mee door een 
gedeelte van het oorspronkelijk onvoorwaarde- 
lijk deel van de geeiste straf om te zetten in een 
voorwaardelijke straf en als bijzondere voor-
waarde het volgen van het AVP te eisen. Het te 
vervangen onvoorwaardelijk gedeelte bestaat 
doorgaans nit Of een week gevangenisstraf Of 
f 500,— geldboete Of drie maanden ontzegging 
van de rijbevoegdheid. Omdat normaal gespro-
ken in Assen nooit minder dan twee weken 
gevangenisstraf wordt opgelegd en het AVP 
slechts een week vervangt, wordt voor het 
resterende gedeelte van de onvoorwaardelijke 

706 	gevangenisstraf compensatie gezocht in een 
(hogere) geldboete, ontzegging of dienst-
verlening. In principe wordt er dus in het geval 
van een AVP geen gevangenisstraf opgelegd. 
Het staat de rechter uiteraard vrij van deze eis 
af te wijken. Na afloop van de zitting dient de 
veroordeelde zichzelf aan te melden bij de 
bode van de rechtbank. Op volgorde van uit- 
spraak worden de deelnemers vervolgens binnen 
een periode van gemiddeld drie tot zes weken 
opgeroepen. Uitstel is wel mogelijk maar dient 
schriftelijk gemotiveerd te worden. 
Deelnemers dienen zich tijdens de cursus te 
legitimeren ten overstaan van een vertegen-
woordiger van het parket en zij tekenen tijdens 
ieder dagdeel (in toteel vier) de presentielijsten. 
Deze lijsten gelden als bewijs dat is voldaan aan 
de bijzondere voorwaarde om de cursus te 
volgen. Indien deelnemers zonder opgave van 
redenen wegblijven op een of beide cursus-
dagen, dan wel zich niet aanmelden na de 
terechtzitting, wordt aan de rechter een vorde- 
ring tot tenuitvoerlegging voorgelegd. 

Inhowl 
In de cursus wordt informatie verschaft door 
deskundigen van verschillende disciplines. 
Deze deskundigheid, die door de cursisten als 
zodanig wordt erkend, achten de project- 



leiders van groot belang voor het opnemen 
van de informatie. Doordat gewerkt wordt met 
een 'pool' van deskundige inleiders wordt voor-
komen dat deze te zwaar worden belast. 
Na een algemene introductie door de cursus-
leider wordt door de deelnemers een kennis-
vragenlijst ingevuld. Deze is nodig voor de 
evaluatie van het project, maar zorgt er tevens 
voor dat de aandacht van de cursisten getrok-
ken wordt en dat zij gerichter naar de in-
leidingen kunnen luisteren. 
Vervolgens wordt aan de hand van video- en 
filmmateriaal duidelijk gemaakt wat de plaats 
en de functie van alcohol is in onze samen- 
leving en wat daar eventueel de nadelige 
gevolgen van kunnen zijn. Na een korte pauze 
vertelt een arts iets over de invloeden van 
alcohol op het lichaam. Hij gaat met name in •  op 
onderwerpen als de opname en afbraak van 
alcohol in het lichaam, het begrip promillage 
en de schadelijke effecten van deze stof op de 

707 	organen en het lichamelijk functioneren (waar- 
neming, reactievermogen). 
Tijdens de middag van de eerste dag staan 
twee onderwerpen met name centraal: Alcohol 
en de Wegenverkeerswet, verzorgd door een 
rechter, een officier van justitie of een verkeers-
schout en de invloeden van alcohol op het rij-
gedrag, een onderdeel, dat door de cursusleider 
wordt verzorgd. Doel van het eerste onderdeel 
is vooral het verschaffen van inzicht in de wet, 
het optreden van de politie, Openbaar 
Ministerie en rechterlijke macht. In het tweede 
onderdeel wordt gepoogd de deelnemers duide-
lijk te maken dat bepaald disfunctioneren ten 
gevolge van alcoholgebruik voor iedereen 
gelijkelijk opgaat, met name met betrekking 
tot functies en vaardigheden, die voor het 
rijden van belang zijn. Op deze manier tracht 
men te bereiken dat de cursisten afstappen van 
het idee dat zij nu eenmaal beter rijden dan 
degenen die onder invloed ongelukken hebben 
veroorzaakt en dat de alcohol op hen minder 
vat zou hebben. Bovendien bestaat bij velen 
nog het idee dat er pas effecten van alcohol-
gebruik optreden na het consumeren van grote 
hoeveelheden. 
Op de tweede dag gaat tij dens de morgenuren 
een hulpverlener van het CAD of een gewezen 
alcoholist in op het probleemdrinken en even- 



tuele hulpverleningsmogelijkheden daarbij. Het 
doel van deze inleiding is de herkenning te 
bevorderen van de eventuele eigen alcohol-
problemen, de hulpverleningsmogelijkheden 
bekend te maken en zo mogelijk de drempel 
naar de hulpverleningsinstellingen te verlagen. 
Er wordt echter zoveel mogelijk vermeden deel-

' nemers naar dcze instellingen toe te praten. 
Men probeert vooral het karakter van het 
AVP, informatie en (daardoor) bewustmaking, 
te bewaren. De inleiding wordt voorafgegaan 
en begeleid door bijpassend rnateriaal aan-
gaande probleemdrinken en hulpverlening 
daarbij in Nederland. 
De middag van de tweede dag wordt gevuld 
met het onderdeel `Slachtoffers van alcohol-
verkeersongevallen', waarbij een film wordt 
getoond en ecn aantal groepsopdrachten wor-
den uitgevoerd die tot doe hebben de ver-
kregen ketinis in de praktijk toe te passen. 
Belangrijk is dat er praktische wenken ter 
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	sprake komen die het rijden onder invloed 
mee kunnen helpen voorkomen. 
Niet alleen wordt het gelled verlevendigd 
met allerlei film- en videomateriaal, ook wordt 
tijdens alle inleidingen gepoogd zoveel mogelijk 
een groepsdiscussie op gang te brengen. Het 
gelled dient een wisselwerking te worden 
tussen cursisten en inleiders. 
Na afloop van de tweede dag wordt nog eens 
de kennisvragenlijst besproken, die aan het 
begin van deze dag voor de twcede maal is 
ingevuld. Dit geeft de gelegenheid de opgedane 
kennis te herhalen en hiaten daarin op te 
vullen. 

Opkomst en verloop in het eerste cursusjaar 
Vanaf 1 december 1984, de datum waarop 
veroordeling tot het AVP.voor het eerst moge-
lijk werd, tot 1 december 1985 werdcn in totaal 
314 veroordelingen tot het AVP uitgesproken. 
Dit is ± 60% van het aantal veroordelingen in 
deze periode voor rijden onder invlocd in het 
arrondissement Assen (er zijn wel meer geval-
len van rijden onder invloed geconstateerd, 
maar een aanzienlijk deel wordt bij transactie 
afgedaan). Ruim de helft van degenen die geen 
AVP kregen, was bij verstek veroordeeld, bij 
een kwart was het promillage lager dan de 
grens waarboven men voor het AVP in aan- 



merking komt. De overigen, ongeveer 50, 
kregen om diverse (soms onduidelijke) 
redenen geen AVP. In een aantal gevallen werd 
vermoed dat er sprake is van een eigen gedrags-
lijn van de rechtbank bijvoorbeeld omdat men 
de straf niet te veel zou willen opsplitsen. Met 
narrie speelt dit bij gevallen, waarin sprake is 
van meer dan twee weken gevangenisstraf. Uit 
de diverse vonnissen kan men opmaken dat op 
een dergelijk moment de voorkeur uitgaat 
naar een totale vervanging door dienstverlening. 
Bij het berekenen van de opkomstpercentages 
wordt uitgegaan van de deelnemers, die in 
1985 hadden moeten opkomen voor de in 
totaal 21 cursussen die zijn georganiseerd. Het 
betrof hier de eerste 276 kandidaat-deel-
nemers van de in totaal 314 veroordeelden. 
240 hiervan volgden de cursus, een percentage 
van 87. Een aantal mensen had nog uitstel 
of was inmiddels in hoger beroep gegaan zodat 
dit percentage nog hoger kan uitvallen. Tegen 

709 	20 rnensen is een vordering tot tenuitvoer- 
legging ingesteld (7,2%) en tegen de meesten 
van hen is deze voor zover bekend, ook gelast. 
Het percentage ligt in dezelfde orde van grootte 
als de opkomstpercentages bij dienstverlening 
volgens de regionale stichting reclassering. Het 
ligt echter aanmerkelijk hoger dan de opkomst- 
percentages bij de zelfmelding (± 60%). 

5. Opzet en eerste resultaten van de evaluatie-
studie 

Probleemstelling 
Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of 
het AVP aan de gestelde doelen beantwoordt. 
Dit betekent dat nagegaan dient te worden, of: 
a. de kennis over de in de cursus behandelde 

onderwerpen bij de cursisten toeneemt, 
b. het AVP een attitudeverandering bewerk-

stelligt in die zin, dat de deelnemers rijden 
onder invloed gevaarlijker en afkeurenswaar-
diger gaan vinden, 

c. het AVP tot gedragsverandering leidt in die 
zin, dat de deelnemers minder of niet 
meer recidiveren. 

Daarbij zal aandacht worden geschonken aan 
zowel lange als korte termijn-effecten. 
De punten a. en b. betreffen dus effecten, die 
door de Duitsers als de Virkung' van de 



cursus worden gezien, punt c. zou men kunnen 
opvatten als de mate waarin de cursus Trfolg' 
heeft. Tot deze Wirkung' behoren ook vragen 
als de mate van acceptatie van de cursus en hoe 
over het AVP gedacht wordt als invulling van 
de straf. Ook deze vragen zijn in het kader van 
deze evaluatiesttidie onderzocht. Daarnaast 
is gekeken, of het AVP nog invloed heeft op 
de intentie van de Cursisten om iets aan de 
bestrijding van eventuele alcoholproblemen te 
doen. 
Alvorens de opzet en resultaten van het onder-
zoek te bespreken dient nog eens uitdrukkelijk 
gezegd te worden, dat in deze fase van het 
onderzoek nog geen resultaten met betrekking 
tot het recidivegedrag van de deelnemers 
bekend zijn. Men heeft nu eenmaal een rede-
lijke termijn nodig voordat men uitspraken 
hierover kan doen. De recidivestudie zal eerst 
medio 1987 worden afgerond. 

710 	Opzet 
Het is gebruikelijk veranderingen als gevolg van 
voorlichting, onderwijs en vorming vast te 
stellen door een voormeting en een of meer na-
metingen bij de betrokkenen (Van der Ban, 
1979). Daarnaast dient men, om te weten te 
komen of deze eventueel optredende verande-
ringen uitsluitend door de voorlichting werden 
veroorzaakt, ook dergelijke metingen te ver-
richten bij een of meerdere controlegroepen, 
die van de voorgelichte groep slechts verschil-
len vanwege het feit, dat zij niet voorgelicht 
zijn. In dit onderzbek is een controlegroep 
gerecruteerd nit het arrondissement Leeuwar-
den waar het volgen van het AVP nog niet 
mogelijk is zolang het experiment in Assen 
duurt. Hiermee wordt naar onze mening tege-
moet gekornen aan de kritiek op sommige 
buitenlandse studies, dat er gebrek is aan 
een a-selecte willekeurige toedeling van de 
diverse strafmogelijkheden over de totale 
onderzoekgroep. Het enige selectieve zit in de 
keuze van het arrondissement, dit hangt 
echter niet samen met de persoon van de vet-
oordeelde. Omdat in dit kader alleen dc korte-
termijneffecten worden besproken, d.w.z. 
die effecten die onmiddellijk na de voor-
lichtingscursus kunnen worden gemeten, zal 
een bespreking van de manier waarop deze 



controlegroep is benaderd en van de samen-
stelling van deze groep hier achterwege worden 
gelaten. Voor mogelijke veranderingen'bij 
deze groep is in een dergelijke periode, waar-
binnen de eerste metingen bij de cursusgroep 
zijn verricht, nog bijna geen tijd (kans) geweest. 
Zowel aan het begin als aan het einde van het 
AVP zijn vragenlijsten am:1 . de cursisten voor-
gelegd, die collectief schriftelijk zijn ingevuld. 
Ten behoeve van een interimverslag, waarvan 
de resultaten op deze plaats verkort worden 
weergegeven (Bovens, 1986) zijn de eerste 
176 sets vragenlijsten (de totale onderzoek-
populatie bestaat uit 211 respondenten) 
verwerkt. 

Resultaten 

De onderzoekgroep bestaat voornamelijk uit 
mannen (ruim 96%), die in grote mate werk-
loos zijn en lager opgeleid zijn dan een door-
snee van de Nederlandse bevolking. Circa 

711 	38% vertoont problematisph drinkgedrag, vast- 
gesteld met behulp van een alcoholtest, die 
speciaal voor dit doel is ontwikkeld. 
Bijna 47% van de onderzoekgroep gaf te 
kennen het laatste jaar vOor het AVP minimaal 
eenmaal per maand onder invloed te hebben 
gereden. Er bleek ook een lichte samenhang te 
bestaan tussen deze frequentie van onder in-
vloed rijden en de mate van problematisch 
drinkgedrag. Het onderzoek bevestigt voor-
lopig de ervaringen met het gelijknamige 
project in de gevangenis te Grave. Op de korte 
termijn wordt — in rapportcijfers gerekend — 
een vooruitgang in kennis geconstateerd van 
bijna drie punten, nl. van een 4+ naar een 7. 
Nog meer tot de verbeelding spreekt misschien 
dat vooraf slechts 18% een voldoende scoort 
op de voorgelegde kennisvragenlijst (hetgeen 
een bevestiging is van de conclusie van 
Dijksterhuis uit 1973, dat de kennis van de 
gemiddelde rijder onder invloed bijzonder 
laag is), terwijl dit percentage achteraf is 
gestegen tot 86%. 
Er wordt een lichte samenhang aangetroffen 
tussen kennistoename en opleiding, maar in 
het algemeen kan gesteld worden dat de 
kennis bij elke cursist in meer of minder mate 
toeneemt. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat de cursus geschikt lijkt om informatie aan 



een breed samengesteld publiek over te 
brengen. 
Op de korte termijn worden ook lichte 
attitudeveranderingen in de gewenste richting 
aangetroffen. Meer cursisten vonden na afloop 
dat zij terecht veroordeeld waren. Bovendien 
gaf het merendeel van de deelnemers (93%) 
op dat het AVP in de toekomst hun gedrag 
positief zou beInvloeden. Een aanzienlijk deel 
(46%) denkt het rijden onder invloed in de 
toekomst achterwege te kunnen laten, een 
bijna even groot deel (44%) denkt dat dit in de 
meeste gevallen wel zal lukken, maar sluit 
toekoinstig onder invloed rijden niet helernaal 
uit. Met betrekking tot de acceptatie van de 
cursus kan gesteld worden, dat het AVP door 
de deelnemers en andere betrokkenen (Midi-
ders, CAD en rechterlijke macht) hoog wordt 
gewaardeerd. 
Van de deelnemers krijgt het AVP hoge 
waarderingscijfers (voor inhoud en presentatie 

712 een 8), veel onderdelen leveren in hun ogen 
nieuwe informatie op, hetgeen niet zo ver-
wonderlijk is als we de aanzienlijke kennis-
toename zien. 
Door de meeste deelnemers (86%) wordt de 
cursus als zinvoller gezien dan andere straffen. 
loch valt niet elke cursist het volgen van de 
cursus even Licht. Dit kan komen door het 
geconfronteerd worden met de gevolgen van 
rijden onder invloed (die in de film met ver-
keersslachtoffers sterk worden benadrukt) of 
door het moeten opnemen van twee snipper-
dagen. Het merendeel echter (meer dan 73%) 
vond het AVP een verlichting van de straf. 
Voor de inleiders staat vast dat de informatie 
voOr het grootste deel door di deelnemers 
wordt verwerkt. Zij vinden dat het nuttig is 
eens op een andere manier geconfronteerd te 
worden met 'de' rijder onder invloed dan zij 
normaal gewend zijn. 
De rechterlijke macht vindt het AVP een wel-
kome aanvulling van het aantal mogelijklieden 
dat men bij de straftoemeting heeft. 
Met betrekking tot de intenties om oplos-
singen te zoeken voor rnogelijk problematisch 
drinkgedrag is navraag gedaan bij de CAD-
teams en de AA in de regio. Het blijkt dat 
gedurende de eerste 14 maanden dat de cursus 
wordt aangeboden 13 ex-cursisten bij deze 



instellingen hebben aangeklopt. Allen verklaar- 
den dat het AVP hen tot deze stap had 
bewogen. Dit betekent dat ca. 15% van het 
geschatte aantal probleemdrinkers, dat in deze 
periode het AVP heeft gevolgd, hulp heeft 
gezocht. Bovendien was er nog een ieniand, 
die bij het CAD was gekomen na informatie 
van een ex-cursist. Zonder het oogmerk te 
hebben de deelnemers naar de hulpverlening 
toe te praten blijkt een gedeelte van hen toch 
bevattelijk te zijn voor de verschafte informatie. 
Al met al kan gesteld worden, dat het AVP 
wat de Virkung' betreft op de korte termijn 
aan de gestelde verwachtingen voldoet. Dit zou 
al reden genoeg kunnen zijn om een dergelijke 
cursus een permanente plaats in ons strafbestel 
te geven als ten minste uit de recidivestudie 
blijkt, dat het niet leidt tot meer recidive dan 
ten gevolge van andere straffen. Een korte 
kosten-batenanalyse, waarin nog niet alle ge-
gevens konden worden betrokken die daarvoor 

713 	nodig zijn (o.a. de recidivecijfers) heeft in ieder 
geval uitgewezen, dat het AVP niet duurder is 
dan andere sancties. In Duitsland, waar men 
reeds langer ervaring heeft met dergelijke 
alternatieven, spreekt men zelfs van een batig 
saldo van 286 miljoen D-mark over de onder-
zochte periode (het is echter onduidelijk hoe 
lang deze periode precies is; zie Boon-Heckl, 
1985). 
Of het AVP ook tot 'Edolg' zal leiden zal de 
recidivestudie moeten uitwijzen, waarvan we 
hieronder in het kort de opzet zullen bespre-
ken. 

Opzet lange tennijn-studie 
Een jaar na het volgen van de cursus zal de 
deelnemersgroep thuis worden bezocht. Hier- 
voor hebben zich reeds 198 deelnemers 
beschikbaar gesteld (93% van de totale onder-
_zoekgroep). De controlegroep die reeds een-
maal thuis is bezocht, hetgeen na een jaar nog 
eens zal worden herhaald, bestaat uit 167 
respondenten. 
Het is de bedoeling bij deze effectmeting vooral 
uit te gaan van de door de onderzoekgroepen 
zelf verschafte gegevens. Hierin wijkt het 
onderzoek naar het AVP te Assen in belang-
*e mate af van menig onderzoek in het 
buitenland. 



De reden hiervoor is dat door de geringe pak-
kans voor rijden onder invloed, die bovendien 
afhankelijk is van veel (meestal regionaal 
bepaalde) factoren, een scheef beeld kan ont-
staan van de werkelijkheid. Zo kan men in het 
Grave-onderzoek zien, waar ook uitgegaan is 
van zelf gerapporteerde recidivegegevens, dat 
de verhouding tussen de niet-geregistreerde 
en geregistreerde recidive ± 4 : I was over de 
gemeten periode..Verhoudingsgewijs waren 

• er echter lets meer mensen uit de controle-
groep weer gepakt dan uit de cursusgroep. 
In het Grave-onderzoek is ook gepoogd een 
relatie te leggen tussen achtergrondvariabelen 
en de recidive. Tussen bijvoorbeeld het 
criminele verleden en de zelf gerapporteerde 
recidive troffen wij geen samenhang, wel echter 
een lichte samenhang tussen crimineel verleden 
en geregistreerde recidive (dit wijst er overigens 
misschien op, dat de pakkans voor vaker 
veroordeelden lets hoger is dan voor mensen 

714 	die minder vaak veroordeeld zijn). 
In het onderzoek zal verder worden geprobeerd 
zo veel mogelijk de betrouwbaarheid van de 
verschafte gegevens te controleren. Daartoe zal 
gebruik gemaakt worden van de geregistreerde 
recidive-gegevens, van andere gevoelig liggende 
vragen in de interviews en van gegevens die 
verkregen zullen Worden uit interviews, die men 
wit houden met partners of huisgenoten van 
de betrokkene. In het lange-termijnonderzoek 
zal overigens uiteraard nogmaals de kennis en 
de attitude van de deelnemers worden gemeten. 

6. Verdere ontwikkelingen op landelijk niveau 
Toen de Minister van justitie in de zomer van 
1984 zijn fiat gaf aan het experiment in 
Assen werd daarbij tevens bepaald dat de 
resultaten daarvan afgewacht dienden te 
worden alvorens men kon besluiten tot invoe-
ring van externe AVP's elders. Dit werd met 
name van belang geacht met het oog op de 
nogal ingrijpende veranderingen voor de 
straftoemeting (bijvoorbeeld de inpassing in 
de richtlijnen voor art. 26 WVW) en de 
consequenties voor betrokken instanties als 
het CAD en de parketten. Daarbij dient gedacht 
te worden aan het vrijmaken van speciale 
cursusleiders en het regelen van de administra-
tieve rompslomp die de organisatie van derge- 



lijke projecten kan vergen. Ook de consequenties 
van het AVP voor deze betrokken instanties 
zijn inmiddels onderzocht (Bovens, 1986). 
Ondanks het embargo konden ontwikkelingen 
in het land niet worden tegengehouden. Diverse 
CAD's gingen uit eigen initiatief reeds aan het 
werk:.Ook andere opzetten dan de opiet in 
Assen worden daarbij uitgeprobeerd. Deze 
ontwikkeling is naar onze mening alleen maar 
toe te juichen, hoewel er ook enige bezwaren 
aan zijn verbonden. Het,blijkt dat enig gestruc-
tureerd overleg tussen de diverse initiatief-
nemers vooralsnog ontbreekt, zodat de kans 
groot is dat men op sommige plaatsen bezig 
is 'het wiel opnieuw uit te vinden'. Met het 
oog op de kwaliteit van de informatie en de 
daarmee gepaard gaande geloofwaardigheid van 
de Alcohol Verkeer Projecten lijkt het zinnig 
een overlegsituatie te starten waarbij het 
AVP in Assen mogelijk een voortrekkersrol 
zou kunnen vervullen'. Daarnaast dient nog 

715 	een aantal vanuit beleidsoogpunt relevante 
vragen te worden beantwoord, alvorens van 
overheidswege de mogelijkheid wordt geboden 
voorlichting aan veroordeelde rijders onder 
invloed als alternatieve sanctie in te voeren. 
In de eerste plaats dient te worden nagegaan 
of voorlichting als straf kan worden geaccep-
teerd. In het strafrecht voor jeugdigen is deze 
mogelijkheid uitdrukkelijk geopend, maar kan 
dit ook voor volwassenen gelden? 
Naar onze mening dient dit geen probleem te 
zijn, omdat men kan teruggrijpen op de 
constructie van de bijzondere voorwaarde in 
het kader van een voorwaardelijke veroordeling. 
Er zijn meer voorbeelden te,noemen van voor-
waarden die niet het karakter van een straf 
hebben (bijvoorbeeld reclasseringstoezicht). 
In de tweede plaats dient, evenals bij de dienst-
verlening, bekeken te worden op welk moment 
in de strafrechtelijke procedure het AVP is 
'in te passen, bijvoorbeeld als officiersmodel, als 
straf etc. Overigens kan worden gesteld dat de 
constructie, zoals deze in Assen wordt 
gehanteerd (het AVP als bijzondere voorwaarde 
in het kader van een voorwaardelijke veroorde-
ling) goed blijkt aan te slaan bij de betrokken 
instanties. In de derde plaats zou men moeten 
bekijken wat het ontstaan van de diverse 
projecten voor consequenties kan hebben voor 



het AVP in Grave. Meer veroordeelden gaan nu 
in een eerdere fase reeds voorgelicht worden. 
Dit betekent dat de opzet en inhoud van dit 
project misschien zal moeten worden aangepast. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een cursus naar 
Oostenrijks model, waarbij de doelgroep dan 
misschien kan worden uitgebreid tot degenen 
die onder invloed een,ongeval met ernstige 
gevolgen hebben veroorzaakt. Voor eerder 
voorgelichten zou het project dan als een soort 
herhalingscursus kunnen warden opgezet. En 
tenslotte is er in Nederland nog te weinig 
nagedacht over de differentiatie naar doel-
groep en het daarmee gepaard gaande soont 
behandeling dat nodig is. Nu reeds op allerlei 
plaatsen cursussen ontstaan, waarbij met 
name gebruik wordt gemaakt van het beschik-
bare voorlichtingsmateriaal (hetgeen nog 
geenszins omvangrijk genoemd kan worden) 
wordt eenzijdig energie gestoken in het op-
zetten van cursussen, die voor misschien een 
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	deel van de doelgroep minder geschikt zullen 
zijn. Het onderzoek in Assen hoopt daar 
iets meer inzicht in te verschaffen, maar kan 
daar nog geen volledig antwoord op geven. 
Daarvoor zal een uitgebreide voorlichtings-
kundige evaluatie moeten plaatsvinden met 
daaraan vastgeknoopt een nauwgezette doel-
groepenanalyse. Bovendien zou men daarbij 
aansluiting kunnen zoeken bij de ervaringen 
die in het buitenland ten aanzien hiervan zijn 
opgedaan. Het lijkt ons wenselijk dat op al 
deze vragen in de nabije toekomst een ant-
woord zal warden geformuleerd. Daartoe zal 
ruimte voor verder onderzoek dienen te 
worden geschapen. 
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Dagelijks gedrag, in het 
bijzonder verkeersdeelname, 
onder invloed van 
geneesmiddelen en alcohol 

door J. W. Louwerens*, arts 

Inleiding 
Interactie tussen mensen wordt bepaald door 
ons gedrag, dat er lang niet alt ijd zo uitziet 
als we zelf willen of weten. Het gedrag ontstaat 
en verandert op haar beurt in voortdurende 
interactie met de buitenwereld. Een deel van 
het gedrag is controleerbaar, komt `bewuse 
tot stand. Het grootste deel van het gedrag 
wordt echter niet bewust gestuurd, maar 
wordt 'automatisch' uitgevoerd. Met name 
routine-taken, waarin iemand veel ervaring 

721 	heeft, worden automatisch verricht Cop het 
ruggemerg'). Gedrag kan ook worden veranderd 
door inname van psychotrope stoffen zoals 
alcohol, 'drugs' en psychofarmaca (dit zijn 
geneesmiddelen die de geest of psyche bein-
vloeden).- 
In dit art ikel beschouw ik deelname aan weg-, 
lucht- en waterverkeer als een strak geregu-
leerde vorm van gedrag, dat slechts ten dele 
bewust kan worden gestuurd. 
Allereerst zal ik in het kort proberen te ver-
woorden hoe gedrag wetenschappelijk kan 
worden gezien ('psychofysiologisch). Aanslui-
tend beschrijf ik enige onderzoeksmethoden 
die bij gedragsonderzoek worden gebruikt, 
met name die een indruk geven van de rijvaar-
digheid. Rijvaardigheidsonderzoek licht ik 
nader toe aan de hand van experimenten die 
op de Nederlandse snelwegen worden uitge-
voerd. De effecten van verschillende groepen 
psychotrope stOffen behandel ik zonder te 
pretenderen daarin volledig te kunnen zijn en 
het artikel eindigt met enige ideeen over beleid 
en voorlichting t.a.v. het gebruik van psycho-
trope stoffen bij verkeersde.elname. 

* Psychiater in opleiding aan de psychiatrische 
universiteitskliniek in Groningen. De auteur was 
t.b.v. dit onderzoek verbonden aan het Verkeers-
kundig Studiecentrum in Haren (R.U.G.). 



Enige theoretische achtergronden van (met 
name) routinematig uitgevoerd gedrag 
Samenleven vereist een zodanige afstemtning 
van gedrag dat alle betrokkenen er zo good 
mogelijk bij kunnen leven. In het weg-, lucht-
en waterverkeer komen deze beperkingen voor 
het gedrag, die op het eerste oog zo norrnerend 
overkomen, het stcrkst tot uiting, omdat 
onvoorspelbare afwijkingen zo snel tot ernstige, 
vaak menselijkc, schade leiden. Verkeers-
deelname is daarom den van de meest gestroom-
lijnde vormen van gedrag geworden. (In dit 
artikel beperk ik me tot deelname aan weg-
verkeer, hoewel ten aanzien van lucht- en water-
verkeer overeenkomstige uitspraken gedaan 
kunnen worden.) 
Menselijk gedrag komt voor een groot deel 
onder controle van de wil tot stand, maar 
iedereen kent momenten dat de invloed van 
de wil verminderd is bij voorbeeld bij etnoties 
zoals verdriet, verliefdheid, en woede, maar 

722 	ook bij vermoeidheid, ziekte,geneesmiddelen- 
gebruik en inname van alcohol of drugs 
(geest-verruimende middelen). 

Gedrag kan wor-din gezien als een complex 
sarnenspel van interacties of reacties op impul-
sen uit onszelf en de omgeving. Doze reactie-
keten wordt meestal beschouwd als informa-
tieverwerkingsproces dat automatisch (onbe-
wust) of gecontroleerd (bewust) kan verlopen, 
grotendeels afhankelijk van de ervaring die 
het individu in een of andere taak heeft 
(Shiffrin ea.; 1977, Donchin, 1982). Hi] taken 
die niet geoefend zijn (zonder ervaring) 
verloopt de informatieverwerking bewust 
gestuurd (gecontroleerd). Elke impuls (of 
stimulus) vereist op zich een scrie verwerkings-
stadia, zoals de gewaarwording, het zoeken 
naar en kiezen van een reactie en de motorische 
uitvoering daarvan. Als dit hele proces geheel 
bewust gecontroleerdWordt uitgevoerd, legt 
dat eon grout beslag op onze aandacht. Het 
verloopt vrij traag en laat amper andere acti- . 
viteiten gelijktijdig toe. Voor hi] voorbeeld 
verkeersdeelname is dit dan ook veelal niet 
snel genoeg en to goring van (verwerkings)capa-
citeit. Een automobilist maakt gcbruik van een 
veel snellere vorm van informatievcrwerking, 
die hi] nict bewust controleert. Door oefening 



wordt het patroon waarlangs de informatie-
verwerking verloopt als het ware ingeslepen, 
een adequaat reactierepertoire komt klaar 
te liggen en kan dan als een reflex worden 
uitgevoerd. Dit geeft een individu de mogelijk-
heid om gelijktijdig meerdere informatie-
stromen, die elk een eenvormig eigen, eventu-
eel onderling geihtegreerd, reactiepatroon 
vragen, te verwerken. Binnen vrij ruime 
grenzen is de snelheid van deze vorm niet 
beperkt door de hoeveelheid van de aangeboden 
informatie (stimuli) of de moeilijkheid van 
de reactie. Het gebeurt gelijktijdig met de 
bewust gecontroleerde informatieverwerking, 
die als het erop aankomt de doorslag geeft 
(hierarchisch het hoogst geplaatst) en gebeurt 
grotendeels zonder dat we het ons bewust 
worden (automatisch). Omdat de automobilist 
grotendeels is aangewezen op deze snelle, 
automatische informatieverwerking, moet 
intensieve training (rijlessen) aan zelfstandige 

723 	verkeersdeelname vooraf gaan. 

Beihvloeding van het gedrag kan zowel cen-
traal (in de hersenen) als perifeer (elders in 
het lichaam) plaatsvinden. 
Alcohol en de meeste psychofarmaca hebben 
een dempend effect op de hersenactiviteit, 
een effect dat, behalve bij slaapmiddelen, 
naast het beoogde genots- of therapeutische 
effect optreedt. Deze `centrale demping' 
wordt ervaren als slaperigheid, versuffing. 
Alle genoemde hersenfuncties kunnen trager 
verlopen en bewegingen worden minder goed 
gecoordineerd. 
Andere stoffen kunnen perifere functies die 
voor de gedragssturing van belang zijn, doen 
verslechteren. Hierbij valt te denken aan de 
waarneming (bij voorbeeld verlies van 
gezichtsscherpte), de prikkeloverdracht naar 
de spieren (spierzwakte of -traagheid) en de 
bloeddrukregulatie (duizeligheid). 
Niet alleen exogene factoren, zoals het 
gebruik van psychotrope stoffen, kunnen het 
gedrag zo beihvloeden. Alle situaties waarin 
vermoeidheid of fysieke zwakte ontstaan, 
zoals bij slaaptekort, ziekte, menstruatie, e.d. 
kunnen van . invloed zijn maar ook leeftijd, 
geslacht of het dag-nacht ritme. Ervaring 
heeft een positief effect op de kwaliteit van 



de taakuitvoering maar saaiheid of monotonie 
van de taak kunnen iemand weer gevoeliger 
tnaken voor centrale demping (vgl. het stads-
verkeer en dat op eon stub polderweg). 

Onderzoeksmethoden voor het bepalen van 
het effect van alcohol en andere psychotrope 
stoffen op rijvaardigheid 
De meest directe wijze om to onderzoeken of 
een stof de rijvaardigheid beinvloedt, is het 
vergelijken van het aantal ongevallen dat 
wordt veroorzaakt door gebruikers van die 
stof met het aantal dat wordt veroorzaakt 
door mensen die goon rijvaardigheid-beihvloe-
dende stoffen gebruiken. Dergelijk epidemio-
logisch onderzoek word in verschillende 
landen verricht oin het effect van alcohol to 
bepalen. Van de verschillende studies, die over 
het algemecn tot vergelijkbare conclusies 
komen, is de 'Grand Rapids Study' (Borken-
stein ca., 1964) klassiek geworden. 

724 	Duizenden automobilisten werden aangehou- 
den on onderzocht op het gebruik van alcohol 
en dit word ook gedaan bij eon vergelijkbaar 
hoog aantal ongevallen. Zij vonden eon expo-
nentieel verband tussen de bloed-alcohol-
concentratie (BAC) on de toename van de 
kans op eon ongeval. 
In figuur 1 zijn do resultaten van de belang-
rijkste van doze epidemiologische studies naar 
het effect van alcoholgebruik op de ongevals-
kans verwerkt tot den curve (Simpson ca., 
1981). 

Op doze resultaten is de alcoholwetgeving, die 
de laatste 20 jaar in vole landen tot stand is 
gekomen, gebaseerd. Met behulp van epide-
miologisch onderzoek kunnen, zoals van 
alcohol word beschreven, ook de gevolgen van 
het gebruik van psychotrope stoffen voor de 
verkeersveiligheid wordeffbestudeerd. Het 
geeft ocher goon indruk van de aard van de 
verandering die het gedrag ondergaat. Experi-
menteel onderzoek naar de gedragseffecten 
van psychotrope stoffen is gericht op verande-
ringen die de vaardigheid ondergaat on is niet 
in staat om de veranderingen van het ongevals-
risico vast to stollen. Belcid ten aanzien van de 
verkeersveiligheid is dus het nicest gediend 
not epidemiologisch onderzoek. Urn eon be- 



fig. 1 
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Figuur 1. De relatieve kans op een ernstig ongeval 
als functie van de bloedalcoholconcentratie (BAC) 
(Simpson e.a., 1981). 

trouwbare uitspraak te kunnen doen moet een 
epidemiologisch onderzoek gebaseerd zijn 
op zeer grote steekproeven, zoals ik beschreef 
bij het onderzoek naar het effect van alcohol. 
Bij middelen waarvan het gebruik minder wijd 
verbreid is dan in het geval van alcohol, is 
het erg moeilijk aan deze voorwaarde te vol-
doen. Dit geldt te meer daar elke stof, ook al 
heeft het dezelfde therapeutische werking 
als vergelijkbare stoffen (bij voorbeeld slaap-
middelen) een ander bijwerkingenprofiel, 
kan hebben, ook ten aanzien van gedrag. 
Bij experimenteel gedragsonderzoek (psycho-
fysiologisch onderzoek) wordt een beperkt 
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aantal proefpersonen onder gestandaardiseerde 
omstandigheden blootgesteld aan verschillende 
conditics, zoals alcohol- of geneesmiddelen-
gebruik. Ze moeten onder deze verschillende 
condities taken verrichten, die zodanig ont-
wikkeld zijn, dat ze relevant zijn your de 
wetenschappclijke of praktische vraagstelling, 
zoals de mate van beinvloeding van de rijvaar-
digheid. Voor deze vraagstelling moet men dus 
een experimentele taak ontwikkelen die 
relevant is voor dagelijks rijgedrag en betrouw-
bare (reproduceerbare) resultaten levert. 
Indien het lukt om dergelijke methodes te 
ontwikkelen, kunncn er conclusies uit afge-
leid worden over het effect dat psychotrope 
stoffcn hebben op de verkeersveiligheid. 
Globaal kunnen de proefopstellingen die 
hiertoe gebruikt worden, onderverdeeld 
worden in drie groepen: 
— Laboratoriumtesten, waarbij aan proefper-
sonen in laboratoriumruimtes de meest uit- 

726 	eenlopende taken worden voorgelegd, waar- 
bij hun gedragingen op verschillende wijzen 
geregistreerd worden. Het meest bekende voor-
beeld hiervan is het meten van reactietijden, 
op soms zeer uiteenlopende wijzen. Daarnaast 
zijn er taken ontstaan waarbij proefpersonen 
op bceldschermen bewegende objectjes moeten 
volgen of blokjes van het ene bord in een ander 
moeten plaatsen. Er zijn testen voor het geheu-
gen, de rekenvaardigheid, symboolherkenning 
en zelfs kaartsorteren ontwikkeld. Ook zijn 
er lichaamsstabiliteits- en ruimtelijke orienta-
tietesten gebruikt. 
Een ander type onderzoek dat in laboratoria 
wordt toegepast, in de hoop relevanter voor 
verkeersveiligheidsvragen te zijn, is onderzoek 
met behulp van rij-simulatoren, waarvan er 
diverse, tot zeer realistische, zijn ontwikkeld. 
Deze methodes zijn de laatste jaren sterk ver-
beterd, hoewel in een literatuuronderzock 
(O'Hanlon, 1980) bleek dat veel onderzoekers 
elkaar in hun conclusies tegenspraken en dat de 
gebruikte methodes vaak amper relevant waren 
voor de rijvaardigheid. Zo hebben de meeste 
onderzoekers vergelijkbare resultaten met de 
'critical flickerfusion threshold' test (een proef 
die meet bij welke flikkerfrequentie een proef-
persoon niet nicer in staat is om onderschei-
dene lichtflitsjes te zien en de indruk heeft dat 



het licht continu brandt), terwijl niemand weet 
wat de betekenis van deze gevoelige test is. 
— Rijtesten in auto's op gesloten circuits, 
zoals parkeerplaatsen en landingsbanen werden 
ontwikkeld in de hoop meer relevante uitspra-
ken over gedrag in verkeer te kunnen doen, 
maar het is de vraag of behendigheidstesten 
een juiste afspiegeling geven van gedragsver-
anderingen bij verkeersdeelname. 
— Rijtesten op openbare wegen werden met 
name in Nederland aangegrepen om te proberen 
uitspraken te rechtvaardigen t.o.v. de verkeers-
veiligheid onder invloed van psychotrope 
stoffen. Hoewel deze onderzoeksmethoden de 
realiteit van verkeersdeelname het dichtst 
benaderen, hebben zij ook hun nadelen. Zo 
moeten deze testen, die in experimenteer-
auto's temidden van norm aal verkeer worden 
afgenomen, omwille van de veiligheid van 
proefpersoon en medeweggebruikers altijd 
begeleid worden door proefleiders, die in geval 

727 	van gevaar kunnen ingrijpen. Proefpersonen 
weten dus dat de verantwoordelijkheid voor 
het autorijden in geval van een dreigend onge-
val van hen overgenomen wordt. De rijvaardig-
heid wordt tot nu toe met twee verschillende 
methoden op de weg gemeten: 
— De begeleider beoordeelt subjectief het 
gedrag van de proefpersoon aan de hand van 
vaste criteria. 
— Objectieve meetapparatuur kan variabelen 
van rijgedrag meten die een relevant onderdeel 
van de rijtaak vormen. 
De eerste methode heeft als voordeel dat zij 
alle aspecten van het rijgedrag bij de beoor-
deling kan betrekken maar daar staat tegen-
over dat subjectieve beoordeling vrij onbe- 
trouwbaar is, waardoor veel metingen gedaan 
moeten worden om een uitspraak te kunnen 
rechtvaardigen. De tweede methode meet 
slechts een beperkt aantal aspecten van rijvaar-
digheid, maar blijkt een hoge gevoeligheid 
voor beinvloeding door psychotrope stoffen 
te hebben. 
Een algemeen probleem, waar de meeste 
onderzoeken die naar het effect van genees-
middelen zijn verricht mee kampen, is dat het 
uit praktische en ethische overwegingen vaak 
niet mogelijk is om patienten die de betrokken 
middelen voorgeschreven krijgen bij het onder- 



zoek te betrekken. Daarom worden vaak 
gezonde vrijwilligers uitgenodigd om de genees-
middelen te slikken, maar het is niet zeker of 

zij net zo op de toegediende stoffen reageren 
als patienten, aan wie ze ter behandeling van 
ziekteverschijnselen voorgeschreven warden. 
Bovendien dienen de studies te voldoen aan 
methodologische eisen die de conclusies 
rechtvaardigen. Vergelijkende conclusies zijn 
betrouwbaarder dan op zich staande uitspraken. 
In dit opzicht is het goed bij een vergelijking 
een standaard-stof van dezelfde groep genees-
middelen, waar veel over bekend is en cen 

placebo (namaak-behandeling) te betrekken. 
Als het enigszins kan, magen noch de proef- 
personen. noch de onderzocker(s) op de 
hoogte zijn van het middel dat toegediend 
is ('dubbel-blind'). Het onderzoek dient te 
geschieden binnen de voorwaarden van het 
Verdrag van Helsinki, waarbij ter bescherming 
van proefpersonen bij medisch-wetenschappe- 

728 	lijk onderzoek de rechten evenals de plichten 
van vooral de onderzoeker zijn vastgelegd. 
Andere eisen, waaraan een onderzoeksopzet 
moet voldoen, vallen buiten het kader van dit 
artikel. 

Een voorbeeld van onderzoek op de openbare 
weg naar het effect van alcohol en genees-
middelen op rijvaardigheid 
In Groningen werd enige jaren geleden door 

prof. J. F. O'Hanlon Ph. d. bij het Verkeers-
kundig Studiecentrum (opgericht door prof. 
dr. J. A. Michon) een methode ontwikkeld 
die objectief enige aspecten van rijvaardigheid 
meet (O'Hanlon, 1982). Voor het onderzoek 
werd cen auto (break-model) uitgerust met 

elektronische meetapparatuur en een computer 
om gegevens over het verloop van een rit vast 
te leggen en op te slaan. Het hart van de appa-
ratuur is de lanetrackee, een elcktronische 
camera, die doorlopend de plaats van de auto 
op de weg (toy. de onderbroken middellijn) 
registrecrt. Bovendien wordt de snelheid 
continu gemeten. Deze gegevens worden gedu-
rende de bele rit elke seconde vastgelegd en 
opgeslagen d.m.v. eon computer. Na clke rit 
wordt eon mat voor de variabiliteit van de 

plaats op de weg (het slingeren of de 'standaard 
deviatie laterale positie, SDIp) en de snelheid 



berekend. De auto is uitgerust met dubbele 
bediening, met behulp waarvan een ervaren 
rij-instructeur de rit begeleidt. De instructeur 
heeft de taak in te grijpen of de rit te 
beeindigen, indien de veiligheid op de weg op 
enigerlei wijze in gevaar komt. Het onderzoek 
wordt geleid door een onderzoeker die gedu-
rende de rit de apparatuur bedient. De test-
ritten worden verreden op openbare vierbaans 
snelwegen, tussen het overige verkeer. De 
proefpersoon krijgt de opdracht om met een 
constante snelheid van 90 km/uur op een zo 
constant mogelijke plaats op de weg te blijven 
rijden. De ritten duren minstens een uur en 
de proefpersoon krijgt op het hart gedrukt de 
rit te staken, indien hij of zij het niet verant- 
woord acht om de rit voort te zetten. Ze onder-
gaan meestal meerdere testen met telkens een 
ander geneesmiddel dat in een vergelijking 
wordt betrokken. 
Met name de mate van slingeren bleek een 

729 	gevoelige maat voor het effect van genees- 
middelen, maar ook van alcohol te zijn. Dit 
laatste werd onderzocht op een weg die voor 
dit doel geheel voor het overige verkeer werd 
gesloten. De met deze methode verkregen 
onderlinge vergelijkingen van het effect van 
slaapmiddelen en antidepressiva, beide ook 
vergeleken met het effect van alcohol, zijn 
verwerkt bij het overzicht van de werking van 
psychotrope stoffen op de rijvaardigheid. 

De invloed van verschillende groepen psycho-
trope stoffen op rijvaardigheid 
De mate waarin een potentieel gedragsbefn-
vloedende stof de rijvaardigheid beInvloedt is 
afhankelijk van diverse factoren, die deels 
afhankelijk zijn van die bepaalde stof, deels 
bepaald worden door algemene factoren. Zo 
ligt het voor de hand dat de ernst van een

•  effect van een stof afhankelijk is van de hoe-
veelheid die iemand ervan heeft ingenomen. 
Voor gedrag is de concentratie van een stof in 
het bloed van belang omdat de hersenen en 
perifeer betrokken organen door transport 
via de bloedbaan bereikt worden. De bloed-
concentratie is afhankelijk van de ingenomen 
hoeveelheid, de grootte van het lichaam, de 
snelheid van opname en afbraak resp. uit-
scheiding en de verdeling van het middel over 



het lichaam (sommige stoffen hopen zich op 
in bepaalde delen van het lichaam, andere 
dringen snel in het hele helm= door). De 
hersenen laten niet elke stof uit het bloed zo 
maar toe, zodat de doordringbaarheid van de 
hersenen voor een bepaalde stof een grote 
invloed heeft op het effect van zo'n stof. Er 
zijn ook chemicalien die deze factor voor 
andere (psychotrope) stoffen kunnen befit- 
vloeden. De meeste gtoffen worden, voordat ze 
door het lichaam worden uitgescheiden, afge-
broken (meestal in de lever). Sommige van de 
afbraakstoffen (nietabolieten), die hierbij 
ontstaan, zijn zelf van invloed op gedrag. 
Op deze en andere algemeen farmacologische 
factoren worth in een ander artiltel in dit 
tijdschrift nader ingegaan (Zweipfenning). 
Voordat ik de effecten van verschillende 
groepen psychotrope stoffen ga bespreken, 
wil ik nog opmerken dat naast de hierboven 
genoemde factoren ook de eigen gevoclig- 

730 	heid voor den of ander middel van persoon 
tot persoon sterk kan verschillen. Algemene 
uitspraken over deze effecten zijn dus genera-
lisaties, die slechts een voorspelling van een 
individuele reactie kunnen zijn. 

Alcohol 
Bij alcohol, d.w.z. ethanol, is het meeste onder-
zoek gedaan naar de effecten op gedrag, zoals 
de rijvaardigheid. Eerder in dit artikel werd 
beschreven hoe epidemiologisch onderzoek een 
goed beeld heeft gegeven van het gevaar van 
alcohol voor de verkeersveiligheid. Uit deze 
gegevcns kon worden geconcludeerd dat bij 
bloedalcoholconcentraties (BAC), hoger dan 
0,5 mg/nil ('promille) de rijvaardigheid bij veel 
verkeersdeelnemers negatief wordt beinvloed. 
Bij promillages hoger dan 0,8 neemt het 
ongevalsrisico steeds sterker (exponentieel) 
toe (zie fig. 1). Zo is de kans op een ongeval 
bij 1,5 promille gemiddeld 20 maal vergroot. 
Er zijn diverse rekenmethodes in omloop om 
de BAC bij alcoholgebruik te voorspellen aan 
de hand van het aantal gedronken glazen. Deze 
methodes, waarbij het gewicht van de gebrui-
ker en de tijd waarin de drank genuttigd wordt 
(tot het moment van meting) betrokken wor-
den, zijn onbetrouwbaar, omdat belangrijke 
individuele ornstandigheden niet in overweging 



genomen kunnen worden. Aan deze `ezels-
bruggetjes' ligt de veronderstelling ten grond-
slag, dat de absolute hoeveelheid alcohol per 
glas van een drank, ongeveer gelijk is, bij voor-
beeld een bierglas bier bevat evenveel pure 
alcohol als een borrelglas jenever of een wijn-
glas Wijn. 
De laatste tientallen jaren is ook veel onderzoek 
gedaan naar wat voor soort invloed alcohol nu 
op gedrag heeft. Het bleek moeilijk daarover 
een eenduidige uitspraak te doen. Er werd 
invloed gevonden bij testen waarvan men 
denkt dat ze te maken hebben met de reactie-
snelheid, de coordinatie van bewegingen, de 
integratie van informatie, de waarneming en 
het oordeel over de eigen prestatie. Dergelijke 
functies worden dosisafhankelijk verslechterd, 
hoewel men het over de mate waarin dat 
gebeurt, lang niet altijd eens is in de literatuur. 
In Groningen hebben we onlangs een onder-
zoek gedaan naar de invloed van alcoholgebruik 

731 	op de rijvaardigheid met behulp van de eerder 
beschreven methode, die de mate van slingeren 
op de weg mat (Louwerens e.a. 1985). Naast 
de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen werd 
voor dit onderzoek een secundaire weg geheel 
voor overig verkeer afgesloten, zodat het risico 
tot een minimum kon worden beperkt. 
12 Mannelijke en 12 vrouwelijke vrijwilligers 
reden telkens 25 km met BAC's van gemiddeld 
0, 0,24, 0,60, 0,85 en 1,22 prom ille. Ze kregen 
de alcohol als een longdrink' (wodka-sinaas-
appelsap) en wisten niet hoeveel alcohol telkens 
in hun glas zat. Het bleek dat de meetmethode 
zeer gevoelig is voor het effect van alcohol, 
zoals blijkt uit fig. 2, waar de mate van 
slingeren en de gem iddelde BAC's voor mannen 
en vrouwen apart is uitgezet. Vrouwen bleken 
gevoeliger voor het effect van dezelfde concen-
tratie alcohol in het bloed dan mannen. Dit 
kan ten dele worden toegeschreven aan verschil 
in gewenning, hoewel er geen groot verschil 
tussen de drinkgewoontes van de betrokken 
mannen en vrouwen was. Geen van hen was 
geheelonthouder, niemand was gewend meer 
te drinken dan 4 glazen per dag. 

Ook het eigen oordeel van de proefpersonen 
over hun rijprestatie werd in het onderzoek 
betrokken. Het bleek dat de meeste proef- 
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Figuur 2. De mate van slingeren, uitgedrukt in 
Standaard deviatie van de laterale positie (SD lat pos), 
als functie van de bloed alcohol eoncentratie voor 
mannen (12) en vrouwen (12). 

personen na gebruik van alcohol hun rijvaardig-
heid overschatten. De toename van het 
slingeren in dit onderzoek komt vrij sterk 
overeen met de voorspelde toename van de 
ongevalskans op basis van epidemiologisch 
onderzoek. Boven de door de Nederlandse 
wet gestelde grens van 0,5 promille bleek een 
duidelijke verslechtering van de controle over 
de auto, die significant was bij BAC's hoger 
dan 0.6 protnille. 
In andere, zoals de ons omringende, landen 
wordt vaak een hogere grens van 0,8 promille 
gehanteerd, gebascerd op de sterke toename 
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van het ongevalsrisico, die boven deze grens 
gevonden werd. In sommige landen en staten 
van de USA worden grenzen als 1,0 of zelfs 
1,2 promille gehanteerd. De BAC kan relatief 
eenvoudig worden gemeten door rechtstreekse 
bepaling in het bloed. Met behulp van moderne 
ademgasanalyse-apparatuur kan de BAC nauw-
keurig worden afgeleid van de alcoholconcen-
tratie in de uitademingslucht. 

Slaapmiddelen (hypnotica) 
Slaapmiddelen kunnen de taakuitvoering 
negatief beinvloeden, niet alleen kort na 
inname, maar ook na erop geslapen te hebben. 
Dit effect is afhankelijk van de hoeveelheid van 
het middel, dat nog in de hersenen aanwezig is 
bij bij voorbeeld verkeersdeelname. Diverse 
factoren spelen daarbij een rol, zoals de hoe-
veelheid die is ingenomen, de grootte van de 
gebruiker, de snelheid van afbraak cq. verwij-
dering van de stof en de kracht van de binding 
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	die de stof in de hersenen is aangegaan. Deze 
factoren blijken voor de verschillende slaap- 

• middelen sterk verschillend te zijn. Sommige 
slaapmiddelen zijn bij lage dosering redelijk 
veilig de volgende dag, maar kunnen als de 

• dosis wordt verdubbeld, de hele volgende dag 
de rijvaardigheid negatief beInvloeden. Zo kan 
iemand die zo nu en dan een slaaptablet in-
neemt altijd veilig rijden, maar na een nacht 
dat hij twee tabletten ingenomen heeft, of er 
later in de nacht nog een bij genomen heeft, 
een ernstig ongeluk t.g.v. de verslechterde 
rijvaardigheid veroorzaken. 
Barbituraten worden als slaapmiddel weinig 
meer gebruikt en hebben een sterk (negatief) 
effect op de rijvaardigheid de volgende dag 
(hang-over). Tegenwoordig worden bijna altijd 
benzodiazepines, stoffen die van diazepam 
(Valium R) zijn afgeleid, als slaapmiddel voor-
geschreven. Hoezeer deze slaapmiddelen ver-
schillen t.a.v. hun effect op het rijgedrag de 
volgende dag, blijkt uit een vergelijking van de 
in Nederland meest verkochte slaapmiddelen. 
Dit werd gedaan aan de hand van de onderzoek-
resultaten van O'Hanlon en zijn medewerkers 
met de al eerder beschreven onderzoeks-
methode (O'Hanlon e.a., 1986). Bij vrouwelijke 
proefpersonen werd de rijprestatie na de 
nacht, waarin ze met een slaapmiddel hadden 
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Figuur 3. Een vergclijking van het effect van veel-
gebruikte slaapmiddelen op de rijvaardigheid, 
gemeten in de och tend en de middag, resp. 10 uur 
(open staven) en Ifritur (dichte staven) na inname, 
in vergelijking met verschillende Hoed alcohol concen-
traties (stippellijnen). 

NIT: nitrazepam (MogadonR). TEM: temazepam 
(NormisonR), LOP: loprazolam (DormonoctR), 
ZOP: zopiclone, FLN: flunitrazepam (RohypnoIR), 
FLU: flurazepam (DalmadormR), SEC: secobarbital. 



geslapen, getest in de ochtend (10 uur na 
inname) en de middag (16 uur na inname).,In 
figuur 3 zijn de resultaten van verschillende 
onderzoeken met een overeenkomstige opzet 
uitgezet en vergeleken met het effect van 
3 BAC's: 0,5, 0,8 en 1,0 mg/ml. 

Op de y-as is de toename van het slingeren van 
de auto uitgezet (SD lateral position) en op de 
x-as het effect van de verschillende onder-
zochte slaapmiddelen, telkens 's morgens en 
's middags gemeten nadat de proefpersonen 
twee nachten geslapen hadden met het genees-
middel. De middelen die links op de figuur 
zijn afgebeeld hebben op het moment van 
meting, in de genoemde dosering, weinig of 
geen effect op de rijvaardigheid. Rechts op de 
figuur staan de middelen, waarbij onder de 
genoemde omstandigheden en doseringen een 
zeer grote verslechtering van de controle over 
het voertuig (toename van het slingeren) werd 

735 	gemeten. De vergelijking met het effect van 
alcohol maakt de omvang duidelijker. De stip-
pellijnen geven de verslechtering aan die bij 
verschillende BAC's werd gevonden. 
Het is van belang dat, naast de therapeutische 
overwegingen, dergelijke gegevens betrokken 
worden bij de keuze van een geneesmiddel. 

Kalmeringsmiddelen (arvciolytica) 
Sommige kalmeringsmiddelen kunnen zonder 
recept verkregen worden. Veelal bevatten 
dergelijke middelen kruidenpreparaten, zoals 
valeriaan. Bij deze middelen is geen of onvol-
doende onderzoek verricht naar het effect 
ervan op de rijvaardigheid. Er zijn echter 
geen duidelijke aanwijzingen dat deze middelen 
een sterk verslechterende invloed op rijvaardig-
heid hebben. Bij sommige van deze middelen 
is het kruidenextract echter opgelost in alcohol 
(ethanol), waarvan ik het effect al heb beschre-
ven. 
Een heel ander type kalmerende of angst- 	, 
dempende geneesmiddelen wordt slechts op 
voorschrift van de huisarts verstrekt. Bijna al 
deze middelen behoren tot de benzodiazepi-
nes, net als de slaapmiddelen, die ik al noemde. 
Het bekendste middel in deze groep is diaze-
pam (ValiumR). Deze stof is de oudste uit 	. 
de groep en het meest onderzocht. Hoewel 



men het daarover in het verleden niet altijd 
eens is geweest, bevestigen alle onderzoekingen 
die daar de laatste jaren naar zijn gedaan, de 
verslechtering van de rijvaardigheid, die diaze-
pam, in de aanbevolen dosis, veroorzaakt 
(by. O'Hanlon, 1982). Ook van andere benzo-
diazepines staat dat nu vast, zoals van lora-
zepam (TemestaR)(Hindmarch, 1980). Ze 
veroorzaken slaperigheid (sedatie), een ver-
slechterde waarneming, een vermindering van 
de waakzaarnheid, de reactiesnelheid en het 
vertnogen bewegingen te coOrdineren en zich 
tc concentreren. Dergelijke effecten treden 
vooral op wannecr de volledige aandacht 
minder vereist is. Zo kunnen ongevallen op 
verlaten wegen of in zeer eenvoudige verkeers-
situaties ontstaan. Sommige anxiolytica lijken 
minder centraal dempend te zijn, zoals 
clobazam (FrisiumR) (Hindmarch, 1980). 
Benzodiazepines hebben vaak ook actieve 
(sedatieve) afbraakstoffen (metabolieten), die 

736 zich, doordat het soms veel tijd kost oni ze 
verder af te breken, in het lichaam kunnen 
ophopen. 
Benzodiazepines warden ook wel gebruikt 
tegen te 'loge spierspanning. Ook andere 
`spierrelaxantia' kunnen de rijvaardigheid 
verslechteren, m.n. als ze hun werking via de 
hersenen uitoefenen. 

Antidepressiva (middelen tegen depressieve 
stemmingen) 
Antidepressiva zijn middelen die voorgeschre-
ven worden om hun stemmingverbeterende 
effect op de hersenen. De achtergrond van de 
therapeutische werking van deze stoffen is 
nog steeds cen raadsel, vooral ook orndat de 
verschillende antidepressiva niet dezelfde 
werking op de hersencellen blijkcn te hebben. 
Een opvallend effect van de meeste van dezc 
stoffen is echter dat de slaapkwalitcit (die bij 
depressieve patienten vaak zo slccht is) veel 
eerder verbetert dan de stemming. Parallel 
hieraan treedt sufheid overdag op. Dit wijst 
op de al eerder genoemdc centrale &raping. 
Met name bij vrijwilligers werd vccl experimen-
teel psychologisch onderzoek gedaan naar de 
invloed van deze middelen op gedrag. De 
laatste jarcn komt het negatieve effect op de 
rijvaardigheid onomstreden vast tc staan, met 



name op de reactiesnelheid en het coordina-
tie- en concentratievermogen. Met name bij 
deze geneesmiddelen is het echter onduidelijk 
of patienten, die een bepaald middel nodig 
hebben, dezelfde gedragsbijwerkingen van zo'n 
middel ondervinden als gezonde vrijwilligers. 
Dit is nog onvoldoende onderzocht. 
Vaak wordt aangenomen dat er zich tolerantie 
ontwikkelt voor de versuffende of sedatieve 
werking van antidepressiva, d.w.z. dat na 
verloop van enige dagen of weken de patient 
minder last heeft van deze bijwerking dan in 
het begin van de behandeling. Dit berust echter 
hoofdzakelijk op de subject ieve beleving van 
de patient, waarvan onderzoek heeft aan-
getoond dat die niet met de werkelijkheid 
overeenkomt. Duidelijke bewijzen voor de 
ontwikkeling van tolerantie zijn er nog 
onvoldoende. Uit vergelijkend onderzoek blijkt 
dat de verslechtering van de rijvaardigheid 
bij gebruik van de verschillende antidepressiva 

737 	kwantitatief sterk verschillend kan zijn (Louwe- 
rens e.a. 1984). 
Tot slot kunnen ant idepressiva ook door hun 
effect op andere organen dan de hersenen de 
rijvaardigheid verslechteren. Zo kan de bloed-
drukregulatie minder stabiel worden, wat kan 
leiden tot duizeligheid, en kan het zien verslech-
teren t.g.v. veranderingen in de wijze van rea-
geren van lens en pupil. Dit leidt tot wazig 
zien en slechte aanpassing aan licht/donker 
overgangen. Bij de behandeling van de patient 
staat vanzelfsprekend de beoogde stem mings-
verbetering veruit op de voorgrond, maar bij 
de keuze van de behandeling zouden dergelijke 
aspecten in overweging genomen moeten 
worden, of tot duidelijke waarschuwingen aan 
de patient moeten leiden. 

Neuroleptica (anti-psychotische middelen) 
Bij neuroleptica komt centrale demping als • 
belangrijk onderdeel van de therapeutische 
werking naar voren. Hoewel de groep zo 
heterogeen is dat algemene uitspraken moei-
lijk kunnen worden gedaan, zijn er voldoende 
aanwijzingen om ervan uit te gaan dat deze 
middelen de rijvaardigheid verslechteren. Zowel 
het effect op de hersenen als op andere 
organen speelt hierbij een rol. De meeste 
neuroleptica geven sedatie, verslechteren de 



bloeddrukregulatie (duizeligheid) en kunnen 
leiden tot een verslechterd gezichtsvermogen 
(net als bij antidepressiva) en verminderde 
spierbeheersing (stijfheid). Er is vrij weinig 
onderzoek naar de invlocd op vaardigheden 
van ncuroleptica gedaan en het is onbekend 
of er zich tolerantie ontwikkelt voor de ver-
slechtering. 
De meeste patienten die neuroleptica krijgen 
zijn zo ziek dat er van autorijden geen sprake 
kan zijn. Toch komt gebruik door ambulante 
patienten vrij vaak voor als onderhouds- 
dosering of bij veel minder ernstige of even-
tuele onduidelijke indicaties. Deze mensen 
moet het autorijden zoveel mogelijk ontraden 
worden. 
Lithium wordt gebruikt ter behandeling van 
manisch depressieve psychosen en psychotische 
depressies. Dit, in de vorm van zmiten toege-
diende, element kan met name tijdens de 
eerste weken van de behandeling duizeligheid, 

738 	verwardheid en spierzwakte veroorzaken. 

Antihistaminic° (middelen o. a. tegen allergic- 
en, zoals hooikoorts en wagenziekte) 
Antihistarninica staan erom bekend sufheid 
en slaperigheid te kunnen veroorzaken. De 
interindividuele gevoelighcid hiervoor is echter 
sterk verschillend en onvoorspelbaar. De 
belangrijkste bijwerkingen zijn sedatie en ver-
slechtering van het zien. De beoogde thera-
peutische werking is niet gericht op de hersenen 
maar op andere organen. Vooral omdat den 
iniddelen juist tegen wagenziekte (en zee- of 
luchtziekte) werkzaam zijn Of langdurig 
wordcn gebruikt door ambulante patienten 
(bij voorbeeld bij hooikoorts), heeft men 
getracht middelcn te ontwikkelen die niet in de 
hersenen door kunnen dringen en wel in anderc 
organen werkzaam zijn. Dergelijke middelen 
worden geadviseerd voor gebruik door auto-
mobilisten. Het is echter nog niet voldoende 
bewezen dat ze inderdaad zo veilig zijn, zeker 
niet indien daarnaast bij voorbeeld kleine 
hoeveelheden alcohol (bij voorbeeld minder 
dan wettelijk toegestaan) genuttigd worden. 
Er zijn aanwijzingen chit er zich voor het 
sedatieve effect van antihistaminica tolerantie 
zou ontwikkelen, mar dat is niet goed onder-
zocht. Antihistaminica worden evenals de 



sedatieve stof codeine in sommige hoest-
dranken verwerkt. 

Psychostimulantia (b. v. amfetamine) 
Psychostimulantia vinden weinig toepassing 
in de geneeskunde en worden vooral als 
genotsmiddelen (drugs in engere zin) 
gebruikt. Ze veroorzaken opwinding, onrust 
en euforie die tot zelfoverschatting en gevaar- 
lijk gedrag kunnen leiden. Bovendien verminde-
ren ze, zonder dat de gebruiker het merkt, 
de aandacht en het concentratievermogen. Ze 
verslechteren de rijvaardigheid. 

Anti-epileptica (middelen ter voorkoming van 
epileptische insulten) 
Bij verkeersdeelname door patienten die leiden 
aan epilepsie is het gevaar t.g.v. een epilep-
tisch insult (toeval) veel groter dan de sedatieve 
bijwerking van de anti-epileptica. Coed inge-
stelde epileptische patienten blijken een goede 
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regeling (zowel te veel als te weinig medicatie) 
kan de rijvaardigheid sterk aantasten, zoals bij 
fenytoine (DiphantoineR). Hoewel dit verschilt 
van middel tot middel zijn anti-epileptica 
potentieel sedatieve middelen. Ze worden 
soms voor andere indicaties voorgeschreven 
(bij voorbeeld carbamazepine (Tegreto1R) 
bij aangezichtspijnen en manisch depressieve 
psychoses) en dan vervalt het voordeel van 
de voorkoming van insulten, zodat de rijvaar-
digheid achteruit kan gaan. 
Epileptische patienten moet worden aangeraden 
slechts in nauw en regelmatig overleg met de 
neuroloog auto te rijden. 

Analgetica (pijnstillers) 
Beihvloeding van de rijvaardigheid door pijn-
stillers die zonder recept verkrijgbaar zijn, 
valt niet te verwachten bij normale doseringen. 
Pijn heeft echter een activerende invloed, het 
maakt alerter. Na inflame van een pijnstiller 
vervalt die activatie, wat het gevoel kan geven 
suffig (minder gespannen) te worden. Mis-
schien berust hierop de veronderstelde versuf-
fing, zoals bij voorbeeld gebruik van glafenine 
(GlifananR) zou geven. Ter bestrijding van 
ernstige pijnen, zoals bij rheuma, worden anal-
getica voorgeschreven, waarvan echter we! rij- 
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vaardigheid beinvloedende bijwerkingen zijn 
gerapporteerd, met name in het begin van de 
behandeling, zoals duizeligheid en sedatie bij 
indomethacine (Indocid K). Sommige pijn- 
stillende geneesmiddelen zijn combinaties 
van analgetica en een sedatieve stof (bij 
voorbeeld een benzodiazepine of (vroeger) 
een barbituraat). 
Narcotische analgetica, pijnstillers die van 
morfine afgeleid zijn, hebben een centraal 
dempend effect, met euforie (te gocde stem-
ming), apathie, aandachtsstoornissen ed. 
Nadat gewenning en afhankelijkheid zich heeft 
ontwikkeld kan ook onttrekking t.g.v. staken 
van de medicatie de rijvaardigheid in gevaar 
brengen. Narcotische analgetica worden ook 
wel gebruikt bij maag—darm klachten, als ' 
middel tegen diarrce. Ook andere middelcn 
die tegen diarree en darmkrampen gebruikt 
worden, kunnen sedatie en duizeligheid ver-
oorzaken. 

Antihypertensiva (middelen tegen hoge 
bloeddruk) 
Antihypertensiva kunnen de rijvaardigheid 
negatief beihvloeden, voornamelijk ten 
gevolge van sedatie en onvoorziene bloeddruk-
dalingen, die tot duizeligheid of geringe 
bewustzijnsdalingen kunnen leiden (vermin-
derde doorbioeding van de hersenen). Deze 
bijwerkingen zijn bij sommige antihyperten-
siva sterker dan bij andere. 

Cannabisprodukten en andere 'geestvenvi-
mende' middelen 
Hoewel het effect nict groot lijkt te zijn, 
wordt van hasjisj en marihuana verondersteld 
dat gebruik ervan bij verkeerdeelname de 
kans op een ongeval vergroot. De diverse 
andere 'drugs' in engere zin zijn vaak onder te 
brengen onder den van de groepen genees-
middelen die ik hier al heb beschreven. Zo is 
LSD een psychostimulerend niiddel, dat 
psychotische belevingen oproept, met name 
een gestoorde waarneming van de buiten-
wereld en de eigen positie daarin. Deze toe- 
stand is niet bevorderlijk voor de rijvaardigheid. 
Morfine, heroine, methadon en andcre opiaten 
verslechteren de rijvaardigheid, zoals ik heb 
beschreven bij de narcotische analgetica. Ook 



onthouding van deze middelen bij verslaafde 
gebruikers kan leiden tot een verslechterde 
rijvaardigheid. 

Het gevaar van combinaties van psycho trope 
stoffen 
Combihatie van twee stoffen met een centraal 
dempend effect veroorzaakt een versterking 
van de centrale demping of de sedatie. Zeer 
verraderlijk is bij Voorbeeld het gebruik van 
een geringe hoeveelheid alcohol (dat leidt 
tot een wettelijk toelaatbare bloedalcohol 
concentratie) naast een sedatief geneesmiddel, 
waarvan men denkt bij verkeersdeelname 
weinig last te hebben. De verslechtering van 
het rijgedrag zal vaak groter zijn dan de som 
van de effecten die beide middelen op zich 
zelf hebben. Het effect van alle hiergenoemde 
sedatieve stoffen wordt zodoende versterkt 
door alcohol. Ook het comb ineren van de 
genoemde geneesmiddelen leidt meestal tot 
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	een sterkere achteruitgang van de vaardigheden 
dan verwacht. 

Discussie en conclusies 
Het behoeft geen discussie dat alcohol, psycho-
trope geneesmiddelen en 'street-drugs' de 
verkeersveiligheid negatief beihvloeden. De 
Nederlandse alcohol-wetgeving is een poging 
om dit overbodige gevaar te verkleinen. De 
aandacht die alleen al de alcoholwetgeving 
vraagt, bij voorbeeld ten aanzien van de 
opsporingsmethodes, geeft aan hoeveel moeite 
dat kost. Op dronken vliegen of dronken 
varen staan geen duidelijke sancties en er is 
geen opsporings- of preventiebeleid, tenzij 
georganiseerd door bij voorbeeld een lucht-
vaartbedrijf. 
Van enige regulatie van het gebruik van gevaar-
lijke geneesmiddelen bij verkeersdeelname 
kon, door de vele technische problemen die 
dat met zich meebrengt, nog geen sprake zijn. 
Zo is het lange tijd onduidelijk geweest wat 
nu precies het effect van die geneesmiddelen 
op de rijvaardigheid is; nu dat voor een beperkt 
aantal middelen duidelijk wordt, blijkt dat het 
bijna onmogelijk is om het gebruik van die 
middelen bij automobilisten op te sporen, 
omdat de screening van bloedmonsters op de 
potentieel gevaarlijke middelen bijna onmoge- 



• • lijk, en in ieder geval heel duur is. Goede 
. voorlichting lijkt vooralsnog de enige mogelijk-

held om het aantal slachtoffers van genees-
middelengebruik bij verkeersdeelname te 
kunnen beperken. 
De hoofdbesturen van de Kon. Ned. Mij. ter 
bevordering van de Geneeskunde en van de 
Kon. Ned. Mij. ter bevordering van de Pharma-
dc 	in 1973 hun leden een zwaarwegend 
advies gegeven inzake geneesmiddelen en rij-
vaardigheid. Dit advies houdt in dat de arts 
bij het voorschrijven van geneesmicldelen 
die voorkomen op een daartoe opgestelde lijst, 
zich moet afvragen of hij de patient dient te 
waarschuwen voor het gevaar van deelname 
aan verkeer of het uitvoeren van mogelijk 
gevaarlijke handelingen. De apotheker kreeg 
het advies om altijd een gele .waarschuwings-
sticker op het afleveringspotje of -doosje te 
plakken, tenzij de arts anders voorschreef. 
Zo kan de arts het rijden verbieden (de apo- 

742 	theker plakt er dan een rode verbodssticker 
op) of zonder waarschuwing laten afleveren. 
In de praktijk wordt deze rode sticker echter 
zelden gebruikt. Dit advies was een stap in 
de goede richting, maar het is de vraag of 
het voldoende is. De algemene waarschuwing, 
die de gele sticker is, blijkt snel in kracht in 
te boeten als patienten zelf niet zoveel van het 
effect merken, en crop zoveel potjes stickers 
verschijnen. Duidelijkere en meer op elk 
middel apart gerichte informatie, waarbij 
bovendien soortgelijke geneesmiddelen met 
elkaar kunnen worden vergeleken, slaat naar 
alle waarschijnlijkheid beter aan, zeker als een 
dergelijke produktgerichte voorlichting door-
lopend gesteund kan worden door algemene 
voorlichting. 
Ook de arts zou als voorschrijver de beschik-
king moeten hebben over goede gegevens over 

• de invloed van geneesmiddelen op rijvaardig-
held, op basis waarvan hi] samen met zijn 
therapeutische keuzecriteria, een vergelijking 
kan Timken. De gegevens voor deze informatie 
zijn onvoldoende beschikbaar, maar bij de 
slaapmiddelenneb ik een voorbeeld van de 
bruikbaarheid van vergelijkend onderzoek 
gegeven. Dergelijke vergelijkingen zouden van 
alle potentieel gevaarlijke geneesmiddelen 
gemaakt moeten worden. Onderzoek in die 



richting, gebruik makend van verschillende 
erkende technieken, liefst door meerdere, ook 
van elkaar onafhankelijke, onderzoekers moet 
zo sterk mogelijk gestimuleerd worden. Dit 
zou kunnen door dergelijke informatie als 
registratie-voorwaarde (om toegelaten te 
worden tot de markt) op te nemen en zelfs 
alsnog te eisen van reeds geregistreerde genees-
middelen. Het gebruik van benzodiazepines 
veroorzaakt meer verkeersslachtoffers dan 
kanker of cardiovasculaire aandoeningen. Bij 
de algemene voorlichting zou de nadruk 
gelegd moeten worden op de volgende 
aspecten: 
— De noodzaak van het goed opvolgen van 
voorschriften omtrent dosering, doserings-
tijdstip e.d. 
— Het gevaar van het combineren van ver-
schillende geneesmiddelen en dat dat nooit 
zonder voorkennis van de arts mag gebeuren. 
— Het gevaar voor het gebruik van alcohol 

743 	naast een geneesmiddel, zeker indien men tot 
geruime tijd erna auto wil rijden. 
— Het laten staan van de auto bij vermoeidheid, 
slaperigheid of du izeligheid, zeker bij genees-
middelengebruik. 
— Dat het verstandig is om de eerste dagen ná 
het starten van een nieuwe medicatie niet te 
rijden en ook bekenden te vragen naar evt. 
gedragsveranderingen, die de patient zelf vaak 
niet merkt. 
— Dat gedurende de tijd dat er een kans is 
op een 'hang-over', na geneesmiddelen-inname, 
er niet moet worden gereden. Deze tijd ver-
schilt per geneesmiddel. 
— Dat bijwerkingen, of een verdenking daarvan 
net als veranderingen in het effect van een 
geneesmiddel altijd direct aan de arts moeten 
worden gemeld. 

Deze waarschuwingen gelden natuurlijk even-
zeer voor andere soorten verkeersdeelnemers, 
zoals mensen die gevaarlijke machines bedienen 
of een veel aandacht eisend beroep (spoor-
wachters) hebben. 

Conclusies: 
— Alcohol vergroot de kans op een ongeval. 
Bij stijgende BAC's neemt het ongevalsrisico 
exponentieel toe. Ook bij gedragsonderzoek 



hi] proefpersonen blijkt een exponentiele 
relatie tussen de BAC en de verslechtering 
van de taakuitvoering. 
— Recent ontwikkelde experimented psycho-
logische methoden zijn geschikt om vergelij-
kingen binnen groepen geneesmiddelen te 
maken van voor rijgedrag relevante gedrags-
veranderingen. 
— Psychotrope geneesmiddelen en 'drugs' 
verslechteren de rijvaardigheid. Net  aantal 
factoren dat op dit effect van invloed is, is 
groot zodat beoordeling van de invloed op de 
handelingsbekwaamheid in individuele gevallen 
erg moeilijk is. Dit kan het best door deskun-
digen gedaan worden. 
— Zolang er niet meer vergelijkende gegevens 
zijn is het raadzaam dat artsen en apothekers 
zich !louden aan het advies van de KNMG 

. en de KNMP, met de daarbij uitgegeven lijst 
van genecsmiddelen, die voor de rijvaardigheid 
een of ander gevaar betekenen. 

744 	— Gerichte, liefst vergelijkende. studies naar 
de effecten van (genees)middelen op rijvaardig-
heid moetcn krachtig worden gestimuleerd, 
zodat aan voorschrijvers en patienten meer 
gedetailleerde, produktgebonden, vergelijkende 
informatie gegeven kan worden. 

Literatuurlijst 

Borkenstein, R. F., et al. The role of a 
drinking driver in traffic accidents. Blooming-
ton, Ind., Department of police administration, 
Indiana University, 1964. 
Donchin, E. Surprise! 	Surprise? 
Psychophysiology, I8e jrg., 1982, blz. 
493-513. 
Hindmarch, I. and A. C. Gudgeon. The effects 
of clobazam and lorazepam on aspects of 
psychomotor performance and car handling 
ability. 
British journal of din. pharmacol., nr. 10, 
1980, blz. 145-150. 
Louwerens, J. W., K. A. Brookhuis and J. F. 
O'Hanlon. The effects of the antidepressants 
oxaprotiline, mianserin, atnitryptiline and 
doxepin upon actual driving performance. 
Rijksuniversiteit Groningen, Verkeerskundig 
studiecentrum, 1984. VK 83-05. 



Louwerens, J. W. et al. De invloed van ver-
schillende bloedalcoholspiegels op objectief 
meetbare aspecten van feitelijk rijgedrag. 
Groningen Rijksuniversiteit, Verkeerskundig 
studiecentrum, 1985. VK 85-03. 
O'Hanlon, J. F. Psychotropic medication 
and driving safety. 

• Groningen Rijksuniversiteit, Verkeerskundig 
studiecentrum, 1980. 
O'Hardon J. F., G. J. Blaauw and J. B. J. Rie-
mersma. Diazepam impairs lateral position 
control in highway driving. 
Science, 217e jrg., 1982, blz. 79-80. 
O'Hanlon, J. F. et al. 
In: Proceedings of the 1st International sym-
posium on prescription drugs and driving 
performance; ed. by O'Hanlon and De Gier; 
in druk bij Taylor and Francis, 1986. 
Shiffrin, R. M. and W. W. Schneider. Control-
led and automatic human information pro-
cessing (II): perceptual learning, automatic 

745 	attending and a general theory. 
.Psychological review, 84c jrg., 1977, blz. 
127-190. 
Simpson, H. M. and R. A. Warren. Alcohol, 
other drugs and driving. 
In: Road safety; ed. by H. C. Foot., A. J. 
Chapman and M. Wade. 
New York, Praeger, 1981. 



Het rijden onder invloed van 
geneesmiddelen en drugs 

Enige justitiele implicaties van farmacologische 
aspecten 

door drs. P. G. M. Zweipfenning* 

1. lnleiding 
Al bijna 30 jaar wordt er serieuze aandacht 
geschonken aan de gevaren die het gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen bij het uitvoeren 
van ingewikkelde en potentieel gevaarlijke 
werkzaamheden met zich meebrengt. 
In 1958 verscheen dienaangaande het over-
zicht van Nelemans (I). In 1973 formuleerden 
K.N.M.P. en K.N.M.G., de organisaties van 
artsen en apothekers in Nederland, bun zwaar-
wegend advies aan bun leden met betrekking 
tot het waarschuwen van patienten/gebruikers 

746 	van bepaalde middelen die eventueel een voer- 
tuig wilden gaan besturen (2). In dit waar-
schuwingssysteem•wordt gewerkt met de 
bekende rode en gele stickers met de opschrif-
ten 'bij gebruik geen voertuigen besturen' 
respectievelijk `dit middel kan de rijvaardig-
heid beinvloeden'. 
In 1974 werd de Wegenverkeerswet (WVW) 
zodanig gewijzigd dat het mogelijk werd 
personen die de veiligheid van hun medeweg-
gebruikers (en zichzelf) in gevaar brengen, 
doeltreffender aan te pakken. (Invoering ver-
plichte bloedproef) Voor alcohol werd een 
strikte linnet in de wet opgenomen (0,50 
mg/ml bloed), voor de overige stoffen achtte 
men de tijd daarvoor nog niet rijp. Problemen 
die hierbij speelden en voor een deel nog steeds 
actueel zijn, worden in Net hierna volgende 
besproken. 

1.1. Begripsdefinieringen 
Alvorens op de problematiek in te gaan, lijkt 
het nuttig even stil te staan bij de in dit verband 
vcel voorkomende begrippen. Doze begrippen 

* Apotheker verbonden aan het Gerechtelijk Labo-
ratorium. De auteur is dank verschuldigd aan ir. 
W. Neuteboom, drs. 11. Logtenberg on dr. D. W. Steen-
huis voor het kritisch doorlezen van het manuscript 
en aan Marja liarsveld voor het accurate typewerk. 
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komen ook in andere verbanden vaak voor en 
hun definiering is niet altijd eenduidig. Om 
misverstanden te voorkomen hier eerst enige 
definities. 

Farmacon: een stof die een bepaalde werking 
op een organisme (in casu het menselijk 
lichaam) heeft, ongeacht de aard van deze 
werking (bijvoorbeeld genezend, stimulerend, 
versuffend of giftig). 

Geneesmiddel: een farmacon in een geschikte 
toedieningsvorm (zoals tablet, zetpil, oog-
druppels etc.). Een positieve werking staat 
dan op de voorgrond, hoewel negatieve 
werkingen vaak op de koop toe dienen te 
worden genomen.* 

Drug: een farmacon, dat in plaats van als 
geneesmiddel als genotmiddel wordt gebruikt 
(heroine, cocaine, nicotine, alcohol).** 

Voor een bespreking van de begrippen rijgedrag 
en rijvaardigheid verwijs ik naar het artikel 
van Louwerens in dit nummer. 

Het hanteren van geneesmiddelen (bereiden, 
afleveren, voorschrijven e.d.) wordt geregeld 
in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. 
In deze wettelijke regeling vallen alleen 
positieve/gewenste effecten van farmaca onder 
de definitie van geneesmiddel. De negatieve 
werkingen worden niet, en kunnen mijns 
inziens ook niet, in het strakke keurslijf van 
een wet worden gedwongen. Deze negatieve 
aspecten worden in het algemeen gecontroleerd 
door het College ter Beoordeling van Genees-
middelen en in laatste instantie door de voor- 
schrijvend arts en afleverend apotheker. Bij 
het toepassen van geneesmiddelen die de rij-
vaardigheid beinvloeden, verschijnt een nieuw 

* N.B. Dit is niet de officiele definitie van genees-
middel conform de Wet op de Geneesmiddelen-
voorziening (artikel 1, lid 1 sub c) maar in deze 
context duidelijk en bruikbaar. 
** Hierbij is het belangrijk zich te realiseren dat 
in Angelsaksische literatuur het begrip 'drug' zowel 
in de betekenis van farmacon, geneesmiddel als in 
de boven gegeven betekenis van drug gebezigd wordt; 
in dat laatste geval wordt ook wel gesproken van 
illegal of illicit drugs. 



facet ten tonele namelijk het belang van der-
den, in het bijzonder de veiligheid van de 
overige weggebruikers. 

1.2. Welke fannaca zijn van invloed op het 
rijgedrag? 
Uiteraard zijn dit de stoffen die den of meer 
eigenschappen, noodzakelijk voor het correct 
besturen, beinvloeden. Zij zijn onder te ver-

. delen in twee groepen: 

I . Farmaca die in het centrale zenuwstelsel 
(CZS), met als belangrijkste decide hersenen, 
doordringen en flier een aspecifieke 'dempen-
de' (sederende) werking op hebben. 

2. Farmaca die den specifieke, essentiele 
parameter (zintuig) beinvioeden, meestal 
niet via het CZS maar `perifeen 

Aanvankelijk (in 1973) ondervond men grote 
748 problemen hi] het opstellen van een lijst met 

(potentieel) rijgevaarlijke stoffen. Op grond 
van deze, vaak door onvoldoende kennis ver-
porzaakte problemen, heeft men de tocnma-
lige lijst van K.N.M.P. en K.N.M.G. beperkt 
tot die stoffen die bet meest urgent maat-
regelen vergden. Deze behelsde: 
— antihistaminica: farmaca gebruikt bij aller-
gische aandoeningen, bijvoorbeeld hooikoorts; 
— psychofarmaca: farmaca die hi] psychosen 
gebruikt worden (ook wel aangeduid met 
neuroleptica) en de farmaca toegepast bij 
angsten en spanningen (zogenaamde anxio-
lytica) en de anti-depressiva (naam spreekt voor 
zich): 
— staapiniddelen; 
— amfetamines ('pepmiddelen'). 

Het zou tot 1983 duren your men de tijd rijp 
achtte de lijst meer volledig le waken. Op 
deze 'nattier werd de samenstelling van de lijst 
fundamentecl gewijzigd zonder dalze erg 
veel !anger werd. Dat deze lijst echter toch 
min of nicer beperkt is en voornamelijk bedoeld 
als snel te hanteren naslagwerk in de drukke 
apotheek, blijkt uit de toelichting die de 
samenstellers nodig achttem 
'De geneesmiddelenlijst inzake rijvaardigheid 
bestaat alleen uit die geneesmiddelen waarop 



routinematig een rijvaardigheidssticker moet 
worden aangebracht en mag nimmer worden 
gehanteerd als een uitputtend overzicht van 
alle geneesmiddelen die de rijvaardigheid op 
een of andere wijze nadelig zouden kunnen 
beihvloeden.' (3) 

2. De lotgevallen van farmaca in het lichaam 

2.1. Concentratielwerkingsrelatie 
Zoals echter iedereen gevoelsmatig als vanzelf-
sprekend beschouwt, zal niet ieder contact met 
een potentieel gevaarlijke stof zonder meer tot 
een ontoelaatbare beihvloeding van het normale 
functioneren van een persoon aanleiding geven. 
Een (rijgevaarlijke) stof vvaarvoor dit inmiddels 
goed is onderzocht is alcohol. Bij stijgend 
alcoholgehalte raakt men meer en meer onder 
invloed. Een bepaalde taak zal voor een steeds 
groter percentage van de 'drinkers' onuitvoer-
baar worden bij een toenemend bloedalcohol- 

749 gehalte (4, 5). Men spreekt dan van een duide-
lijke bloedspiegel-werkingsrelatie, of als bloed-
plasma voor de concentratiebepaling gebruikt 
is, van plasma-spiegelwerkingsrelatie. 
Men kan vervolgens een grenswaarde kiezen 
waarboven men de beihvloeding onaanvaard-
baar acht, als men bijvoorbeeld een voertuig 
wil besturen. Voor minder veeleisende werk-
zaamheden als tandenpoetsen en het bedlampje 
uitdoen kan men een hoger bloedalcohol-
gehalte tolereren; en wil men na een feestje 
eerst nog de afwas doen en de hond uitlaten, 
dan zal men ergens op een tussenliggend bloed-
alcoholgehalte moeten eindigen. 
De exacte waarden van het bloedalcohdl-
gehalte waarbij men dergelijke werkzaamheden 
nog acceptabel kan uitvoeren, hangen af van 
de individuele gevoeligheid van de drinker en 
effecten als gewenning (is in feite 'training). 
Voor het besturen van voertuigen heeft de 
wetgever ook in verband met de risico's voor 
medeweggebruikers, een vaste grens getrokken 

• omdat uit onderzoek was gebleken dat bij 
ongeveer 0,5-0,8 mg alcohol per ml. bloed de 
kans op ongevallen verdubbelt (4). 
Bij het gebruik van geneesmiddelen zijn ook 
begrippen als minimaal werkzame concentratie 
belangrijk, grenzen die ook weer afhankelijk 
zijn van de situatie en het individu. Aldus 



onderscheiden geneesmiddelen zich van genot-
middelen dater een bepaald effect noodzake-
lijk is. Zo zullen antibiotica in zodanige concen-
tratie aanwezig moeten zijn, dat de groei van 
de bacterien inderdaad geremd wordt c.q. de 
bacterien gedood worden. Deze grens beet 
de minimale therapeutische concentratie. 
Dit impliceert dat wanneer een farmacon in 
de minimaal therapeutische concentratie 
aanwezig is en toch bijwerkingen veroorzaakt 
die in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld het 
besturen van een voertuig) onacceptabel zijn, 
men voor de keuze staat de therapie te doen 
staken of een irijverbodi op te leggen. Het 
verlagen van de dosering heeft in zoverre geen 
zin omdat dan de therapie beter geheel achter-
wege kan blijven, want enig gunstig resultaat 
is in dat geval toch niet te verwachten. (Bij 
farmaca als drug (genotmiddel) gebruikt, is 
natuurlijk ook een zeker minimum effect 
gewenst: in het algemeen zijn deze echter Met 
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	noodzakelijk voor het goed functioneren van 
de gebruiker. In zekere zin zijn heron -lever- 
slaafden hierop een uitzondering.) Het 
probleem in veel gevallen is nu dat de relatief 
eenvoudige situatie als boven geschetst niet 
altijd voorkomt. 
Voor veel farmaca is er (nog) geen eenduidig 
verband tussen concentratie in het bloed en 
de hoofd- eq. nevenwerkingen. 

2.2. Metabolistne 
In sommige gevallen wordt een dergelijke 
reactie veroorzaakt doordat nit de moederstof 
zogenaamde metabolieten gevormd worden die 
soms dezelfde werking als de moederstof heb-
ben en soms ook een minder sterke tot hele-
maal geen werking. Metabolieten zijn omzet-
tingsprodukten die ineestal in de lever door 
inwerking van enzymen gevormd worden. 
Metabolieten worden meestal sneller door 
nieren en gal uitgescheiden: metabolisme heeft 
dan ook een belangrijke taak bij het verwij-
deren van lichaamsvreemde stoffen. Zelfs 
komt het voor dat de moederstof inactief is 
en de volledige hoofd- en nevenwerking aan 
de metabolieten toegeschreven dient te worden. 

2.3. Eiwitbinding 
Ook worden sommige farmaca gebonden aan 



bepaalde -componenten in het bloed (eiwitten). 
Dat deel dat gebonden is heeft geen farmaco-
logische werking. Als nu door een of andere 
oorzaak (bijvoorbeeld verandering van voed-
selpatroon of gelijktijdig gebruik van andere 
geneesmiddelen) de gebonden fractie van 
95% naar 90% daalt, dan zal het werkzame 
deel.van 5 naar 10% stijgen, met andere woor-
den verdubbelen (!) zonder dat de totale 
concentratie in het bloed verandert. 
Buiten de hier genoemde redenen zijn er vrij-
wel zeker nog andere mechanismen in het 
spel die door deskundigen nog niet goed 
begrepen worden; speculeren hierover zou erg 
ver buiten het bestek van dit tijdschrift gaan. 

Problemen zoals in dit hoofdstuk beschreven, 
treden veel op bij de wat modernere en steeds 
meer gebruikte farmaca. Het bekendste voor-
beeld is de groep der benzodiazepines*, een 
groep van circa 30 farmaca, waartoe onder 
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	andere als de belangrijkste vertegenwoordigers 
behoren (6): 
Diazepam (Valium, Stesolid), 
Oxazepam (Seresta), 
Flunitrazepam (Rohypnol), 
Chloordiazepoxide (Librium), 
Lorazepam (Temesta). 

2.4. Justitiele implicaties 
De justitiele implicaties van wat hierboven 
besproken is, zijh nogal zwaarwegend. Voor 
veel stoffen die problemen bij het besturen 
kunnen veroorzaken, zoti het bijvoorbeeld 
niet mogelijk zijn om een wetenschappelijk 
onderbouwde grensconcentratie in het bloed 
op een eventuele lijst bij de stofnaam te ver-
melden. Deze concentratie gaat dan als een 
absolute waarde een eigen !even leiden, zodat 
de eventueel in specifieke zaken noodzakelijke 
relativering niet meer mogelijk is, tenzij men 
de keuze wenst te maken voor een regeling 
als voor alcohol. Maar dit zou een politieke 
keuze zijn die niet op farmacologische 
gronden gebaseerd is. 
Metabolieten kunnen naast de hoofdwerking 
ook nevenwerkingen hebben, hetgeen de 

* Dit zijn veel gebruikte slaap- en kalmerings-
middelen. 



behoefte aan experimentele onderzoeksresul-
taten aanzienlijk uitbreidt en tevens de toxi-
cologische analyse gecompliceerder maakt. 
Wenst men ook de niet-(eiwit)-gebonden fractie 
in het bloed te bepalen, dan dient men zeer 
speciale voorzieningen te treffen zodat deze 
fractie niet verandert tussen bloedafname en 
analyse. Vervolgens dient men over een bepa-
lingsmethode te beschikken, die — afgezien 
van de overige problemen — circa een factor 
10-20 maal gevoeliger moet zijn omdat deze 
fractie vaak slechts I110 A 1/20 van de totale 
hoeveetheid farmacon in het bloed dient aan 
te tonen. 

• (Mt het bovenstaande zij duidelijk dat de 
voor een deel nog niet voor alle farmaca 
opgeloste farmacologische problematiek een 
interpretatie in foro van de resultaten van 
analytisch-toxicologisch onderzoek aanzienlijk 
kan bemoeilijken. 

752 	3. Het tegengaan van het rijden onder invloed 

3.1. Voorkomen is beter dan genezen 
Natuurlijk geldt ook bij de problematiek van 
het rijden onder invloed dat op alle mogelijke 
manieren getracht moet worden om probleem-
situaties te voorkomen. 
Manieren om dit te verwezenlijken zijn (theo-
retisch!) legio: 
De ontwikkelaars van nieuwe geneesmiddelen 
kunnen bij bun research (nog) meer doel-
gericht aandacht besteden aan de nevenwer-
kingen die in dit verband van belang zijn. 
Daar dit (uiteraard) extra kosten met zich mec 
zal brengen, zijn signalen van de overheid en 
uit de maatschappij hierbij een sterke stimu-
lans. Als voorbeeld kan genoemd worden de 
Softenon-affaire uit het begin van de jaren 
zestig die ervoor gezorgd heeft dat de invloed 
van medicatie op het ongeboren kind tijdens 
de zwangerschap aanzienlijk beter bestudeerd 
is. Ook worden er tegenwoordig aanzienlijk 
terughoudender farmaca toegediend aan 
zwangere vrouwen. 
Dat dit mechanisme al op gang gekomen is, 
blijkt uit de reclamecampagnes die gevoerd 
worden in mediscbe vakbladen voor de 
nieuwere anti-histaminica (= anti-allergie-
middelen) die aanzienlijk minder problemen 



met zich mee zouden brengen dan de `vorige 
generatie' van deze middelen. Is het voorschrij-
ven van potentieel rijgevaarlijke geneesmiddelen 
onvermijdelijk, dan zullen de eventuele gevol-
gen hiervan zorgvuldig afgewogen dienen te 
worden door ter zake kundigen. Dat.wil zeggen 
de arts en apotheker zullen meer nog dan nu 
het geval is, de beschikking dienen te krijgen 
over gegevens die nodig zijn bij dergelijke 
beslissingen met potentieel verstrekkende 
gevolgen. Er zal dan een, op zijn betrouw-
baarheid getoetst, gegevensbestand beschik-
baar dienen te komen als basis voor de te ver-
strekken adviezen. Dit bestand zal o.a. gegevens 
kunnen bevatten afkomstig van experimenteel 
onderzoek dat met de farmaca uitgevoerd is. 
Dat wil zeggen gegevens van onder gecontro-
leerde omstandigheden uitgevoerde rijproeven 
e.d. 

3.2. Wettelijke regelingen 
753 	Zoals in ieder door mensen gemaakt systeem 

zal er op een gegeven moment van de ideale 
lijn afgeweken worden. J uist omdat er aan een 
derde partij (medeweggebruiker) schade berok-
kend kan worden; is een wettelijke regeling 
noodzakelijk indien de maatschappij zich hier-
tegen wil beschermen. Pas als alle voorlichting 
aan een patient/gebruiker van bepaalde 
middelen heeft gefaald en hij (m/v) heeft de 
verkeersveiligheid in gevaar gebracht, is het 
voor de rechterlijke macht interessant bevestigd 

' te zien of een verdachte (dit is de titel die de 
patient dan inmiddels heeft gekregen) onder 
invloed van een bepaalde stof bestond en zo 
ja, of hem dit ook te verwijten is. 
De tekst van artikel 26 lid 1 Wegenverkeers-
wet luidt als volgt: 
'Het is de bestuurder van een voertuig verboden 
dit te besturen terwijl hij verkeert onder 
zodanige invloed van een stof waarvan hij weet 
of redelijkerwijze moet weten dat het gebruik 
daarvan — al dan niet in combinatie met het 
gebruik van een andere stof — de rijvaardigheid 
kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk 
besturen in staat moet worden geacht.' 
Bij de bewijsvoering gelden de volgende toet-
singscriteria: 

a. De aanwezigheid van een bepaald farmacon 



dient aangetoond te worden. Bij een analy-
tisch-toxicologisch onderzoek komt het crop 
neer dat de aanwezigheid in het lichaam van 
dat farmacon met menselijkerwijs boven iedere 
twijfel verheven zekerheid wordt bewezen. 

b. Genoemd wetsartikel vereist ook dat de 
invloed zodanig is dat de bestuurder niet meer 
tot behoorlijk besturen in staat moot worden 
geacht. Eon kwantitatieve bepaling van het 
farmacon is in veel gevallen gewenst: in die 
gevallen waarbij een redclijk eenduidige relatie 
bestaat tussen de concentratie van het farmacon 
en de uitwerking Op eon mens, kunncn in 
principe eenduidige antwoorden worden 
verwacht over de mate van beinvloeding. 
Gegevens uit de farmacologie on uit experi-
menten die betrouwbaar de invloed op het 
rijgedrag duidelijk maken, diction dan beschik-
baar to zijn om de uitspraak to onderbouwen. 

754 	C. Het derde aspect is minder van analytische 
aard: namelijk 'de verdachte had redelijker-
wijs moeten weten' dat hij zodanig onder 
invloed zijnde niet moor to behoorlijk besturen 
in staat kon worden geacht. 
Was de verpakking van zijn geneesmiddel voor- 
zien van de rode sticker met de tekst: 
gebruik goon voertuigen besturen', dan lijkt 
het ecn uitgemaakte zaak. Wat or echter alleen 
sprake van de geth sticker met de tekst: 'DB 
middel kan de rijvaardigheid beifivloeden', 
dan waren de deskundigen kennelijk niet 
zodanig zeker van hun zaak dat zij een `rij-
verbod' wilden opleggen. Aldus hebben zij het 
gelaten bij een wat vage waarschuwing. Concen-
tratiebepaling in het blood zou uitsluitsel 
kunnen geven over de vraag of hij zich aan het 
doseringsvoorschrift gehouden heeft. Maar als 
zou blijken dat dit wel het geval is 	? De 
verdachte zal zich or stellig op beroepcn een 
gewetensvolle afweging gemaakt to hebben 
nadat de deskundigen hem in de stook lieten. 

4. Bewijsvoering inzake rijden onder invloed 
Uit de wettclijk gestelde regels volgen conse-
quenties waaraan bij eon bewijsvoering aan-
dacht dient to worden besteed. Omdat het 
moor uitputtend behandelen van doze punten 
op zich al enigc specialistisehe boekwerken 



zou kunnen vullen, wil ik ze slechts even 
aanstippen: 
Ten eerste de keuze van een geschikt te onder-
zoeken substraat (lees lichaamsvloeistof). 
Bloed is het meest universeel toepasbaar en 
geeft veruit de best interpreteerbare analyse-
resultaten. Een nadeel (tot op zekere hoogte) 
is dat de tussenkomst van een arts nodig is. 
Speeksel komt voor dergelijke onderzoeken 
steeds meer in de belangstelling. Een probleem 
is echter, dat de concentraties van farmaca in 
speeksel in veel (juist vaak belangrijke) geval-
len een factor 10 tot 100 lager zijn dan die in 
bloed (-plasma). Bovendien is het monster-
volume vrij beperkt. Urine is vrij gemakkelijk 
in redelijk grote hoeveelheden te verkrijgen, 
echter lang niet alle farmaca zijn in urine 
als zodanig aantoonbaar. Soms alleen (inac-
tieve) metabolieten. Bovendien kan de ver-
houding tussen de concentraties in urine en 
die in bloed (-plasma) ook per individueel 

755 	farmacon aanzienlijk fluctueren. Voor veel 
farmaca hangt dit ondermeer van de zuur-
graad van de urine af die weer sterk afhankelijk 
is van voedingsgewoonten. Voor amfetamine 
bijvoorbeeld kan de concentratie in de urine 
al snel een factor honderd varieren bij gelijk-
blijvend gehalte in het bloed. Dit maakt 
concentratiemetingen in de urine voor veel 
farmaca nagenoeg oninterpreteerbaar! 

In deze gevallen is dus het aantonen van de 
farmaca in het lichaam niet zo'n probleem 
(toetsingscriterium a), maar het trekken van 
eventuele conclusies i.v.m. het zodanig onder 
invloed zijn (criterium b) wordt dan haast 
onuitvoerbaar en als overtuigend bewijs is 
het niet bruikbaar. 
Minder fundamentele maar niet minder belang-
rijke aspecten zijn bij de toetsingscriteria a en b 
ook nog van belang. Het betreft hier de 
chemische stabiliteit (= aantoonbaarheid na 
verloop van tijd) als functie van afname, 
verpakking, bewaring en vervoer van de stoffen 
in het afgenomen monster biologisch materiaal. 
Voor lang niet alle farmaca is dit volledig 
onderzocht. Wat betreft toetsingscriterium 
c kunnen zich bij aan de rechter ter beoorde-
ling voorgelegde zaken een aantal problemen 
voordoen. Deze problemen worden veroor- 



zaakt door de diverse adviezen die de patient 
kan krijgen en zijn reactie hierop. 
De belangrijkste varianten die zich hierbij 
voordoen passeren de revue: 

1. De patient trekt zich het advies van de ge-
neesmiddelendeskundige aan en gaat conform 
dit advies rijden omdat men bijvoorbeeld 
na een proeftijd geen problemen meer 
verwacht: zijn rijvaardigheid blijkt normaal. 
De ideale situatie. 

2. De patient krijgt ten onrechte het advies niet 
te gaan rijden. Dit is meer een sociaal-econo-
misch dan een jundisch probleem; de maat-
schappelnke consequenties van een te voor-
zichtige opstelling — hoewel niet onbelangrijk 
— vallen buiten het bestek van dit betoog. 

3. De patient krijgt het advies nie t te gaan 
rijden (bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

756 	de rode sticker op de verpakking) maar doct 
dit toch en raakt betrokken bij een ongeval. 
Wanneer nu blijkt dat hij bewust deskundigen-
adviezen heeft genegeerd, zal hij zich voor 
de rechter moeten verantwoorden, want hij 
had redelijkerwijs beter inocten weten. 

4. De patient krijgt van de deskundigen te 
horen dat hij wel kan rijden, hij houdt zich 
netjes aan de voorschriften maar raakt bij 
een ongeval betrokken c.q. vertoont gevaarlijk 
rijgedrag. 
Is in dit geval de verstrekker van dit advies 
verantwoordelijk en misschien zelfs civic!. 
rechtelijk aansprakelijk? En zo ja, hoe kan de 
patient/verdachte bewijzen dat hij een positief 
advies heeft gekregen? Dit zou aanleiding 
kunnen geven tot juridische touwtrekkerij, 
waarvan ik als niet-jurist nauwclijks de omvang 
kan overzien. Orn dit te voorkomen zou een 
soort pat ientenpaspoort, waarin dergelijke 
adviezen aangetekend kunnen worden, een 
oplossing kunnen zijn. Dit laatste schept 
juridisch aanzienlijke duidelijkheid, maar welke 
deskundige (arts, apotheker, medisch-specia-
list) zou zo'n paspoort durven in te vullen? 
Want dit diem uiteraard op goede gronden te 
geschieden. Hiervoor is het nodig dat het 
gegevensbestand genoeind in paragraaf 3.1 



algemene erkenning verkrijgt. Dat wil zeggen 
dat de wetenschappelijke onderzoekers tot 
consensus dienen te komen over welke experi-
mentele gegevens relevant genoeg zijn om in een 
dergelijk bestand opgenomen te worden, jets 
wat momenteel nog niet gerealiseerd is. 

5. Deskundigen zijn van mening dat de medi-
catie geen risico voor de verkeersveiligheid 
met zich meebrengt, maar de patient neemt 
zijn medicatie niet volgens doseringsvoor-
schrift in. De patient zal dus juridisch verant-
woordelijk zijn. 
Dit geval is weer onder te verdelen in: 
— Een depressieve patient bijvoorbeeld die 
een thandje vol' van zijn tabletten inneemt 
.en , in zwaar gefntoxiceerde toestand in de auto 
stapt. Deze is volgens de huidige wet terecht 
wel strafbaar. 

— Een diabeet of epilepticus die zijn medicatie 
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	niet (op tijd) inneemt c.q. zich niet aan het 
dieet houdt is potentieel even gevaarlijk maar 
volgens artikel 26 WVW niet strafbaar 
omdat de wet het niet innemen van essentiele 
geneesmiddelen niet noemt. 

Zou men voor de drugs (genotmiddelen) in 
verband met de niet-noodzakelijkheid van het 
gebruik kunnen kiezen voor de zogenaamde 
nul-optie (de stof mag niet in het lichaam 
voorkomen), voor wat betreft de genoemde 
epilepsie en diabetes zou men zelfs het tegen-
deel van een nul-limiet wettelijk kunnen 
vastleggen. In dat geval kan men het nut van 
een aanvulling van het huidige artikel 26 
WVW kunnen overwegen die als volgt zou 
kunnen luiden: 
'Het is een bestuurder verboden niet te 
verkeren onder de invloed van zodanig een 
stof waarvan hij weet of redelijkerwijs kan 
weten dat deze stof voor zijn goed functio-
neren als bestuurder onontbeerlijk is.' 
Fletcher (9) maakt melding van veroordelingen 
van bestuurders met diabetes in het Verenigd 
Koninkrijk die zowel door te.veel als te 
weinig insuline verkeersongelukken veroor-
zaakten. 
Voor andere categorieen geneesmiddelen is 



volgens de huidige^inzichten een dergelijke 
eis niet voldoende to onderbouwen. 

5. Discussie en conclusies 
- Voor eon bevredigende regeling van het 
rijden onder invloed van farmaca voldoet 
de huidige regeling duidelijk niet. De proble-
men lopen qua aard stork uiteen. De eerste 
problemen worden al voelbaar in de opspo-
ringsfase, want eon eenvoudige screeningstest 
zoals voor alcohol is (nog?) niet voorhanden. 
(10) 
— Ms doze drempel (het vorderen van eon 
bloedmonster, daar blood vooralsnog het 
enige bruikbare onderzoeksmedium lijkt) al 
genomen kan worden, zijn er voor eon aantal 
stoffen chemische problemen, het betreft hier 
meer de chemische,stabiliteit dan de aantoon-
baarheid op zich. 
— Is eon kwalitatieve en kwantitatieve bepaling 
van de stof on eventueel werkzame metabo- 

758 	licten haalbaar, dan kan de interpretatie van 
doze gegevens nog al eons bemoeilijkt worden 
zoals beschreven. Zowel farmacologische 
parameters als resultaten van rij-experimenteel 
onderzoek dienen voorhanden to zijn. 
Doze laatste twee punten betreffen de toot-
singscriteria a (het aantonen) en b (in zodanige 
mate beinvloed zijn) uit paragraaf 3.2. 
— Toetsingscriterium c (het redelijkerwijs 
kunnen weten) betreft maatregelen van so-
ciaal-geneeskundige en/of juridische aard. 
— Eon verbetering van het waarschuwings- 
systeem zal op twee manieren effect kunnen 
sorteren: Eon goede patientenvoorlichting 
zal stork preventief werken Maar is anderzijds 
noodzakelijk onyhet onmogelijk to maken dat 
volhardende overtreders zich Met moor op 
onwetendheid kunnen beroepen. 
— De huidige sticker met de tekst: . ....kan 
de rijvaardigheid beinvloeden' verschuift de 
verantwoordelijkheid naar de patient die or, 
on dat is niet verwonderlijk, niet mee om kan 
gaan. 
— Het systeem, zoals in Noorwegen bij de 
wet geregeld, dat de patient/gebruiker eon 
plicht heeft zich op do hoogte to stellen van 
eventuele nadelige,effecten van zijn medicatie, 
kan bier uitkonist brengen. De Gezondheids-
raad adviseerde dit reeds in 1983 aan de Staats- 



secretaris voor Volksgezondheid. (11) Voor-
waarde is dan wel dat deze informatie voor 
de patient beschikbaar is; arts en apotheker 
zijn dan geschikte kanalen. De informatie die 
aan de patient beschikbaar wordt gesteld, 
dient op zijn betrouwbaarheid te zijn getoetst 
door een instantie die principieel onafhanke-
lijk is van eventuele belanghebbenden als bij- 
voorbeeld geneesmiddelenfabrikanten. 
— Een inventarisatie MO van potentieel 
rij-gevaarlijke farmaca is nodig; het streven 
naar een absoluut volledige lijst is niet haal-
baar. Voor de praktijk is een werkbare lijst 
dringend gewenst en het is niet irreeel hiernaar 
te streven. 
— Met het oog op de snelle vorderingen in de 
analytische chemie, farmacologie en bij het 
rij-experimenteel onderzoek, is het gewenst 
hierop in te spelen via wettelijke regelingen. 
Dit geldt met name wanneer het onderzoek 
naar alcohol, in de adem en niet meer in het 

759 	bloed verricht zal worden, en het aannemelijk 
is dat er minder snel een arts aanwezig zal zijn 
om alsnog bloed af te nemen. Een juridische 
mogelijkheid om bijvoorbeeld speeksel te 
onderzoeken zou in een wettelijke regeling 
open gelaten kunnen worden, zodat mochten 
zich ontwikkelingen op dit terrein voordoen, 
er niet direct een vrij omslachtige wetswijziging 
noodzakelijk is. De aanstaande wijziging van 
de Wegenverkeerswet (invoering ademalcohol-
bepaling) zou aangegrepen kunnen worden om 
ook deze materie efficienter te regelen. 
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Het Alcohol Verkeer Project 
in Phoenix (USA): 

succesvolle resultaten* 

door J. L. Malfetti 

Men is het er al enige jaren over eens dat 
alcohol de belangrijkste factor is bij verkeers- 

• ongevallen. Langs verschillende wegen is 
getracht het rijden onder invloed aan te pakken, 
onder meer door harder politieel en justitieel 
ingrijpen. Deze benadering had geen succes 
en hetzelfde geldt voor de experimenten die 
zijn gedaan met technische hulpmiddelen, zoals 
het koppelen van de ontsteking of de best uring 
van een auto aan metingen van alcoholgebruik. 
Wel is succes geboekt met voorlichtings- en 
resocialiseringsprogramma's voor rijders onder 
invloed. Een zo'n succes, het Alcohol Verkeer 
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	Project (AVP) in Phoenix (Arizona) wordt in 
dit artikel besproken. 

De cursus 
De in Phoenix ontwikkelde cursus heeft model 
gestaan voor zo'n 1500 Alcohol Verkeer 
Projecten, verspreid over de Verenigde Staten 
en Canada. De inhoud en de vormgeving van de 
cursus zijn zorgvuldig afgestemd op de 
behoeften en de kenmerken van de rijders 
onder invloed. 
De deelnemers aan het programma dienden vier 
avondbijeenkomsten bij te wonen van elk 
21/2 uur. Deze bijeenkomsten vonden in den 
week plaats in een rechtszaal in Phoenix. De 
participanten betaalden zelf een bijdrage (15 
dollar) waarmee het AVP volledig werd 
bekostigd. De cursus beoogde voorlichting te 
geven over de gevolgen van rijden onder in-
vloed, alsmede na te gaan waarom mensen 
onder invloed rijden en wat zij daartegen kun-
nen doen. De deelnemers werden gestimuleerd 
hun eigen drinkgedrag te analyseren ten over-. 
staan van lotgenoten en instructeurs en te 
onderzoeken op wat voor manier zij hun gedrag 

* Dit is een verkorte weergave van: The Phoenix DWI-
program: succesful results. In: DWI reeducation and 
rehabilitation programs, augustus 1983. 



konden veranderen. Speciale aandacht ging ook 
nit naar hulpverlening aan probleemdrinkers 
onder de participanten aan het AVP. 
Het programma was als volgt opgebouwd. 
Tijdens de eerste bijeenkomst werden onder 
meer statistieken gepresenteerd om de ernst 
van het probleem te laten zien. Gedurende de 
tweede bijeenkomst werd, onder andere met 
behulp van films, geillustreerdwelk effect 
alcohol heeft op het rijgedrag. De derde bijeen- 
komst was gewijd aan probleemdrinken. 
Ongeveer een derde van de participanten bleek 	1 
een alcoholprobleem te hebben. Tijdens de 
vierde en laatste bijeenkomst werden indivi- 
duele plannen ontwikkeld om het rij- en 
drinkgedrag te veranderen. 

Evaluatie 
Tussen 1966 en 1973 hebben zo'n 15.000 
mensen aan een of andere versie van het 
AVP in Phoenix deelgenomen. Er zijn verschil- 

762 	lende pogingen ondernomen om het program- 
ma te evalueren. De evaluatie richtte zich 
daarbij op de volgende drie uitgangspunten: 
— De cursus beoogt het drink- en rijgedrag te 
beinvloeden. 
— De cursus beoogt de kennis en attitude ten 
opzichte van rijden onder invloed in gunstige 
zin te veranderen; 
— De cursus beoogt deelnemers met een 
alcoholprobleem door te sturen naar een hulp-
verleningsinstantie na afloop van het AVP. 

Rijgedrag 
De mate waarin het rijden onder invloed na af-
loop van de cursus verminderde, werd vast- 
gesteld aan de hand van gegevens over 
bekeuringen, veroordelingen en `strafpunten' 
wegens rijden onder invloed. Daarbij werden 
500 AVP-deelnemers vergeleken met 500 
veroordeelden wegens rijden onder invloed die 
geen cursus hadden gevolgd. Beide groepen 
kwamen overeen voor wat betreft leeftijd, 
geslacht en ras. Gedurende drie jaar na de 
veroordeling wegens dronken rijden werd het 
rijgedrag onderzocht. Daarbij bleek dat de 
groep AVP-deelnemers zowel wat betreft 
het aantal veroordelingen, het aantal bekeu-
ringen als het aantal strafpunten gunstig afstak 
bij de niet-deelnemers. 



Hoewel de verschillen statistisch significant 
waren, moeten zij wel met de nodige voor-
zichtigheid worden geinterpreteerd. Zo kan 
de toewijzing van sommige veroordeelden aan 
het AVP selectief zijn geweest. Bovendien zijn 
de gebruikte strafbladen niet steeds even nauw-
keurig ingevuld (met de hand namelijk). 
Er zijn in de loop der jaren verschillende andere 
studies gedaan naar het effect van speciale 
programma's voor het rijden onder invloed. 
Deze — methodologisch beter onderbouwde — 
studies leverden wisselende resultaten op. De 
algemene conclusie moet dan ook zijn dat het 
onderzoek naar het rijgedrag geen eenduidig 
uitsluitsel geeft over de effectiviteit van een 
Alcohol Verkeer Project. Daarom moeten aan-
vullende criteria worden gehanteerd ten einde 
de programma-opzet te evalueren. 

Kennis- en attitude-schalen met betrekking tot 
rijden onder invloed 

763 	Een van de uitgangspunten bij het AVP in 
Phoenix was dat personen die goed geinfor-
meerd zijn over de effecten van alcohol en over 
de gevolgen die rijden onder invloed kan heb-
ben, beter in staat zijn passende tegenmaat-
regelen te nemen. Daarom werd het van belang 
geacht de kennis en attituden van de AVP-
participanten na afloop van de cursus te verge-
lijken met die daarvoor. Drie meetinstrumenten 
werden daartoe ontwikkeld: 
— een kennisvragenlijst, voornamelijk bedoeld 
om de kennis van de effecten van alcohol op 
het rijgedrag te meten, alsmede de relatie 
daarvan met daaropvolgende verkeersongeluk-
ken; 
— een attitudeschaal om de houding ten op-
zichte van rijden onder invloed te bepalen; 
— een uit vijf vragen bestaande gedrags-
beschrijvingsschaal, waarbij de betrokkene 
moest aangeven: (1) de mate waarin hij zelf 
verantwoordelijk was voor zijn aanhouding, 
(2) de juistheid van de aanhouding, (3) de 
kansen op toekomstige aanhoudingen, (4) de 
kansen op veranderingen in het rijden onder 
invloed en (5) de waarde van de cursus. 

Analyse van de resultaten van de kennis- en 
attitudeschalen 
Door vergelijking van de scores op de hiervoor 



besproken schalen voordat aan het AVP werd 
deelgenomen en na afloop daarvan, kan worden 
vastgesteld in hoeverre kennis en attitude met 
betrekking tot rijden onder invloed verandering 
ondergaan. In twee verschillende studies — 
e'en in Phoenix en een in Westchester — bleek 
zowel het kennisniveau signifcant te zijn 
gestegen, als de attitude significant in gunstige 
zin te zijn veranderd. Wat de gedragsbeschrij-
vingsschaal betreft, bleken AVP-participanten 
meer bereid te zijn persoonlijk verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de aanhouding wegens 
rijden onder invloed en aan te geven dat de 
aanhouding juist was en dat de cursus waarde-
vol was. 
De twee besproken studies hebben een beperkt 
karakter, omdat er geen sprake was van een 
controlegroep die niet aan een AVP had deel-
genomen, maar wel aan de voor- en nameting, 
met betrekking tot de verschillende schalen. 
Desalniettemin zijn de resultaten bemoedigend, 

764 	vooral als zij worden afgezet tegen de 
resultaten die vele andere evaluatie-studies 
hebben opgeleverd in termen van attitude- en 
kennisverandering ten gevolge van deelname 
aan een Alcohol Verkeer Project. 

Kennis- en attitudeverandering bij probleem-
drinkers 	• 
Vaak wordt beweerd dat probleemdrinkers 
niet profiteren van een Alcohol Verkeer 
Project, omdat het onderwerp van de cursus 
— het rijden onder invloed —"slechts édn 
aspect is van hun probleem. Om dit te ander-
zoeken is nagegaan in hoeverre veranderingen 
in kennis en attitude met betrekking tot rijden 
onder invloed zijn gerelateerd aan de mate van 
drinkproblematiek. Om deze problematiek 
vast te stellen, werd een `Alcoholisme 
Indicator' ontwikkeld, bestaande uit negen 
vragen. 
Er bleek geen duidelijk verband te zijn tussen 
enerzijds kennis- en attitudeverandering, als-
mede veranderingen op enkele items van de 
gedragsbeschrijvingsschaal, en anderzijds de 
mate van alcoholproblematiek: De atttitude-
en kennisverandering is bij probleemdrinkers 
en minder ernstige drinkers even groot. 



Aansluitende hulpverlening 
Indien degenen die hulp nodig hebben, over-
tuigd konden worden van de noodzaak hier-
van, zou dit den van de meest waardevolle 
resultaten van de cursus zijn. Personen met 
een alcoholprobleem profiteren dan niet alleen 
gedragsmatig van de cursus, maar worden 
ook gemotiveerd om verdergaande hulp in te 
roepen en op die manier hun ongewenste 
levensstijl te veranderen. De uiteindelijke 
effectiviteit van de cursus zal met name voor 
probleemdrinkers grotendeels afhangen van de 
mate waarin zij hulp zoeken, de beschikbaar- 
heid van die hulp en de kwaliteit ervan. 
Ten behoeve van dit onderdeel van de evaluatie 
waren hulpverleners bij de bijeenkomsten 
aanwezig. Zij stimuleerden daar een maximaal 
gebruik van de beschikbare hulpverleningsmoge-
lijkheden. Bovendien benaderden zij persoon-
lijk degenen die blijkens de `Alcoholisme 
Indicator' de grootste alcoholproblemen had- 

765 	den. De aan het AVP verbonden hulpverleners 
legden ten slotte ook contacten met externe 
hulpverleningsinstanties. 
Deze strategie bleek in Phoenix een groot 
succes te zijn. Toen het AVP nog maar kort 
functioneerde, zocht slechts 2% van de 
participanten na afloop hulp. Nadat het 
programma twee jaar had gefunctioneerd, was 
dit percentage gestegen tot 20%. 
Het is van groot belang in te zien welke moge-
lijkheden AVP's in dit opzicht hebben. Zij 
kunnen een belangrijk en vroegtijdig verwij-
zingskanaal vormen voor participanten met een 
alcoholprobleem. 
Uit een studie onder clienten van federale 
centra voor alcoholisten bleek een hoog 
percentage daar na doorverwijzing vanuit een 
AVP te zijn geplaatst. Bovendien bleken deze 
AVP-clienten in een verhoudingsgewijs 
gunstiger ontwikkelingsstadium van hun pro-
blematiek te zijn opgenomen, waardoor de 
kansen op behandelingssucces ook groter 
waren. Het zal duidelijk zijn dat Alcohol 
Verkeer Programma's een belangrijke ingang 
kunnen vormen om het ernstige sociale pro-
bleem van het alcoholisme aan te pakken. 
Daartoe moet het AVP wel aan bepaalde eisen 
voldoen. 



Richtlijnen voor hulp aan probleemdrinkers 
De auteur acht het grote aantal probleem-
drinkers en de relaties die worden onder-
houden met de vele lokale hulpverlenings-
instanties de belangrijkste aandachtspunten bij 
de verdere verbetering van het Alcohol Verkeer 
Project. Met het oog daarop zijn de navolgende 
richtlijnen ontwikkeld: 

I. Verzameling en gebruik van gegevens 
Van participanten aan Alcohol Verkeer Pro- 
jecten moeten verschillende gegevens worden 
vastgelegd. Deze gegevens behoren niet alleen 
geschikt te zijn voor programmatische doel-
einden, maar ook om in individuele gevallen 
de mate van probleemdrinken vast te stellen 
en om aanwijzingen te krijgen voor hulp-
verlening en doorverwijzing. 

2. Afronderlijke resocialisefing van probleem-
drinkers 

766 	Sommigen menen .dat alcoholisten niet aan een 
Alcohol Verkeer Project moeten deelnernen, 
maar zich moeten onderwerpen aan een dieper-
gaande, meer therapeutisch georienteerde 
benadering. Deze stellingname moet evenwel 
worden bestreden. Het is immers wel degelijk 
zo dat ook probleemdrinkers van het AVP 
profiteren: zie de eerder besproken onderzoek-
resultaten. 
Probleemdrinkers die dit deelprobleem met 
succes hebben aangepakt, worden daardoor 
aangemoedigd om vervolgens stapsgewijs andere 
aspecten van hun grote en complexe alcohol-
probleem aan te pakken. 
Een derde reden waarom een afzonderlijk 
programma voorprobleemdrinkers moet wor-
den afgewezen is dat de AVP-participanten 
wegens rijden onder invloed en niet vanwege 
hun alcoholprobleem zijn veroordeeld en aan 
het AVP deelnemen. 

3. Lokate venvijzingsinstanties 
Het is van belang de,voortgang van clienten 
die naar een.lokale .hulpverleningsinstantie 
worden verwezen te blijven volgen en tevens 
de kwaliteit van de geboden hulp vast te stellen. 
Belangrijk is ook'dat de hulpverleningsinstel-
lingen een multifunctioneel karakter hebben 
zodat zij de veelsoortige problemen waarmee de 



probleemdrinker te maken kan hebben, 
centraal kunnen aanpakken. 
Ten slotte is het zaak dat de aan het AVP 
verbonden hulpverlener terdege bekend is met 
de hulpverleningsinstanties waarheen hij 
verwijst. Hij moet bepalen waar de probleem-
drinker het beste op zijn plaats is. 

Resultaten van de beschreven hulpverlenings-
strategie 
lndien de bovenstaande richtlijnen worden 
gevolgd, is de volgende vraag hoe succesvol 
hulpverleningsactiviteiten zijn die in het kader 
van het AVP plaatsvinden. Daartoe werd een 
onderzoek ingesteld bij 595 AVP-deelnemers 
en 263 hulpverleners. Er werden twee vragen-
lijsten voorgelegd. 
De eerste, een `zelf-evaluatie formulier' , werd 
door de deelnemer aan de cursus ingevuld en 
was bedoeld om eventuele veranderingen in 
zijn mening omtrent zichzelf vast te stellen. 
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	De vragen waren geformuleerd in termen van 
een aantal erkende doelen van de hulp-
verlening. 
De tweede, een Veider-evaluatie formulier', 
werd door de hulpverlener ingevuld en was 
ontworpen om na te gaan in hoeverre hij 
veranderingen waarneemt bij de participant als 
gevolg van zijn inspanningen. 

Analyse van de resultaten met beide vragen-
lijsten 
De vragenlijsten waren zo geconstrueerd dat 
de veranderingspercepties door de participant 
zelf en door de hulpverlener onderling verge- 
leken kunnen worden. De onderzoekresultaten 
lieten in dit opzicht opvallende verschillen 
zien. De hulpverleners zagen over het algemeen 
aanzienlijke verbeteringen bij hun clienten, 
terwijl de clienten zelf in dat opzicht heel wat 
bescheidener waren. Een afdoende verklaring 
voor dit verschil is moeilijk te geven. Het is 
mogelijk dat de AVP-participanten zichzelf 
vooraf overschatten om te bewijzen dat zij 
eigenlijk geen hulp behoeven. Aan de andere 
kant kan men ook veronderstellen dat de 
hulpverleners hun behandelingssucces over-
schatten om op die manier het belang van hun 
rot te onderstrepen. 
Los van deze interpretatie-kwestie moet echter 



uit de analyse-resultaten worden afgeleid dat 
het programma in z'n totaliteit belangrijk effect 
heeft gehad wat betreft de volgende hulp-
verleningsdoelstellingen: inzicht hebben in 
eigen handelen en realistisch staan tegenover 
eigen mogelijkheden. Ook werd de algemene 
houding toy. de waarde van de hulpverlening 
positiever. Wat betreft enkele bijkomende 
doelstellingen, zoals het kunnen praten over 
eigen gevoelens, bleek het programma minder 
effectief. 

Het gebruik van hulpverleningsinstanties 
Als onderdeel van de evaluatie-studie is infor-
matie verzameld over doorverwijzing naar 
externe hulpverleningsdiensten. Het bleek dat 
10 tot 25% van de participanten aan een 
Alcohol Verkeer Project na afloop werd door-
verwezen naar een dergelijke instantie. De aan 
het AVP verbonden hulpverlener speelt een 
hoofdrol bij deze doorverwijzingen. Hij of zij 

768 	is de brug tussen de behoeften van de partici- 
panten en de lokale instanties die voor hen 
beschikbaar zijn. Aan deze AVP-hulpverleners 
moeten dan ook hoge eisen worden gesteld. 

De functies en kwalificatieS van de hulp-
verleners 
Aan Alcohol Verkeer Projecten behoren 
speciaal gekwalificeerde hulpverleners 
verbonden te zijn. Hun taak is deelnemers die 
hulp nodig hebben te identificeren, het inzicht 
in hun drinkprobleem te verdiepen, en hen te 
stimuleren gebruik te maken van externe 
hulpverleningsinstanties. Zij behoren daarbij 
nauw samen te werken met deze instanties. 

ConeSusie 
Het Alcohol Verkeer Project in Phoenix heeft 
succesvolle resultaten geboekt in termen van 
verandering van het rijgedrag, in termen van 
kennis- en attitudeverandering, en in termen 
van het gebruik dat van hulpverlening wordt 
gemaakt, alsmede de uitkomst daarvan. Al 
deze resultaten konden slechti worden bereikt 
binnen het raamwerk van de binnen dit 
artikel aangeduide procedures en richtlijnen 
voor zowel de cursus als de hulpverlening. 
Het is niet uitgesloten dat een andere context 
ook geheel andere resultaten oplevert. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 
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Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
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Drugs 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie- 

769 	afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Just itie tegen betaling kopieen worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen- 
tatie van het WODC, Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Bins, J. Dessaur als bevlogen regelaar. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., nr. 3, maart 1986, 
blz. 208-213 (N). 

De schrijfster trekt fel van leer tegen een artikel 
van Dessaur (Delikt en delinkwent, 1985, nr. 5) 
waarin deze zich keert tegen actieve euthanasie. 
Allereerst vraagt de schrijfster zich af waarom vol-
gens Dessaur passieve euthanasic wel is toegestaan 
en actieve niet. Het morele/ethische verschil tussen 
beide kan zij niet inzien. Belangrijker is echter een 
ander verwijt aan Dessaur. Laatstgenoemde be- 
strijdt de opvatting dat artsen e.d. uit mogen maken 
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vat zinvol levcn is en wat nict. De schrijfster verwijt 
Dessaur hetzclfde to doen: zij bepaalt nl. dat men-
sen hun eigcn doodgaan als eon leerproces dienen 
te ondergaan. De door Dessaur beschreven angst van 
bejaarden voor bevlogen euthanasistcn is in wezen 
dezelfde als die voor bevlogcn levensredders; het is 
de angst om nict als zelfstandig individu to worden 
gerespectecrd. Kwesties als die betreffende de 
euthanasie zijn gewetensvragcn en dienen volgens 
de autcur ook als zodanig te worden benaderd. 
lemand dient zelf to kunnen bepalen hoe hij of zij 
rhet zijn of haar (even en dood omgaat. Oat dicnt 
het uitgangspunt to zijn your con euthanasic-
regeling. 

2 
Buckley, D. L. What does the future hold for 
criminology undergraduates in Canada: A look at 
past trends and future prospects. 
Journal of criminal justice, 14e jrg., or. 1, 1986, 
blz. 47-60 (USA). 

In Canada bestond tot 1975 slechts een universiteit 
(Montreal) waar de mogelijkheid word geboden een 
graad in de criminologie to behalen. In 1975 word 
een tweede mogclijkheid geereeerd aan de Simon 
Fraser University (SFU) vlakbij Vancouver. Tussen 
1976 on 1981 steeg het aantal inschrijvingen daar 
aanzienlijk. Ter verkrijging van eon aantal voorlopigc 
gegevens betreffende het nut van eon universitaire 
graad in de criminologic (binnen Canadese context), 
word door de auteur eon onderzock verricht onder 
de 236 studenten, die tussen 1977 on 1981 afstu-
deerden aan de SFU. Er word daarbij gebruik ge-
maakt van ecn vragenlijst met zowel multiple 
choice — als open vragen. De respons bedroeg 39%. 
De volgende vragen werden o.a. aan hen voorgelegd: 
%Vat waren de carriereverwachtingen? Hoe was de 
werkgelegenheidssituatic? Tevreden over de op-
biding? Tevreden over het verkregen work? Hoc 
hoog is hct salaris? Etc. De verkregen gegevens 
suggereren o.a., dat velen de studierichting kozen 
aangezien het 'zichtbaar goede vooruitzichten' 
bood. Volgens de autcur is het dan ook zaak doze 
`goede vooruitzichten' zeker tc blijven stollen door 
by. aanpassing van het leerplan aan het huidige en 
toekomstige marktaandeel van de criminologic. 
net onderzoek heat vcrder aangctoond, dater 
eon behoefte bestaat het `succes' van zowel de 
criminologic als ander° disciplines to blijven volgcn 
vanwege o.a. de economische ontwikkelingen. 
Tenslotte vermeldt de auteur, dat de resultaten van 
dit onderzoek zullen worden vergeleken met ander° 
onderzoeksresultaten bij afgcstudeerden in Canada 
gedurende deze periode, alsook met verkregen resul-
taten alt de Verenigde Staten. 	 • 
Met literatuuropgave. 

Doomen, J. Schaclefbnds Geweldsmisdrifven: geen 
nit kering poor slachtoffer potenrammen. 



KRI, 16e jrg., nr. 2, maart 1986, blz. 7 en 8 (N). 

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, in werking 
getreden in 1976, keert schadevergoedingen uit 
aan mensen, die door een geweldsmisdrijf zwaar 
lichamelijk letsel opgelopen hebben. In niet meer 
dan een derde van de aanvragen werd tot nu toe tot 
een uitkering besloten. Afwijzing van een \rerzoek 
wordt vaak gebaseerd op aanwezigheid van een vorm 
van medeschuld. De auteur geeft in dit artikel een 
voorbeeld van een dergelijk geval. Een homosexuele 
man wordt mishandeld, vat ernstig lichamelijk 
letsel tot gevolg heeft. Dit gebeurt op een plaats, 
behorend tot een openbaar recreatiegcbied, waar 
regelmatig personen, m.n. homosexuelen, lastig 
gevallen worden. Hij wordt geacht hiervan op de 
hoogte te zijn en een uitkering wordt hem, ook in 
hoger beroep, geweigerd. Om te trachten alsnog 
recht te krijgen is de zaak inmiddels aanhangig 
gemaakt bij de Commissie voor de Rechten van de 
Mens. 

4 
Engbersen, G. Juridisering van de samenleving en 
de behoefte aan rechtshulp. 
Recht en kritick, 12e jrg., nr. 1,1986, blz. 68-87 

771 	(N). 

• 	De huidige ontwikkeling van onze maatschappij 
heeft in toenemende mate geleid tot juridisering van 
het dagelijks leven. Onze samenleving wordt ge-
kenmerkt door een veelheid van regels en een on-
cloorzichtig geworden rechtssysteem, waardoor het 
aantal rechtsproblemen en conflicten tussen burgers 
en overheid stijgt. In dit. artikel wordt nagegaan wat 
de oorzaken zijn van het proces van juridisering en 

. wat de rol van hulpverlener/jurist en client daarbij is, 
m.n. hoe passief, weerbaar of consumptief laatst-
genoemde is. In verband hiermee werd onderzock 
gedaan bij Bureaus voor Rechtshulp en Instituten 
Sociaal Raadslieden, waarbij een groot aantal hulp-
vragen werd geanalyseerd. Het beroep, dat men op 
rechtshulp doet, blijkt enorm gestegen te zijn. Ener-
zijds kan met de toename van de hulpmogelijkheden 
de behoefte om hulp te vragen grocien en wordt 
men steeds afhankelijker van professionelc hulp, 
anderzijds blijkt de client beter in staat te zijn zelf 
zijn problemen te selecteren en bewust tc kiezen 
voor hulp. Volgens de au teur kunnen clienten en 
hulpverleners/juristen niet alleen verantwoordelijk 
gesteld worden voor het proces van juridisering, 
maar moct de ontwikkeling van onze rechts- en 
verzorgingsstaat in samenhang met de sociaal-
culturele en economische vcranderingen vooral als 
oorzaken ervan gezien worden. 
Met literatuuropgave. 

5 
Erez, E. Random assignment, the least fair of them 
all: prisoners' attitudes toward various criteria of 
selection. 
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Criminology, an interdisciplinary journal, 23c jrg., 
nr. 2, mei 1985, blz. 365-379 (USA). 

Onderzocht is de houding van 348 gevangenen ten 
opziehte van random toewijzingsproeedures aan 
experirnentele en kontrolcgroepen, zoals gebruike-
lijk bij wetenschappelijk onderzock naar de effec-
tiviteit van verschillende special° programma's voor 
gevangenen. Vier selectieproeedures werden ter 
beoordeling aan de respondenten voorgelegd: 
random tocwijzing, rekening houden met de 
specifieke behoeften van de personen, op bask 
van dc gebleken verdiensten van de personen en 
Iwie het ecrst komt, 'vie het eerst maalt'. Het 
mcrendeel van de ondervraagden gaf, net als de 
maatsehappelijkwerkers, de voorkeur aan eon 
procedure, waarin men aan bcpaalde groepen werd 
toegewezen op basis van de specifieke behoeften 
aan behandeling. DR zou moetcn worden bcoordeeld 
door onathankelijke deskundigen van buiten de 
gevangcnis. Random toewijzing word alt oneeilijk 
en onwenselijk beschouwd. Aileen de hoogst opge-
leide gevangenen gaven aan doze procedure de 
voorkeur. De auteur concludeert dat de onderzoc-
kers, die randomisatie nict kunnen missen bij hun 
evaluatie-onderzoek, de betrokken gevangencn ter-
doge zullen tnoeten informeren over de betckcnis 
on de waarde van randomisatie. 
Met literatuuropgave. 

6 
Jacobs, J. W. Divorce and child custody resolution: 
conflicting legal and psychological paradigms. 
Thc American journal of psychiatry, 143e jrg., nr. 2, 
februari 1986, biz. 192-197. 

De bchandeling van eq. begelciding bij cchtsehei-
dingsconllikten, not het accent op voogdijvoor-
ziening, is eon aanzienlijk probleem in het beleid 
van zowel de betrokken gerechtelijke alt weizijns-
instellingen. Op het juridischc vlak bchandelt de 
auteur twee verschillende systcmen on' echtsehei- 
dings- on voogdijconflikten op to losscn. In de °erste, - 
plaats wordt de traditionele tegenspraakproccdurc 
besproken, waarin de nadruk wordt gelegd op de 
'to behandelen zaken' in plaats van de Ibetrokken 
personen'. Er is uiteindelijk sprake van eon winnaar 
on con verliezer. Vervolgens wordt het moor moderne 
beinicldelingssysteem besproken, vvaarin vooral de 
Ibetrokken personen' centraal staan. De verant-
woordelijkheid voor de to ncmcn beslissingen Iigt 
bij beide scheidende partners. Op het vlak van de 
geestelijke gezondheidszorg behandelt de autcur 
daarna evencens twee versehillende systemen, nl, 
het fenomenologisch/psycho-analytische model on 
de systeemtheoric/familietherapie. Ilet °erste psy-
ehologische model vcrtoont overeenkomsten met 
bovengenoemde tegenspraak procedure, terwijI het 
tweed° model overeenkomsten vtirtoont met de 
bemiddelingsproccdure. De auteur is van mening 
dat het zeer wenselijk zou zijn, wanneer doze con- 
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flicterende juridische en psychologische paradigma's 
geintegreerd zouden worden. 
Met literatuuropgave. 

7 
Lowman, Prostitution in Vancouver: some notes 
on the genesis of a social problem. 
Canadian journal of criminology, 28e jrg., nr. 1, 
januari 1986, blz. 1-16. 

In 1972 trad in Canada de wet op de straatprostitu-
tie in werking en in 1978 werd dit delict nader gede-
finieerd als 'het zich dwingend en aanhoudend 
opdringen' (het zogeheten besluit Hutt). Doe van 
deze wetgeving was de prostitutie buiten de open-
baarheid te houden of te brengen. In dit artikel 
worden de belangrijkste gebeurtenissen nagegaan 
in de geschiedenis van de straatprostitutie in Van-
couver sinds 1972. Van grote invloed op het 
gebeuren was een recherche-onderzoek in 1975 bij 
een van de organisaties die ruime gelegenheid gaven 
tot prostitutie; een cabaret-club. Door de uiteinde-
lijke sluiting van deze club werd juist precies het 
tegenovergestelde bereikt van vat de wet beoogde: 
bij gebrek aan de werkruimte binnen de muren van 
de club gingen de prostituees (weer) de straat op. 
Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de 
'Hutt beslissing' niet tot vermindering van de straat-
prostitutie heeft geleid. De auteur ondersteunt de 
gedachte dat als prostitutie in Canada wettelijk is 
toegestaan, ook bij wetgeving moet worden geregeld 
waar prostituees hun werk kunnen doen en dat 
straatprostitutie niet zal verdwijnen als er geen 
alternatieve locaties worden geboden. 
Met literatuttropgave. 

8 
Philips, L. R. and V. F. Rempusheski. Making 
decisions about elder abuse. 
Social casework, 67e jrg., nr. 3, maart 1986, blz. 
131-140 (USA). 

De auteurs stellen dat het van belang is dat eerste-
lijnsfunctionarissen vaardig zijn in het opsporen van 
en intervenieren in gevallen van misbruik van oude-
ren. In een kwalitatieve studie onderzoch ten zij de 
:factoren die bij de opsporing van belang zijn en wel-
ke beslissingen/interventies worden genomen. Uit 
literatuuronderzoek werd duidelijk dat onderzoekers 
er veelal van uitgaan dat eerstelijns-hulpverleners 
met behulp van duidelijke conceptuele en opera-
tionele definities misbruikproblematiek adequaat 
kunnen identificeren. In de praktijk blijkt echter 
dat hulpverleners moeite hebben Om het bestaan van 
misbruik van ouderen tc onderkennen. De auteurs 
bcspreken uitgebreid volgens welke lijnen hun on-
derzoek is opgezet. Zij verrich nen een inhouds-
analyse op interviews met 16 verpleegsters en 13 
maatschappelijk werksters. De relatie tussen de 
door de hulpverleners gehanteerde definitie en de 
feitelijke onderkenning in de praktijk bleek zwak. 
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Wel kwam con breed scala aan interventietechnie-
ken naar voren. Van belang was dat eon deel van de 
interventieteelmieken gebruikt werd voor zelfbe-
scherming. 
Met literatuuropgave. 

9 
Sexueel geweld door hulpverleners. Themadeel. 
Marge, 10c jrg., or. 2, maart 1986 (N). 

Met dit themadeel over sexucel geweld door hulp-
verlencrs wil Marge eon bijdrage leveren aan het in 
de openbaarheid brengen van in de beslotenheid 
van behandelkatners voorkotnend sexueel misbruik 

van clientes. Het doel hiervan is moor duidelijk-
heid to krijgcn over het hoe en waarom van sexu- 

aliteit in Indpverleningssituaties on cliates mogelijk-
heden tot verweer aan te geven. In het inleidend 

artikel van Van Beethoven on Koster wordt, 
vooral aan de hand van Amerikaans onderzock, 

ingegaan op ethische, morele, professionele en 
therapeutische aspecten en op de voorstellen van 

de Emancipatieraad voor maatregelen om het ver-
schijnsel tegen to gaan. Dan volgen vijf artikelen 
van Douwes en Klein die het materiaal hiervoor 
verzamelden in het kadcr van eon uitzending van 

Hoor Haar welke was gewijd aan sexuecl geweld 

door hulpverleners. In lict cerste artikel gaan zij in 
op de ontbrekende discussie onder therapeuten over 
het betreffcndc onderwcrp. In het tweede artikel 

worden de resultaten van het weinige onderzoek dat 
in Nederland op dit gebied wordt verrieht. besproken. 
In het derde artikel wordt de ervaring van een III is-
bruikte cliCrite belicht en haar problematiek beschre-
ven. In het vierde artikel worden berotipmogelijk-
heden doorgenomen on nagcgaan welke sancties 
tegen therapeuten kunnen worden ondernomen. 
Tot slot komen de verschillende groepen in Neder-
land tegen sexueel geweld door hulpverleners aan hod 
met de door hen gehanteerde i werkwijze. 
Met literatuuropgaven. 

10 	 • 
Soy. J. A. Vervaerplicht en voethaluanaralen, eon 
paw apart? 
Tijdschrift voor dc politic, 48e jrg., nr. 3. maart 
1986, blz. 103-109 (N). 

Naar aanleiding van stuns onduideliike discussies 
over de mogelijkheden tot oplicffing van de vervoer-
plicht voor voetbalvandalen, en mode naar aanleiding 

van eon recentelijk door drie Ajax-supporters tegen 
de NS aangcspannen kort geding wegens vermeende 

schending van hear vervoerplicht, tracht de auteur 
in dit artikcl vat moor duidelijklicid in doze materic 

to scheppen. Na eon uitvoerige begripsbepaling 
en eon schets van het juridisch kader van de vervocr-
plicht, worden de voorstellen tot preventieve uit- 
sluiting van regulier opcnbaar vervoer van voetbal-
vandalcn, afkomstig van de Projectgroep Voetbal- 
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vandalisme en van de 'Vergadering van PG's, op hun 
haalbaarheid gesproken. Hoewel de rechtbank-
president in het kort geding het uit preventieve 
overwegingen en onder beperkende voorwaarden 
(o.a. alcoholverbod) uitvoeren van speciaal open-
badr vervoer van voetbalvandalen legitimeerde, wijst 
de auteur nadrukkelijk op de gevaren van wille-
keur, discriminatie en het ongewild uitlokken van 
ordeverstoringen, waartoe de toepassing van 
dergelijke preventieve maatregelen aanlciding kan 
geven. Zijn conclusie is daarom dat een dergelijke 
partiele opheffing van de vervoerplicht slechts bij 
notoirc voetbalvandalen geoorloofd is en dat voor 
het overige vervoerplicht en voetbalvandalen een 
onafscheidelijk paar zullen blijven. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 

Zie ook excerptcn nr. 35, 37, 46 

11 
Couzijn, J. C. M. Waar staat het OM? 
Trema, 9e jrg., nr. 3, maart 1986, blz. 107-114 (N). 

Door recente politieke en maatschappelijke ontwik-
kelingen als het beleidsplan Samenleving en crimina-
liteit, de op handen zijnde wettelijke status van 
het driehoeksoverleg en de aanbevelingen van de 
Werkgroep Voorstudie Structuur Openbaar Mini-
sterie (WVSOM), zullen de jaren tachtig voor het 
OM in het teken staan van herorientatie op de eigen 
rol in de beheersing van het verschijnsel criminaliteit. 
Na een korte schets van de belangrijkste aanbeve-
lingen van de WVSOM gaat de auteur nader in op de 
knelpunten die aan het licht komen, wanneer het 
OM als organisatie naar behoren op maatschappelijke 
en politieke veranderingen wenst in te spelen. 
Zij onderscheidt hierbij knelpun ten in de formele 
structuur van het OM (tezeer naar juridische in 
plaats van organisatickundige eisen opgebouwd, 
yeel speelruimte nog onbenut gelaten), in sturings-
mechanismen (onvoldoende adequaat management) 
en de cultuur en het persoonlijk functioneren bin-
nen de organisatie (onvoldoendc orientatie op be-
leidsmatig functioneren). Het OM zal zich de ko-
mende tijd beraden over de wijze ■,vaarop zij aan 
de aanbcvelingen en ideeen van de WVSOM nadere 
invulling zal geven. Om ook in de toekomst belang-
rijke ontwikkelingen te kunnen blijven bijbenen, zal 
zij, volgens de au teur, als organisa tie hard moeten 
werken om de hiervoor vereiste veerkracht te kunnen 
opbrengen. 

12 
Dijken, P. van. Drugshandel, computers en wets-
handhaving. 
Algemeen politieblad, 135e jrg., nr. 8, 12 april 1986, 
blz. 173-176 (N). 

De discussie over de mogelijkheden van .een meer 
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; 

effectieve en cfficiente bestrijding van dc georgani-
seer& misdaad en in het bijzonder van de drugs-
handet, beperkt zich al genii:11e tijd hoofdzakelijk 
tot politieke en juridischc aspecten van opsporings-
technieken als infiltratie en pseudo-koop. De auteur 
wijst in dit artikel op de toepassingsmogelijkheden 
van adequate informatieteehnologic om de vele en 
omvangrijkc financiele transacties van de geor-
ganiseerde drugshandel te kunnen traceren. Hij 
laat zien dat hiermee al enkcle jaren worth gewerkt 
in de Verenigde Staten, Waar de federale wctgeving 
veorziet in eon meldingsplicht voor banken van 
clke financiele transactie van grotere omvang. 
Gegeven doze meldingsplicht is eon gcspecialiseerde 
opsporingsdienst, het Treasury Law Enforcement 
Center, door middel van systematische compu ter-
matige analyse van de transactiegegevens in staat 
tot 'targeting' (doolwitbepaling voor nader onder-
zoek) van verclachte financiele instellingen. Meer 
dan zestig procent van de verdachte instellingen en 
personen die doze werkwijze oplevert, zou bij de 
conventione/e opsporingstechnieken niet als zo- 
danig naar voren zijn gekomen. Aan de hand van eon 
recent praktijkvoorbeeld, de 'Operatic Groenrug', 
beschrijft de auteur tot welke concrete resultaten 
doze bestrijdingsmethodiek in Amerika leidde. Hij 
besluit net de ovcrweging, dat eon soortgelijke 
opsporingsaanpak als de Amerikaanse ook in Neder-
land — zowet juridisch als politick — realiscerbaar is. 
Met titeratuuropgave. 

13 
Droesen, H. Wa&aft binnen bet O.M. 
Eroces, 65e jrg., nr. 3, mart 1986, blz. 69-76 (N). 

Vanuit de praktijk besteedt de auteur, zelf officicr 
van justitie, aandacht aan de dissertatie van Van de 
Bunt 'Officieren van Justitie, verslag van een 
participerend observatie-onderzoek'. Aan de drie 
concepten die Van de Bunt tijdens zijn observaties 
vormdc en die hij verder als kernbegrippen van 
het functioneren van de officier van justitie hanteert 
(de officier als magistraat, als ambtenaar en als 
worker), wordt door hem een hoog werkelijkheids-
gehalte toegekcnd. Met vecl citaten uit de disser-
tatie geeft de auteur aan hoezeer hij zieh in Van de 
Bunt's observaties kan vinden. 

14 
Eggermont -Molenaar, M. J. H. Voorlopige hechtenis 
op het politiebureau. 
Brous, 65c jrg.. nr. 4, april 1986, blz. 96-103 (N). 

Het Hof in 's-Gravenhage oordeelde op 6 december 
1984 dat toepassing van voorlopige heehtenis op 
con politiebureau op zichzelf niet onrechtmatig is, 
indicn de nadelen die hieraan voor de gedetineerde 
zijn verbonden zoveel mogelijk worden weggeno-
men. In dit artikel behandelt de atacur de over-
wegingen van het Hof betreffende het door de 
Staat ingesteldc beroep tegen eon positieve beslis- 



sing van de Haagse rechtbank, inzake het weigeren 
van gedetineerdenbezoek op het politicbureau te 
M. Aan de hand van deze overwegingen belieht zij 
de rechtspositie van voorlopig gehech ten in politie-
cellen en komt met het Hof tot de conclusie, dat — 
anders dan bij voorlopige hechtenis in een Huis van 
Bewaring — het OM de bevoegdheid mist om 
dwingende aanwijzigingen te geven voor de tenuit-
voerlegging van detentie op het politiebureau. Zij 
wijst er op dat de Procureur-Gencraal op grond van 
artikel 52 van de Politiewet wel het juridisch instru-
mentarium bezit voor actief toezicht op de tenuit-
voerlegging van de detentie en voor signalering 
van problemen aan de Minister van Justitie.  Feite- 
lijke toetsing door de Procureur-Generaal ontbreekt 
echter in de praktijk, terwijl de Minister zich 
slechts beperkt tot een formele toetsing van het 
politiebeleid ten aanzien van de tenuitvoerlegging. 

15 
Kok, G. en W. Wedzinga. Enkele kanttekeningen bij 
her wegzendbeleid inzake voorlopige hechtenis. 
Nederlands juristenblad, 61e jrg., nr. 13,29 maart 
1986, blz. 401-404 (N). 

Als gevolg van het penitentiaire capaciteitstekort 
777 	worden regelmatig verdachten wier voorlopige 

hechtenis is bevolen, heengezonden. Stolwijk heeft 
dit belcid van het Openbaar Ministerie (OM) in zijn 
inaugurele rede verdedigd. Dat het heenzendbeleid 
op gespannen voet zou staan met de beslissing van 
de rechter om voorlopige hechtenis toe te passen, 
berust zijns inziens op een verkeerde interpretatie 
van art. 553 Sv. Waar het om gaat is dat de rechter 
het OM machtigt om voorlopige hechtenis toe te 
passen, maar niet verplicht. De auteurs bekritiseren 
deze uitleg van art. 553 Sv. en voeren daarvoor 
verschillende gronden aan. In hun ()gen is de beslis-
sing tot voorlopige hechtenis een rechterlijk bevel 
dat uitgevoerd dient te worden. Ook een beroep op 
strafprocessuele overmacht/noodtoestand rccht-
vaardigt het wegzendbeleid niet. Als alternatief 
stellen de auteurs voor dat het OM een restrictief 
beleid gaat voeren bij de vordering van voorlopige 
hechtenis. Een dergelijk restrictief vorderingsbeleid 
dient dan wel met behulp van landelijke richtlijnen 
te worden gercguleerd. 

16 
Oortmerssen, A. van. De dienstverlening in her 
rechtersmodel. 
Delikt en Delinkwent, 16e jrg., nr. 3, maart 1986, 
blz. 258-271 (N). 

In cen concept-wetsontwerp ter aanvulling van het 
Wetboek van Strafrecht wordt dienstverlening als 
hoofdstraf geintroduceerd. De schrijfster vraagt 
zich echter af of dienstverlening wel als strafrech-
telijke sanctie in de traditionele betekenis kan 
worden opgevat. Er is nl. sprake van een door de 
verdachte overeengeko men verplichting. Met dienst- 



778 

verlening als hoofdstraf, is tot nu toe niet gees-
perimentecrd. De auteur bespreekt de bezwarcn 
en complicaties die zich volgens haar in de praktijk 
kunnen voordoen. Doze impliceren naar haar idee 
echter niet dat de modaliteiten in het rechters-
model waarmee wel word goexperimenteerd, de 
voorkeur zoudcn verdicnen. De modaliteiten 
Idienstverlening als bijzondere voorwaarde' on 	• 
9iitstel van vonniswijziging' worden besproken. De 
conclusie luidt dat eon nog andcre worm, nl. aan-
houding van een gratiebeslissing, het minst in de 
strafrechtsdoginatiele ingrijpt. 

Criminologk 

17 
Andriessen, M. und Japenga, C. Die grossen Mdnner 
der Kriminologie und ihr frauenbild. 
Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 68e jrg., nr. 6, december 1985, blz. 313— 
324 (BRD). 

Doze aflevering heeft als thema: vrouwelijkheids-
mythen in de criminologie. In het artikel worden 
tien amerikaansc criminologische theoricen kritisch 
geanalyscerd op hun verborgen sexistische voor-
onderstellingen. Dankzij Wolfgang beschikt de 
criminologic sedert 1978 oyer eon lijst waarop de 
incest geciteerde criminologische werken uit de 
Verenigdc Staten staan gerangschikt. Doze lijst gceft, 
volgens de auteurs, cen tamelijk representatief beeld 
van het vakgebied. De auteurs eoncludercn, dat in de 
meeste theorieen die zij analyscerden wordt aange-
toond, dat vrouwen in het algemeen, en inoeclers in 
het bijzonder, indirect van invloed zijn op crimineel 
gedrag van mannen. De verklaring voor crimineel 
gcdrag wordt vrijwel steeds gezocht in het bestaan 
van een afwijkend gczinspatroon. In zes van de lien 
theorieen — welke in het artikel besproken worden — 
wordt als uitgangspunt hot 'normale' on a-normale' 
gezin genomen, Onder con Inormaal gezin wordt 
ecn kerngezin vcrstaan, waar eon vader en ccn 
moodier aanwczig zijn. Bij eon a-normaaf gezin 
ontbreekt de vader gehcel of gedeeltelijk. Gezien 
de huidige ontwikkelingen (by. het toenemend 
aantal Conoudergezinnen), twijfelen de autcurs aan 
de geldigheid van de thooriodn. Zij menen dat doze 
als aehterhaald dienen to worden beschouwd, on-
dunks het foil, dat deze theorieen in de praktijk 
nog steeds bevestigd wordcn. Eon on ander worth 
uitvoerig beredencerd. 
Met literatuuropgave. 

18 
Asmus, H. J. Zur imeraktionslogischen Priizisierung 
des labeling-Ansatzes, dargesteth am Beispiel ahwei-
chenden Verhaltens in der Schule. 
Kriminologisches Journal, 180 jrg., nr. I, 1986, 
biz. 19-38 (B121Th 

Aan de hand van eon voorbeeld VUTI problematisch 
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en deviant scholierengedrag wordt het labelings-
perspectief van afwijkend gedrag kritisch geanaly-
seerd en vergeleken met een ander perspectief, waar-
in de beroepsmatige machtsverhoudingen tusscn 
`controleurs' en `gecontroleerden' centraal staan. 
Nadruk wordt gelegd op structurele kenmerken 
van de (onderwijs)situatie. De auteur lich . t zijn 
kritiek op het traditionele labelingsperspectief toe 
met fragmenten uit een interview met een• docent 
aan een middelbare school. Hij stelt dat de labelings-
theorie gepreciseerd kan worden door bijv. de logica 
in het beroepsmatig handelen van de controlerende 
partij in de analyse van de situatie te betrekken. 
Naast het theoretische profijt dat men van een 
dergelijke precisering zou kunnen hebben, worden 
ook suggesties gegeven voor praktische toepassingen 
ervan. 
Met literatuuropgave. 

19 	. 
Lamott, F. Der Risikofaktor Trau'; Kriminalpro-
vention und MUtterlichkeit. 
Montasschrift fiir Kriminologie und Strafrechts-
reform, 68e jrg., nr. 6, december 1985, blz. 325— 
339 (BRD). 

Deze aflevering heeft als thema: vrouwelijkheids-
mythen in de criminologie. In de recente program-
ma-politick over misdaadpreventie nemen `moeders' 
van zogenaamde `risicogroepen' een bijzondere 
plaats in. In de loop der eeuwen zijn zij — zowel in 
de criminologische theorieen, als in de hedendaagse 
theorieen m.b.t. sociale. controle — gezien als hoofd-
verantwoordelijken voor de misstappen van hun 
kinderen. Indien de `vrouw' inderdaad ecn risico-
factor is, dan is het, volgens de auteur, in verband 
met de misdaadpreventie zeer begrijpelijk dat er poli-
tieke aandacht aan dit probleem geschonken wordt. 
De auteur tracht in dit artikel allereerst de histo-
rische wortels van het idee van de `moederlijke ver-
antwoordelijkheid' te vinden, om vervolgens de 
gevolgen van de generalisering van een schijnbaar 
door de natuur bepaald moederideaal te beschrijven. 
Zij maakt daarbij gebruik van de populaire stromin-
gen in de psycho-analyse: Met deze achtergrond 
slaagt zij erin het fenomeen `psychologische om-
kering van schuld' te verduidelijken: `niet het kind, 
maar de moeder is de schuld van het gepleegde straf-
bare felt'. Er zou bijvoorbeeld sprake zijn van 
een slechte moeder-kindrelatie olopyoedingsfouten 
in het verleden. Aangezien preventieprogramma's 
gebruik maken van dit maatschappelijk geproduceer-
de vlechtwerk, sluit zich uiteindelijk eon `vicieuze 
cirkel'. 

- Met literatuuropgave. 

/0 
Lepointe, E. Disasters and deviant behaviour. 
International criminal police review, 41e jrg., 
nr. 394, januari 1986, blz. 7-19. 



Vooral in de Verenigde Staten en recentelijk ook 
in Europa is onderzock naar de sociale consequen-
ties van rampen op gang gekomen. Grote rampen 

worden algemeen als criminogeen beschouwd. De 
schrijver toont aan de hand van de resultaten van 
onderzocken aan dat dit zeker niet keldt voor de 
korte period() die direct op de ramp volgt. Er is dan 
sprakc van een verhoogde solidariteit ten behoove 
van het reddingswerk en alio activiteiten die niet 

direct zijn gericht op het primaire doel van overle-
yen, worden tijdelijk 'bevroren'. Verklaringen voor 
het ontbreken van een criminaliteitsexplosic na een 
grotc ramp warden door de autcur besproken. 

Het begrip noodzakelijk speelt hierbij een belang-
rijke rol. De noodzakelijkheid stirnulcert cen con-
sensus net betrekking tot de primairc doclen van 
rcdding en overleven;alwezigheid van asociaal 
gedrag is hiervan het gevolg. In de periode na de 
kritieke rampfase zijn wel criminogenc lamoren 
(verkzaam, evenals in de fatten die aan de ramp 
zelf voorafgaan en waarin de dreiging steeds grotcr 
worth. Verschillende typen van crimineet gedrag die 
dan voorkomen, worden besproken. 
Met literatuuropgave. 

21 
780 	Maxson, C. L., M. A. Gordon and M. W. Klein. 

Differences between gang and nongang homicides. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 23e jrg., 
nr. 2, mei 1985, blz. 209-222 (USA). 

In °en arehievenonderzock werd nagegaan of en in 

hoeverre de delicten 'cloodslag gepleegd door eon 
bende' (n = 361) en `doodslag op ander° wijze ge-
plecgd'.(n = 348) van elkaar verschillen. Zowel uit 
kruistabel- als nit discriminantanalyses blijken de 
kenmerken uiteen te lopcn. Doodslag door eon ben-
de gebeurt veel val(6r op publicke plaatscn, Cr is va-
ker een auto bij betrokken en Cr worden meer wa-
pens bij gebruikt. Ook brengen bendes mecr verwon-
dingen toe aan andere slachtoffers. Er is echter yeel 
minder sprake van een relatie tussen de dader(s) en 
het slachtoffer. Tot slot zijn bende-delinquenten en 
hun slachtoffers 	jonger en veel meer van niet- 
blanke aticomst. In hoeverre het groepsmatige 
karakter van delicten. geplecgd door cen bende, 
eon verklarende rol speelt bij deze verschillen, client • 
in gcspecialiscerd bende-ondcrzoek te worden 
uitgezocht. 
Met literatuuropgave. 

22 
Melossi. D. OrercomMg the crisis in critical crimi-
nology: toward a grounded labeling theory. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 23e jrg., 
nr. 2, mei 1985, blz. 193-208 (USA). 

De auteur behandelt de theoretische achtergronden 
van de huidige crisis in de kritisehe criminologic. 
Beargumenteerd wordt, hoe door de aanhoudende 

Marxistische kritiek op dc interactionalistische 
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benadering in de deviantie sociologie, als zou deze 
laatste een te micro-sociologisch verklaringsperspec-
tief hanteren, eigenlijk het kind met het badwater 
is weggespoeld. De Marxistische kritiek heeft in de 
ogen van de auteur niet genoeg recht gedaan aan de 
macro-sociologische aspecten van de interactionis-
tische benadering. De kritiek heeft voor een theore-
tische patstelling gezorgd, waarbij de partijen zich 
in hun eigen paradigma's hebben teruggetrokken. 
Voor de voortgang en de kritische toepassing van 
criminologische theorieen zou het veel beter zijn 
wanneer men de assumpties van de verschillende 
theorieen grondig ging toetsen in empirisch onder- 
zoek, waarbij inzichten uit beide kampen een eerlijke 
kans zouden krijgen hun waarde te bewijzen. 
Met literatuuropgave. 

-)3 
Messner, S. F. and K. Tardiff. The social ecology of 
urban homicide: an application of the 'routine 
activities' approach. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 23e jrg., 
nr. 2, mei 1985, blz. 241-267 (USA). 

De 'routine activiteiten' benadering in de crimino-
logic probeert frequentiepatronen in de misdaad 
begrijpelijk te maken door de verbanden te bestu-. 
deren tussen enerzijds sociale/demografische kenmer-
ken van de slachtoffers (sexe, leeftijd, huwelijkse 
staat enz.) alsmede temporele kenmerken van het 
delict (tijd op de dag, dag in de week, maand in het 
jaar) en anderzijds de kans om het slachtoffer te 
worden van bepaalde soorten delicten. Veronder-
Steld wordt dat de levensstiji van het slachtoffer 
(dat wat hij/zij dagelijks doet) het risico van deze 
persoon bepaalt. Gegevens over 578 doodslag-
delicten, in 1981 gepleegd in Manhattan (New 
York), ondersteunen een aantal hypothesen die 
opgesteld waren op basis van deze benadering. 
Mensen die veel thuis zijn (vrouwen, jeugdigen en 
bejaarden, werklozen) lopen de meeste kans om 
het slachtoffer te worden van het delict, gepleegd in 
of nabij de eigen woning en door een familielid. 
Temporele factoren bleken echter niet sterk 
samen te hangen met het slachtofferschap. 
Met literatuuropgave. 

24 
Pahl, A. Schlimmer als der Stehler. . . 
Kriminalistik, 40e jrg., nr. 3 apart 1986, blz. 114— 
118 (BRD). 

De Berlijnse politic voert sinds enige tijd een ge-
richt helingbestrijdingsbeleid om een meer effec-
tieve bestrijding van de vermogenscriminaliteit 
mogelijk te maken. Hiermee werden reeds aanzien-
lijke successen geboekt. In dit artikel geeft de 
auteur een beschrijving van de opzet en uitvoering 
van deze bestrijdingsstrategie, waarin heling gedif-
ferentieerd wordt aangepakt naar .gelegenheids-
heling, gewoonteheling en beroepsheling. In de 5 
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Berlijnse politiedistrieten zijn specialc recherchedien-
sten vrijgemaakt voor de lielingaanpak en werden 
eenheden gevormd voor gerichte helingsurveillance. 
De kern van het bestrijdingsbeleid svordt gevormd 
door: 1) controle van inkoopregisters van handela-
ren in gebruikte goederen, juwelicrs, pandhuizen, 
markthandelaren c.d., welkc de ingang vormt your 
nader onderzoek van verdachte verkopers, goedercn 
on klanten; 2) verborgen rechereheren en observatie 
van bekende vermogenscriminelen; 3) het instellen 
van eon centraal infortnatie- en coordinatiepunt. 

Sarnenvverking met verzekeringsmaatschappnen, 
het Opcnbaar Ministerie en de douaneautori-
teiten, alsmede het bevorderen van merken van 
kostbare goederen door fabrikanten en burgerij, 
werden als begeleidendc maatregclen in het 
helingbestrijdingsbeleid opgenomen. 

25 
Rowe, D. C. Sibling interaction and sell reported 
delinquent behavior: a study of 265 twin pairs. 
Criminology, an interdisciplinary journal, 23e jrg., 
nr. 2, mei 1985, blz. 223-240 (USA). 

De auteur besehrijft eon vragenlijst-onderzock in 
Ohio naar de verbanden tusscn zelf-gerapporteerd 
delinquent gedrag van tweclingen van dezelfde sexe 
(n = 265) en de onderlingc verstandhouding binnen 
bet tweelingpaar. Uitgangspunt voor doze studie 
vormden de differentiele-associatietheorie en de 
sociale-controletheorie van Hirschi. De voorspelling 
luidde dat tweelingen met eon sterkere onderlinge 
verbondenlicid zich minder delinquent zouden 
gedragen. Analyse van de verkregen gegevens geeft 
aan dat tweefingen het mercndeel van hun delicten 
samcn met hun tweelingbroer/zus plegen. De . 
frequentie van het delinquent° gedrag necmt echter af 
naarmate de onderlinge rclatic hechter is. Er kon 
in het geheel goon verband tussen doze beide 
variabelen worden aangetoond. Do social° verbon-
denheid met de ouders en dc waarde die de tweelin-
gen hechtten aan goede schoolprestaties blijken wel 
eon belangrijke invloed uit te oefenen. Er worden 
suggesties voor nicuw onderzoek gedaan. 
Met literatuuropgave. 

26 
Sande. J. P. van der en E. Wortel. Wat te doen tegen 
voetbalvandalisme? 
Intermediair, 22c jrg., nr. 9,28 februari 1986, biz. 
13-17 (N). 

Het zocken naar `achterliggende maatschappelijke 
oorzaken van voetbalvandalisme is, zo mcnen de 
auteurs, eon wcinig zinvolle strategic om tot oplos-
singen te komen. Zij menen dat in de °erste plants 
nicer inzicht nodig is in de feitelijke gebeurtenissen 

die aan eon uitbarsting van voetbalgeweld vooraf-
gaati. Vandalistisch gedrag maakt con ontwikkeling 
door met drie fasen: de planningsfasc, de mobilisa-

tiefase on de agressiefase. De autcurs maken duidelijk 
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op welke wijze de belangrijkste drijfveer bij de rad-
draaiers, namelijk het moticf tot prestigeverwer-
ving, in deze fasen een belangrijke rol speelt. Pogin-
gen om het voetbalvandalisme te beteugelen dienen 
erop gericht te zijn dat aan de situationele voor-
waarden die het psychologisch mogelijk maken om 
geweld te vertonen, niet wordt voldaan. De maat-
regelen die door versehillende . commissies zijn aan-
bevolen en waarvan het merendeel onlangs in een 
EurOpese conventie is opgenomen, lijken hen een 
stap op de gocde weg. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

27 
Crouch, B. M. Pandora's box: women guards in 
men's prisons. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 6,1985, 
blz. 535-548 (USA). 

Sinds de 70er jaren zijn in de Verenigde Staten 
steeds meer vrouwen in dienst gekomen als bewaar-
ders in gevangenissen voor mannen. Dit artikel gaat 
in op de problemen waarvoor deze vrouwen worden 
gesteld in dit voorheen typisch mannelijke 'front-
line' beroep. Er worden drie vragen besproken: 
1) zijn vrouwen voldoende in staat om de bewaar-
derstaak uit te voeren in een gevangenis voor man-
nen, 2) hoe ligt de verhouding tussen vrouwelijke 
en mannelijke bewaarders en 3) hoe verloopt het so-
cialisatieproces van vrouwen binnen dit beroep en 
wat is hiervan in de toekomst te verwachten. Op 
grond van een ovcrzicht van verricht onderzoek con-
cludeert de schrijver dat mocilijkheden die vrou-
wen ondervinden voornamelijk worden veroorzaakt 
door de houding en normen van het mannelijke ge-
vangenispersoneel en traditionele opvattingen 
over adequaat gedrag van bewaarders in het alge-
meen. Het oordeel van collega's (niet alleen van 
mannelijke!) over vrouwelijke bewaarders wordt 
niet alleen door een sekse-rolstereotypering be-
paald maar eveneens door cen stereotypering van 
`juist' gedrag in een gevangenis. Vrouwen blijken 
meestal uiteindelijk wel to worden geaccepteerd, en 
zelfs gewaardeerd, maar dan hebben zij zich ecrst 
moeten bcwijzen. De auteur acht echter de kans 
groot dat als cr nicer vrouwen in dienst worden 
gcnomen en er een duidelijk rolmodel voor hen 
ontstaat, zij nicuwe manicren kunnen introdu-
ceren — en dOen accepteren — van omgaan met 
gevangenen. Hun opstelling zou de spanning in 
gevangenissen kunnen doen verminderen. Hij stelt 
wel dat er over dit onderwerp vooralsnog moor 
vragen dan antwoorden zijn en doet gerichte 
suggesties voor verder onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

28 
Garofalo, J. and R. D. Clark. The inmate subculture 
in jails. 
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Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 4, decem-
ber 1985. blz. 415-434 (USA). 

•Vrijwel at het onderzoek naar gedetineerden-sub-
eulturen (d.w.z. het zieh conformeren aan normen 
die tegengesteld zijn aan de regels en de normen van 
de stal) heeft plaatsgevonden in gevangenissen voor 
langgestraften. De onderhavigc explorerende studie is 
verrieht in dric lokale penitentiaire inrichtingen. 

,Dergelijke inrichtingen hcbben een grotere door-
stroming. In het geheel zijn 339 gedetincerden 
gcinterviewd gedurende de eerste helft van 1982. 
De gestelde vragen betroffen onder meer'de mate 
waarin de normaticve orientaties voorkomen die in 
eerder onderzoek met betrekking tot gevangenis-
subculturen waren geconstateerd. De betreffende 
vragen werdcn gecombincerd tot eon schaal en de 
schaalscores werden vervolgens gccorreleerd met 
diverse categorieen variabclen: sociaal-demogra-
fische kenmerken, contacten van gedctineerden 
met de buitenwereld, huidige detentiesituatie, 
eerdere inrichtingservaring, en enkele andere fac-
toren. Het block dat met name cerdere inrichtings- 
ervaring evenals dc vcrwachting van een Lange deten-
tieperiode een positievc orientatic ten opziehte van 
de gedetineerden-subeultuur bevorderen. 
Met literatuuropgave. 

29 
Huct, J. F. van. Druorije detentie. 
Proces, 65c jrg., nr. 4, april 1986, blz. 104-107 (N). 

Find 1985 is door eon ambtelijke werkgroep eon 
rapport uitgebracht over de drugproblematick bin-
nen de inrichtingen van het gevangeniswezcn. Pen-
derde van de gedetincerdenbevolking is gebruiker 
van hard-drugs. De werkgroep doe voorstellen met 
betrekking tot zogenoemde drugvrije afdclingcn; 
dat zijn afgescheiden afdelingen binnen eon in-
richting bestemd voor gedetineerden die gcdurende 
bun detentie nict met drugs en druggebruik in 
aanraking vvillen komen. De werkgroep beveelt 
tevens aan eon afzonderlijke inrichting your tell-
molders to bestemmen voor gedctineerde drug-
gebruikers die gemotivcerd zijn iets aan hun 
probleem to docn. De auteur is van mening dat het 
penitentiaire drugprobleem nict primair vanuit 
eon oogpunt van hulpverlening dient to wordcn 
benaderd, maw-  vanuit het oogpunt van de beheers-
baarheid on lecfbaarheid van de inrichting. Hij 
somt tevcns ecn aatital bezwareji op die aan de 
voorstellen van de werkgroep kleven. Het opzet-
ten van eon drugvrije afdeling leidt tot vermin-
derdc capaciteitsbenutting; or is gun financiele 
ruimte voor beschikbaar: or kan eon `permissier 
klimaat binnen de rest van de inrichting ontstaan; 
on aan de urinccontrolc die de werkgroep voor- 
stelt um het gebruik van drugs to controtercn, kleven 
bezwaren. Desondanks is de auteur vol lot over het 
rapport. 
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30 
Kalinich, D. B. and S. Stojkovic. Contraband; the 
basis for legitimate power in a prison social system. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 4, 
december 1985, blz. 435-451 (USA). 

1-let formele bestuurssysteem van een penitentiaire 
inrichting is onvoldoende in staat om het gedrag van 
gedetineerden te reguleren. Dat komt voor een 
belangrijk deel omdat de gedetineerden geen norma-
tieve binding hebben met het formele systeem. 
De stabiliteit van gevangenissen is dan ook niet 
gebaseerd op de formele gezagsstructuur, maar op 
de informele sociale structuur, waarbinnen gede-
tineerdenleiders een belangrijke rol spelen. Zij gaan 
ruilrelaties aan met bewaarders en delen hun zorg 
voor een geordend verloop van het inrichtingsleven. 
Zonder gedetineerdenleiders kunnen bewaarders de 
gedetineerdenbevolking niet onder controle hou den. 
Echter, om de gedetineerdenleiders hun leider-
schapspositie te laten behouden, moeten zij be-
paalde voorrechten krijgen van het inrichtings-
personeel. Een hoofdfacet daarvan is het oogluikend 
toestaan van een contrabande-markt binnen de 
inrichting. Deze informele markt is volgens de 
schrijvers de basis van de informele sociale gede-
tineerdenstructuur en bepaalt daarmee tevens de 
stabiliteit van de gevangenisorganisatie. De schrijvers 
achten deze basis voor stabiliteit binnen een 
gevangenisorganisatie om verschillende redenen 
riskant en pleiten voor een grotere participatie van 
gedetineerden in de formele beslissingsstructuur 
van de inrichting. 
Met literatuuropgave. 

3.1 
Travis HI, L. F., E. J. Latessa and G. F. Vito. 
Private enterprise and institutional corrections: 
a call for caution. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 4, december 1985, 
blz. 11-16 (USA). 

Er is een steeds sterker wordende stroming in de 
Verenigde Staten om penitentiaire inrichtingen 
volledig te privatiseren, dat wil zeggen ook het 
beheer van de inrichting aan de private sector over 
te dragen. De auteurs zijn hierop tegen. Zij wijzen 
daarbij onder meer op ervaringen in het verleden, 
toen het particuliere karakter van inrichtingen 
corrup tie en uitbuiting van gedetineerden in de 
hand werk ten. Na een aantal voorbeelden van 
penitentiaire privatisering te hebben opgesomd en 
te zijn ingegaan op de argumenten die worden ge-
hanteerd om tot privatisering over te gaan, bespre-
ken de auteurs een aantal beperkingen hiervan. 
Er zijn wettelijke problcmen, zoals de kwestie of 
particuliere ondernemingen wel geweld mogen 
gebruiken en mensen gevangen mogen houden. 
Verder is het maar de vraag of geprivatiseerde 
inrichtingen ook op de lange duur wel goedkoper 
zijn. De overheid zou veeleer moeten trachten om 



door toepassing van aan de particuliere sector ont-
kende strategieen haar penitentiaire inrichtingen 
goedkoper to beheren. Eon laatste categoric be-
zwaren betreft de verantwoordelijkheid voor en 
de controleerbaarheid van het beheer van de in-
richting. 
Met literatuuropgave. 

- Reclassering 

32 
Gray, R. A challenge answered: changes in the 
perception of the probation task. 
Federal probation, 490 jrg., nr. 4, december 1985, 
blz. 8-11 (USA). 

Begin 1985 stelde Harold Wooton, eon Amerikaanse 
reclasseringsfunctionaris, eon groep samen om de 
volgendc vraag to onderzoeken: 'Bedoelen we nog 
steeds mensen te helpen of zijn we tevreden to 
functioneren als papier verplaatsende technocraten? 
Dient de reclassering verheven doelen of is zij heden 
ten dage slechts deel van de zich zelf in stand hou-
dende bureaucratic.' Voortbordurend op doze vragen 
sehetst de auteur de ontwikkeling van de reclas-
sering in Amerika. In de 60er jaren overheersten 

786 	optimistische ideeen en venvachtingen m.b.t. 
verbetering en resocialisatie. In de 70er jarcn kwam 
hicrin 'echter verandering: de drugcultuur ont-
wikkelde zich verder en Cr ontstond eon capaciteits-
tekort in de gevangenissen. Echter in het midden 
van de 70er jaren ontwikkelde de drug-cultuur zich 
verder en was or niet langer plaats voor iedereen in 
de gevangenis. De reclassering en de voorwaardelijke 
invrijheidstelling kwatnen in eon ander licht te 
staan. De werkdruk nam enorm toe. Uit onderzoek 
block onder meer dat reclasseringsambtenaren met 
enige jaren ervaring steeds meer neigden tot eon 
vrij uniforme, conservatieve benadering. Ook trad 
croon nieuwe spanning op tussen resocialisatie on 
do bescherming van het publiek. De auteur consta-
teert dat al met al het idealisme nict minder is maar 
dat het pragmatisme is toegenomen. 

33 
Holtman, P. Positiebepaling van de reclassering: 
een reaktie till het veld. 
Proces, 65e jrg., nr. 4, april 1986, blz. 112-117(N). 

Dit artikel is een rcactie op het artikel van de 
historicus Ros in Proces (nov. 85) naar aanleiding 
van het conflict in de aigemene vergadering van de 
Algemenc Reclasseringsraad over de positie van do 
reclasscring t.o.v. Justine. Ros stelt dat het in feite 
niet om con conflict tussen reclassenng en justitie 
gaat, maar om eon conflict tussen de justitiabele 
on vertegenwoordigers van de gevestigde maat-
schappij (justitie en reclassering). HU baseert zich 
hierbij op Foucault en Bianchi. De kritiek van 
Holtman is zowel formed (onvoldoende objectivi-
teit en het presenteren van meningen alt feiten) 
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als inhOudelijk (ROs is te Weinig geinformeerd over 
het werk van de reclassering). Centraal facet van het 
werk is vanuit een vertrouwensrelatie de client te 
helpen door het ontwikkelen van een positiever 
zelfbeeld en het aanleren van sociale en praktische 
vaardigheden. De schrijver acht het onterecht dat 
Ros de legitimiteit van de functie van penitentiair 
reclasseringswerker aantast aangezien justitie, gevan-
geniswezen elide reclassering grosso modo legitieme 
•nstituten zijn binnen de samenleving. 	' 

Psychiatrische zorg 

34 
Eck, R. van en J. I. G. Arzbach. Gokverslaving 
ernstig nemen; behandeling van gokverslaafden 
binnen een T. G. in de kinderschoenen. 
Paradigma, 3e jrg., nr. 2, februari 1986, blz. 15-19 
(N). 

Hulpverleners worden in toenemende mate gecon-
fronteerd•met het fenomeen gokverslaving en haar 
behandelingsmogelijkheden. De auteurs stellen dat 
er van dwangmatig gokken sprake is indien de 
goklust bij voortduring een steeds groter wordend 
probleem in iemands leven veroorzaakt en wanneer 
door een obsessie-achtige, alles verdringende drang 
tot gokken veel tijd, geld, zelfvertrouwen, zelf- 
respect en het vermogen voldoening en geluk te 
vinden in andere aspecten van het Leven, verlorcn 
gaan. Dit artikel is gebaseerd op hun twee-jarige 
ervaring in een drugsvrije hierarchisch gestructu-
reerde gemeenschap met ongeveer twintig bewoners. 
Dit waren mannen en vrouwen die naar eigen opvat-
ting psychosociaal vastgelopen waren door ver-
slaving aan alcohol en/of drugs en/of medicijnen 
en/of gokken. De auteurs concluderen dat de basis-
problematiek van gokverslaafden weinig of niet af-
wijkt van die van alcohol- of drugsverslaafden. 
Gokverslaving behoort volgens hen dan ook binnen 
de verslavingszorg thuis. Tot slot geven zij enkele 
aanbevelingen m'.b.t. het programma van een 
therapeutische gemeenschap. 
Met literatuuropgave. 

35 
Ideology as a determinant of views on the insanity 
defence; by R. J. Homant, D. B. Kennedy, Th. M. 
Kelly et al. 
Journal of criminal justice, 14e jrg., nr. 1,1986, 
blz. 37-46 (USA). 

De auteurs verrichtten een empirisch onderzoek om 
het verband te bestuderen tussen het voorstander 
zijn van een beroep op ontoerekeningsvatbaarheid 
en de ideologic die Men aanhangt m.b.t. de oor-
zaken van gedrag. Daartoe werd, na raadpleging 
van de Gouden Gids van zuid-oost Michigan (USA), 
aan 200 psychiaters en 200 psychologen een vragen-
lijst tocgezonden. Uiteindelijk werden van 55 psychi-
aters en 55 psychologen bruikbarc exemplaren terug 



ontvangen, die aldus goon werkelijk representatieve 
steekprocf vormden. In het onderzock stonden 
twee hypothescn centraal: I) psychiaters staan 
gunstiger Lod/, eel' beroep op ontocrekeningsvat-
baarheid dan psychologen (gebaseerd op C. S. Stoll, 
1968) en 2) or bestaat eon eurvedineair verband 
tussen het aanhangen van een liberale of eonser-
vatieve ideologic en het al dan niet ondersteuncn 
van cen beroep op ontoerckeningsvatbaarheid 
(gcbaseerd op W. B. Miller, 1973). De vragenlijst 
bevatte eon aantal demogratische variabelen alsmede 
eon twaalftal beweringen, waarmee de ondervraag-
den hun instemming konden betuigen d.m.v. eon 
vijfpuntsseluial. De eerste hypothese werd in sterke 
mate bevestigd. Ook de tweede hypothese werd 
bevestigd, zowel voor de hele onderzocksgroep alt 
voor de twee subgrocpen apart: personcn met eon 
centrum of enigszins liberale ideologic waren het 
meest gcneigd tot eon beroep op ontoerekenings-
vatbaarheid en conservatieven of stork liberalen 
betoondcn zich hicrvan tegenstanders. De auteurs 
concluderen dat de handing van individuen 
het beroep 4 ontoerokeningsvatbaarheid gebasecrd 
is op idea') over maatschappelijke versus individuele 
verantwoordclijkheid voor gedrag i.p.v. op weten-
sehappelijke aanwijzingen 	ontuerckenings- 

788 	vatbaarlicid of vrije wil. 
Met literatuuropgave. 

36 
Land, H. M. Child abuse: differential diagnosis, 
differential treatment. 
Child welfare, 65e jrg.. nr. 1, januari/februari 1986, 
blz. 33-44 (USA). 

De auteur gaat in dit onderzoek in op het effect van 
de duur van den behandoling op personen die zich 
hebben schuldig gemaakt aan kindermishandeling. 
Om financidlc redrawn zijn vcel behandelingspro-
gramma's teruggebracht tot eon soort van minimum-
behandeling. De auteur stelt collier dat de noodzaak .  
tot uitgebreide behandeling your crnstige gevallen 
blijft bestaan. Len ander° diagnose vergt volgens 
haar eon andere bchandeling. Het doe van bet onder-

zoek, gehouden colder 89 personen die zich aan 
mishandeling hadden schuldig gemaakt, (72% vrou-
wen en 69% tusscn 21 en 35 jaar) is tweeledig: 

cnertfids vaststclling van de ernst van de psychische 
stoornissen in doze groep, andcrinds meting van de 
sterkte van het verband tussen behandelingsduur en 
de mate van herstel bij de elient(c). Voor de me-
tingen word gebruik gemaakt van de MMPI-schaal 
(Minnesota multiphasie personality inventory), 
svaarmee lien profielen werden vas tgesteld (hypo-

chondric, depressiviteit, hysteric, schizofrenie, 
enz.). De operationalisa tie van de afilankelijke 
variabele 'heists:I': niveau 1 goon verbetefing, niveau 

2 verbetering client(e), niveau 3 verbetering clidnt(e) 
en verbctering in de relatic net het kind. Do result:I-- 
ten lawn zicn dat or bij de personen in de under-
soekssteckproof sprake is van ernstige psychisehe 



stoornissen. Als zodanig zijn zij niet representatief 
voor de `gemiddelde' mishandelaar(ster). Het blijkt 
dat in deze groep in de meeste gevallen pas sprake is 
van vebetering na een behandeling van vier maanden 
of langer. Wijzend op het generatiecyclisch karakter 
van kindermishandeling, impliceert dit volgens 
de auteur dat, teneinde de financiele en sociale 
koSten van kinderrnishandeling te verminderen, 
de nadruk op preventie zou moeten worden gelegd. 

•Met literatuuropgave. 

37 
Marie, H. .1. C. van. De versterkte dialoog: de rechts-
positieregeling TBR-gestelden. 
Proces, 65e jrg., nr. 4, april 1986, biz. 89-95 (N). 

De auteur bespreekt de consequenties van de rechts-
positieregeling TBR-gestelden en de op handen 
zijnde beklagregeling. De uitvoering van de TBR-
maatregel is enerzijds gebaseerd op behandeling en 
verpleging, anderzijds op beveiliging van de maat-
schappij (hiertoe behoren ook de behandelaars). 
De auteur stelt dat indien de (verbeterde) rechts- . 
positie van de patient geintegreerd is in het totale 
behandelplan, deze twee aspecten niet met elkaar 
in strijd hoeven te komen. Een rechtspositie geeft 

789 	rechten en plichten. Naar zijn mening houdt een 
rechtspositieregeling een terreinafbakening in en is 
zodoende een dialoog: de rechten van de een geven 
de plich ten van de ander aan. Bij TBR heeft de 
patient enerzijds de plicht het gedwongen verblijf 
in de instelling te aanvaarden; anderzijds heeft hij 
bin nen dat kader dezelfde grondrech ten als leder 
mens. Dit laatste geldt ook voor de behandelaars. 
Indien alle partijen dit uitgangspunt aanvaarden, 
kunnen de therapeutische effecten van de TBR-
maatregel optimaal benut worden. De auteur 
illustreert dit aan de werkwijze van de Mesdag-
kliniek, waaraan hij is verbonden als geneesheer-
directeur. 
Met literatuuropgave. 

38 
Ragan, P. V. and T. H. McGlashan. Childhood 
Parental death and adult psychopathology. 
American journal of psychiatry, 143e jrg., nr. 2, 
februari 1986, biz. 153-157. 

De dood van een van de ouders tijdens de jeugd 
wordt vaak beschouwd als een etiologische factor 
bij het ontstaan van latere psychopathologic. Om 
deze hypothese te toetsen onderzoch ten de auteurs 
de casussen van 72 psychiatrische patienten in een 
residentieel behandelingscentrum die voor hun 
achttiende jaar een of beide ouders verloren en 
vergeleken deze met 460 patienten bij vie dit 
laatste niet het geval was. De gegevens werden ver-
zameld door follow-up interviews, gemiddeld 15 
jaar na oritslag uit het centrum. Er bIeek geen 
correlatie tussen het verlies van een of beide ouders 
en de psychiatrische diagnose. Wel vonden de auteurs 
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bij patientcn van wie eon ouder was overleden 
significant sneer gezinspathologie en eon slechter 
heterosexueel en sociaal functioneren dan.bij de 
overige patienten. Bovenclien lijkt bij overlijden van 
een van de ouders tijdens de jcugd de op dat moment 
reeds bestaancle psychopathologic te verergeren. 
Deze effecten zijn het duidelijkst als het overlijden 
plaats vond gedurende de pubcrteit van het kind. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

Zie ook excerpten nr. 36.44,49 

39 
DenEers, E. Pleeggezin Jo, tenzij . 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 14c jrg., nr. 3 
maart 1986, blz. 63-65 (N). 

Sinds 1980 voert de CoOrdinatiecommissie Weten-
schappelijk Onderzock Kinderbescherming (CWOK) 
een aantal onderzoekcn uit die zijn gcricht op 
uitbreiding van het aantal pleeggezinplaatsingen van 
vooral jonge kinderen. De onderzoekcyclus van de 
CWOK is gestart met eon vooronderzoek ter voor-
berciding van eon `beleidsexperiment `pleegzorg" 
dat aanvankelijk onder de verantwoordelijkheid van 
de onderzoekers zou worden verricht. De cyclus 
zou worden afgesloten met eon evaluatie-onder- 
zock. Naderhand is de verantwoordelijkheid voor het 
beleidsexperiment door de ovcrheid overgenomen 
en bleef de rol van de CWOK beperkt tot het 
evaluatie-onderzoek. De schrijfster gaat in op de 
verwevenheid van dit onderzoek met het beleid. 
Zij concludecrt dat uit de manier waarop de onder-
zoekers kenlpunten interpreteren en op grond daar-
van adviezen uitbrengen, blijkt dat zij deel uit-
maken van de praktijk die zij onderzocken en dat 
zij daarin ook rechtstreeks ingrijpen. Het CWOK-

onderzock toont daarmee in hmar ogen eon betrok-
kenheid bij het onderzoeksveld die men bij be-

schrijvend en analyserend objectief wetenschap-
pelijk onderzoek allerminst verwacht. 

40 

Kort, H. de en M. van Ooyen. Pleeggezinexperiment 
en -onderzoek. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 14e jrg., nr. 3, 
maart 1986, blz. 59-62 (N). 

Op 1,maart 1984 is in de arrondissemen ten Utrecht 
en Den Bosch het beleidsexperiment 'Plceggezin-
plaatsingcn van jonge kinderen' van start gegaan. 
Het experiment is opgezet door het Ministerie van 
Justine, het Ministeric van WVC en het Werkverband 
Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (de koepel-
organisatie van de particulicre kinderbescherming). 
Doel van het experiment is het bcvorderen van eon 
uitbreiding van pleeggczinplaatsingen your kindercn 
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van 0--,10 jaar, in situaties waarin.tot uithuisplaat-
sing is besloten. De auteurs gaan in op de voorberei-
ding, de organisatie en het verloop van het experi-
ment en op het evaluerend onderzoek dat onder 
auspicien van de Coordinatiecommissie Wetenschap-
pclijk Onderzoek Kinderbescherming wordt verricht. 
Uit tussentijdse resultaten van dat onderzoek blijkt 
onder meer dat het percentage uithuisgeplaatste 
kinderen dat in gezinssituaties werd geplaatst, is 
toegenomen. Het eindverslag van het onderzoek 
verschijnst medio 1986. 

Politie 

41 
Bell, D. J. Domestic violence: victimization, police 
intervention and disposition. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 6,1985, 
blz. 525-534 (USA). 

De auteur gaat in op het thema bemoeienis van de 
politic met ongeregeldheden en gewelddadigheden 
in de huiselijke sfeer. Hij stelt eerst vast dat dit 
empirisch gezien een moeilijk toegankelijk onder-
werp is. Uit de literatuur komt volgens hem wel 
naar voren dat de politic zich bij dergelijke ge-
beurtenissen terughoudend opstelt. De acht hypo-
thesen die hij wil toetsen spitsen zich toe op het 
geweld tegen echtgenotes en hoe deze en de 
politic hierop reageren. Daartoe onderzocht hij 
55192 in 1980 bij de politic in de staat Ohio 
aangemelde ruzies in de prive-familiesfeer. Dit 
aantal aanmeldingen resulteerde in 13215 aan-
klachten en 13696 slachtoffers. In 74% van dc 
aanmeldingen bleken vrouwen het slachtoffer te zijn 
geworden van het geweld van hun echtgenoten. 
Ook waren de meeste aanklachten ingediend door 
echtgenotes. Tevens bleek, zoals ook uit eerder 
onderzoek, dat de politic wanneer het om een 
echtelijke ruzie gaat waarbij de vrouw fysiek geweld 
wordt aangedaan, relatief weinig tot actie over-
gaat. De onderzoeksresultaten ondersteunen het 
idee dat de politic het probleem van gewelddadig 
gedrag van mannen tegen hun vrouwen helpt conti-
nueren. De auteur geeft daarom de politic ter 
overweging in de toekomst vaker tot arrestatie over 
te gaan, omdat dit in zijn ogen een legitieme en 
noodzakelijke interventiewijze is. 
Met literatuuropgave. 

42 
Buchanan, D. R. and P. A. Perry. Attitudes of 
police recruits towards domestic disturbances: 
an evaluation of family crisis intervention training. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 6,1985, 
blz. 561-572 (USA). 

De auteurs onderzoch.ten bij 359 politicmensen 
veranderingen in attitudes en opvattingen wat betreft 
ruzies in .de huiselijke sfeer nadat zij een trainings-
cursus doorlopcn hadden waarin vaardigheden en 



kennis ontwikkeld werden over familiecrisis-
interventie. De ondervraagden werden twee vragen-
lijsten (voor on na de opleiding) voorgelegd, waarna 
d.m.v. de Likert schaaltechniek de attitudes werden 
gemeten. Na de opleiding bleken de politiemensen 
inmenging in familietwisten als minder bedreigcnd 
to ervaren on tevens to zien alt con legitiem onder-
deel van hun beroepsuitoefening. Ook waren zij van 
mening dat de politic gewelddadigheden kan voor-
komen door effectiever op to treden. De opleiding 
block ook van positieve invloed to zijn geweest op 
hun ideeen over relaties met het publiek. Tevens 
won door deelname aan de cursus bij veel onder-
vraagden de gedaelyte veld dat crisisgezinnen 
politie-interventic willen en nodig hebben. Tot slot 
gaan de auteurs in op enkele.bevindingen die andere 
onderzoeken hebben opgeleverd. De resultaten 
sterken hen in de overtuiging dat dit soort cursussen 
positief moeten worden beoordeeld. 
Met literatuuropgave. 

43 
Derksen, M. Th. en C. J. van Rossum. Clienten met 
psychische pt-oh/omen binnen politiewerk: een 
onderzoek. 
Algemcen politicblad, 135e jrg., nr. 5, 1 maart 

792 	1986, biz. 105-109(N). 

Het doel van het door.de autcurs bij de Rotterdamse 
politie gehouden onderzoek is inzicht to krijgen in 
de manier waarop politie-agenten reagercn wanneer 
zij to maken krijgen met clienten met psychische 
problemen. De onderzoeksgegevens zijn verzameld 
door middel van interviews met surveillanten on 
rayonagenten, korte perioden van obscrvatic on 
schriftelijk matetiaal. In het algemeen blijkt dat de 
agent zijn Liak beperkt opvat. De auteurs ander-
scheiden echter eon tweetal perspectieven: het 
organisaticperspeetiel en het elientperspectief. 
In het eerste geval is de agent vooral gericht op de 
belangen van de politie-organisatie. Agenten met 
eon clientperspectief richten zich op de belangen van 
de client on diens onigeving. De auteurs under-
scheiden in totaal 4 verschillende stijlen in optteden. 
Op dit punt blijken er verschillen to bestaan tussen 
surveillanten on rayonagentcn on tussen afdelings-
bureaus on bijbureaus. Tot slot gaan de auteurs in 
op de oorzaken van doze verschillen. Doze liebben 
betrekking dp de card van de casutstiek, de aard 
van de wijk, het type surveillance on de verschillen 
in overlegstructuren. 

44 
Jongh-Wieth, E. de. Jeugdpolitie: het ondergescho-
yen kindle ran de I fertnandad. 
Intennediair, 22e jrg., nr. 10,7 maart 1986, blz. 
35-39 (N). 

De jeugdpolitie wordt in de politiewet niet genoemd 
en bij veel kotpsen ontbreekt dan ook een aparte 
afdeling. I.v.m. de stork toegenomen jeugdcriminh- 
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liteit en het belang van een vrocgtijdige en juiste 
aanpak hiervan, pleit de autcur voor het instellen 
van speciale jeugdpolitie bij alle korpsen. Naast 
handhaving van de rechtsorde is vooral de hulpver-
lening een belangrijk onderdeel van de taak van de 
politie. Zij wordt steeds meer geconfronteerd met 
complexe psycho-sociale problemen van burgers, 
waarbij in veel gevallen minderjarigen betrokken 
zijn, en kan met een juiste benadering verdere 
hulpverlening op gang brengen en recidivisme beper-
ken. Vooral t.a.v. minderjarigen heeft zij een grote 
verantwoordelijkheid. De auteur noemt een aantal 
factoren, die een goed functioneren van de politie 
in dit opzicht in de weg staan en tot frustraties 
kunnen leiden. Meer duidelijkheid omtrent taak, 
bevoegdheden en bevoegd gezag, een hogere waar- 
dering van de hulpverleningstaak, een goede selectic, 
opleiding en werkbegeleiding evenals beschikking 
over toereikende middelen kunnen leiden tot een 
goed functionerende jeugdpolitie als een volwaar- 
dig en erkend specialisme binnen het politie-apparaat. 

45 
Moerings, M. Politic en homosexualiteit. 
Proces, 65e jrg., nr. 3, maart 1986, blz. 77-80 (N). 

Twee publicaties over de politic en homosexualiteit 
vorm den de aanleiding tot dit artikel, nl. 'Het topje 
van de ijsberg', waarin negatieve crvaringen van 
homosexuelen met de politic zijn gebundeld, en 
'Politic en Homosexualiteit', waarin drie studentcn 
van de politic-academic verslag doen van een onder-
zoek naar homosexualiteit binnen politiekorpsen 
en de ervaringen hiermee. De auteur ondersteunt de 
suggestie van de schrijvers van het tweede rapport 
om d.m.v. meer openheid van homosexuele politic-
beam bten en de oprichting van een politiehomo- 
werkgroep te komen tot een mentaliteitsverandering 
bij de politic die zowel de hornosexuelc agent als de 
gel ijkgerichte burger ten goede kan komen. 

46 
NPA-studenten onderzochten functioneren hulp-
officier; door I. Bossink, H. Draijer, G. Grau mans 
et al. 
Algemeen Politieblad, 135e jrg., nr. 7, 29 maart 
1986, blz. 155-161 (N). 

Enkele studenten van de Nederlandse Politic Aca-
demic deden een onderzoek naar het functioneren 
van de hulpofficier van justitie (Hovj) in de prak-
tijk en de wijze, waarop hij zijn bevoegdheden ban-
teert. Er blijkt geen eensluidend beleid te bestaan. 
Het varieert per gemeente of district aan wie de taak 
van Hovj toebedeeld wordt, zodat deze functie 
vervuld kan worden door mensen, die verschillen in 
rang, plaats in de organisatie, opleiding en ervaring. 
Dit betckent, dat er eveneens verschillen zijn in 
afstand tot de praktijk en de mogelijkheden tot 
objectiviteit. De Hovj heeft een belcidsbepalende 
functie, trecdt op als leider van het opsporings- 



onderzoek en controleert de rechtmatigheid van het 
optreden van de aanhoudencle opsporingsambtenaar. 
Hij heeft eon grate mate van zellstandigheid en or 
is veel ruimtc voor eigen interpretaties. De studen-
ten besehrijven in dit artikel de gang van taken 
tijdens eon voorgeleiding en geven een beschouwing 
over handing en optreden van de Hovj daarbij. 
Niet bij elk onderdeel van het voorgeleidingsproces 
blijkt steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht to 
warden genomen. Er kan eon spanningsveld ont-
staan tussen de effectiviteit en de zorgvuldigheid, 
veroorzaakt door factoren als de grootte en organisa-
tiestructuur van het korps, de besehikbare des-
kundigheid, de motivatie en de werkdruk. Het is 
volgens de auteur van belang, dat d.m.v. cursussen 
aandacht besteed wordt aan de versehillende facet-
ten van de functie van Hovj. 

47 
Terry, W. C. Police stress as a professional self-
image. 
Journal of criminal justice, 13e jrg., nr. 6, 1985, - 
biz. 501-512 (USA). 

- 	In Amerika ontleent de politic haar organisatievorm 
en werkwijze aan het feit dat zij als organisatie 

794 	is ontstaan uit de behoefte van de tvelgestelden en . 
sociale middenklasse aan socialc controle en sta-
biliteit. Binnen het work van de politic en bij hun 
aanstelling speelden spectate gunsten en corruptie 
een grate rol. Door de sociale en maatschappelijke 
ontwikkelingen in de 20er en 30er jaren ging de 
politic zich cch ter moor bezighouden met haar — 
nog ontbrckende — professioncle imago. Recentelijk 
wordt het begrip stress veelal gehanteerd als middel 
am het politiewerk als berocp erkend to krijgcn. 
Om een beroepsidentiteit to verwerven, wijst de 
politic op vitale functies die zij vervult zoals nns-
daadbestrijding, ordehandhaving on clienstverlening. 
Het begrip stress wordt gehanteerd am de taken en 
rolvcrwachtingen tot con geintegreerd en zinvol 
gehcel te maken. Zo wordt by, de misdaadbe-
strijding gepresenteerd als eon activiteit vol gcvaar on 
stress, dus als werk dat (net als andere als beroep 
geaceepteerde activiteiten) persoonlijke toewijding 
en betrokkenheid vereist. De auteur stelt dat de 
maatschappelijke en politieke realiteit echter van 
dicn aard is dat de aeceptatie van het politiewerk 
als beroep niet gerealiseerd kan warden door de 
nadruk to leggen or; het gevaar en de verantwoorde-
lijkheid voor bet leven van anderen. 
Met literatuuropgave. 

48 
Water, J. v. d. Hoe integreten . vrouwen? 
Algeineen Rolitieblad, 135e jrg., nr. 7,29 mart 
1986, blz. 153 en 154 (N). 

In slit artikel wordt eon samenvatting gegeven van 
con onderzock, gehouden bij de patitie-opleiding to 
Lochem Met als anderwerp: ondervinden vrouwen 



al tijdens de opleiding problemen en in hoeverre 
kunnen die als belemmerend voor hun verdere ont-
wikkeling beschouwd worden. Er vonden gesprek-
ken plaats met zowel mannen als vrouwen voor en 
na een stageperiode, waarbij o.a. gesproken werd 
over verschillen in beoordeling en benadering van 
vrouwen, rolproblemen en positie en integratie in 
de groep. De vrouwen bleken hun plaats in de groep 
gevonden te hebben en zich, indien nodig, weerbaar 
op te kunnen stellen. De auteur is van mening, dat 
het nauw samenwerken in een groep met een ge-
meenschappelijk doel en een juiste verdeling van 
plaatsen minder weerstand oproept t.o.v. vrouwen. 
Hij eindigt zijn artikel met een aantal beleidsaanbe-
velingen en pleit o.a. voor het bevorderen van een 
intensieve samenwerking met vrouwen via een 30% 
bezetting per groep, een groepsdynamische benade-
ring op de primaire scholen, het aanstellen van meer 
vrouwelijke mentoren en docenten evenals groeps-
dynamische training van zowel mannelijke als 
vrouwelijke opleidingsfunctionarissen. 

Drugs 

Zie ook excerpten nr. 12 en 29 

795 	49 
Bakker, M. Hulpverlening dan drugverslaafde 
ouders en hun kinderen. 
Tijdschrift voor jeugdhulpverlening, 14e jrg., nr. 3, 
maart 1986, blz. 51-55 (N). 

Het aantal kinderen van drugverslaafde ouders 
neemt jaarlijks toe. Daar komt bij dat het drug-
gebruik van de moeder in verschillende opzich ten 
ook bedreigend is voor haar kinderen. De auteur 
beschrijft eerst een instelling in Rotterdam waar 
drugverslaafdc rnoeders met hun kinderen kunnen 
worden opgenomen: de therapeutische gemeen-
schap Essenlaan. Voorwaardesvoor opname is dat 
de moeder eerst lichamelijk afkickt en verdcr tijdens 

. de opname geen opiaten of methadon gebruikt. 
Het programma dat wordt doorlopen, verloopt 
in cen aantal fasen en duurt een tot anderhalf 
jaar. De kinderen, die bij opname veelal een ont-
wikkelingsachterstand hebben, verblijven op een 
afzonderlijke afdeling. Vervolgens beschrijft zij een 
opvang- en begeleidingscentrum voor verslaalde 
ouders en hun kinderen in Amsterdam: Beth Palet. 
Dit centrum hantecrt een lagere drempel dan het 
Rotterdamse en is tlexibeler van opzet. Afkicken 
van de moeder is bijvoorbeeld geen voorwaarde 
voor opname. Tot slot van het artikel wordt inge-
gaan op het begin 1986 ingestelde coordinaticpunt 
voor kinderen van drugverslaafde ouders: het Pro-
ject Kinderen van Drugverslaafde Ouders. Dit 
project is ondergebracht bij de GG en GD van Am-
sterdam. 

50 
Smith, D. 1. The criminal justice system and 



alcohol rehabilitation: a pilot evaluation study. 
Australian and New Zealand journal of crimi-
nology, 18e jrg., nr. 4, december 1986, blz. 206— 
214. 

In tegenstelling tot gegevens over de effectiviteit 
van alcohol-behandelingsprogramma's in het alge-
mean en van programme's waarheen door de rechter 
wordt verwczen, b/eken de resultaten van het. 
onderzoek waarover in dit artikel verslag wordt 
gedaan, voor mannen die vlak voor de behandeling 
in aanraking met de politic waren geweest, gunstig. 
Gegevens warden vergeleken van 43 manners die 
warden behandeld in Serenity Lodge, West Austra-
lid, met die van 25 mannen die alleen elders een de-
toxificatie ondergingen. Cliiinten in beide groepen 
waren eon maand your de behandeling eq. detosi-
ficatie in contact geweest met de politic. De 
controlegrocp word gevormd door, can retrospectie-
ve matchingprocedure on in /loge mate vergelijkbaar 
geacht met de behandelde grocp w.b. eon aantal 
demografische en achtergrondgegevens. De gegevens 
warden verzameld d.m.v. follow-up interviews 
gedurende ongeveer 15 maanden na de behande- 
ling of do detoxificatie. Het programme in 
Serenity Lodge behelst eon residentiele behandeling 

796 	en hanteort eon combinatie van de AA filosofic on 
'reality therapie. De resultaten wijzen uit dat de 
behandelde groep gedurende de follow-up periode 
minder alcohol drunk, minder vaak word veroor-
deeld wager's dronkenschap of ander a-sociaal 
gedrag, sneer work had, minder social° problemen 
on nicer deelnam can AA activiteiten. De auteurs 
menen dat deze resultaten, indien zij geverifieerd 
kunnen worden door onderzoek op grotere schaal, 
van aanzienlijk belang zijn in verband met het 
overwegen van alternatieven your gevangenisstraf 
en boete nay. alcoholdelieten. 
Met literatuuropgave. 

51 
Drugsbeleid. Thenzanummer onder redactie van 
F. E. Frenkel, E W. Kok en IL J. van der Wu!. 
Tijdschrift your alcohol, drugs en andcre psycho-
trope stoffen, 12° jrg., nr. 2, april 1986 (N). 

Bij de samenstelling van dit themanummer stood 
do gastredactie your ogen om de lezers een beeld 
te geven van het drugsbeleid gedurcnde de afgelopen 
10-15 jaar. In die periodc is or in bet druggebruik 
zeffveal veranderd. Het cannabisgebruik heeft zich 
gestabiliscerd en de collectieve verontrusting over 
dit gebruik is goeddeels wegge6bd. Heroine heeft 
een vaste pleats gekragen op de illegale drug-markt 
en sinds enige tijd is ook in ons land hat gebruik 
van cocaine eon realiteit. De vragen die aan dit 
themanummer ten grondslag liggen, zijn: is het 
drugsbeleid onder invloed van bovenstaande en 
andere ontwikkelingen veranderd: zijn do uitgangs-
punten herzien en zijn de doelstellingen aangepast. 
Vanuit drie sectoren (strairecht, hulpvcrlening aan 
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verslaafden en het overheidsbeleid) wordt in zeven 
bijdragen ingegaan op het beleid en de consequenties 
ervan. Roscam Abbing schrijft over verslaafden-
beleid en de financieringsstructuur , van de hulp-
verlening, Frenkel over drugwetgeving in historisch 
perspectief, Silvis over strafrecht en drugs (1975— 
1985) en Wolters en Schipper over de medische 
complicaties bij verslaving aan opiaten; Kooyman 
blikt terug op 17 jaar behandeling, Fromberg 
schrijft eveneens over eigen ervaringen gedurende 
vijftien jaar drughulpverlening en Engelsman en 
Weyer maken de balans op m.b.t. de effectiviteit 
van het drugbeleid. 
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Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 1985. 



Congressen 

13e International Congress on Law and 
Psychiatry 

Het congres over recht en psychiatrie wordt 
georganiseerd door The International Academy 
of Law and Mental Health in samenwerking met 
het Willem Pompe Instituut (RUU), het 
Ministerie van Justitie en het Psychiatrisch-
juridisch Genootschap (Amsterdam). De con- 

- 	grescommissie roept op voor bijdragen aan het 
congres met betrekking tot de volgende onder-
werpen: psychiatrische faciliteiten in het 
gevangeniswezen, wetgeving in de gezondheids-
zorg, de rechtspositie van instituutsbewoners, 

801 	geestelijke gestoorde wetsovertreders en 
behandeling, behandeling bij etnische en cultu-
rele minderheden, geschiedenis en filosofie 
van beide disciplines. 
Datum: 17-20 juni 1987. 
Plaats: Hotel Krasnapolsky, Amsterdam. 
Inlichtingen: drs. F. Koenraadt, Willem Pompe 
Instituut, Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht. 
Tel.: 030-393125/393133. 
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