
37 AVC-Proloog

Een effectevaluatie

Ed. Leuw

Justitie

M. Brouwers

Wetenschappelijk

Onderzoek- en

Documentatiecentrum

1995



Inhoud

Samenvatting en conclusie 1

1 Inleiding 5

2 De AVC en de AVC-Proloog als alternatieve sanctie 7

2.1 De AVC-Proloog als `lichtere' versie van de AVC 8

3 Het onderzoek 11

3.1 De onderzoeksopzet 11

3.2 De onderzoeksgroep en de controlegroep 12

4 Kenmerken van de deelnemers 17

4.1 Persoonsgegevens 17

4.2 Het alcohol-verkeersdelict 17

4.3 Voorafgaande alcohol-verkeersdelinquentie 18

4.4 Autogebruik 19

4.5 Alcoholconsumptie 19

4.5.1 Alcoholproblemen 20

4.6 Vergelijking deelnemers AVC-Proloog en AVC 21

5 De effecten van de cursus op kennis, attitude en gedrag 23

5.1 Beoordeling van de cursus 23

5.2 Kennis 23

5.3 Attitudes en gedragsintenties 24

6 Alcohol-verkeersgedrag 31

6.1 Zelfgerapporteerde alcohol-verkeersdelinquentie 31

6.2 Geregistreerde alcohol-verkeersdelinquentie in het jaar na de cursus 31

Summary 35

Résumé 37



Samenvatting en conclusie

In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-Proloog' uit-

gevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus (AVC), bestemd voor

alcohol-verkeersdelinquenten met een ademalcoholgehalte (aag) van niet

meer dan 570 mcg. Het gaat dus om een in vergelijking met de gewone AVC's

'lichtere' alternatieve sanctie, bedoeld voor een 'lichtere' groep overtreders

van de alcohol-verkeersbepalingen.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt in vergelijking met de resultaten

van het landelijke AVC-onderzoek het volgende.

- Zowel bij de Proloog- als bij de landelijke AVC-populatie gaat het om

personen die tamelijk frequent en intensief van de auto gebruik maken

en die gemiddeld een vrij hoog niveau van alcoholconsumptie hebben.

- Beide groepen worden gekenmerkt door een opvallend hoog percentage

algemene delinquentie.

- De Prolooggroep is gemiddeld jonger dan de landelijke AVC-groep en

heeft naar verhouding minder alcohol-verkeerscriminaliteit gepleegd.

- De effecten van de Proloog en de gewone AVC op kennis, attituden en

gedrag zijn tot op grote hoogte overeenkomstig. Beide cursussen 'leiden

tot':

- een zeer sterke toename van kennis;

- een sterke verandering van opinies en gedragsintenties in de gewen-

ste richting;

- een gering (statistisch niet-significant) effect op speciale recidive in

de gewenste richting;

- een licht (statistisch significant) effect op 'overige verkeerscriminali-

teit' in de gewenste richting.

- De kennis- en attitudeveranderingen blijken bij zowel de Proloog als de

gewone AVC ook na verloop van een jaar nog consistent aanwezig te zijn.

Met betrekking tot de gedragsvariabelen dient hieraan echter als relativering

te worden toegevoegd dat vooral de Proloogcursisten reeds voorafgaand aan

de cursus een duidelijk gunstiger verleden hadden qua algemene criminali-

teit en algemene verkeersdelinquentie dan de alcohol-verkeersdelinquenten

die de controlegroep vormden.

De conclusies en overwegingen die destijds werden verbonden aan de effect-

evaluatie van de landelijke AVC, zijn dus ook van toepassing op de AVC-
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Proloog. Deze 'lichtere' alternatieve sanctie heeft globaal dezelfde effecten

als de 'zwaardere' AVC. Ook na de AVC-Proloog zien we consistente en sub-

stantiële verschuivingen in de gewenste richting. Ex-cursisten zijn na de

cursus beter op de hoogte van de risico's die zijn verbonden aan alcohol-

verkeersdelinquentie en zij geven uiting aan meer wenselijke attitudes met

betrekking tot dit onderwerp.

Wat de geconstateerde 'attitudeveranderingen' precies betekenen, is moeilijk

te zeggen. Het is aannemelijk en er zijn ook aanwijzingen dat de tendens tot

het geven van de sociaal wenselijke antwoorden een sterke rol speelt. Dit laat

echter onverlet dat de respondenten in elk geval na de cursus meer norm-

bewustzijn blijken te hebben. Verondersteld kan worden dat dit een belang-

rijke voorwaarde is voor een meer verantwoord alcohol-verkeersgedrag.

Volgens een recente literatuurstudie naar gedragsbeïnvloeding door straf-

rechtelijk ingrijpen, gaan Amerikaanse onderzoekers op het gebied van alco-

hol-verkeerscriminaliteit er op basis van hun onderzoeksbevindingen vanuit

dat intrekking van het rijbewijs verreweg de meest effectieve sanctie is ter

voorkoming van specifieke recidive. Een preventief effect van educatieve en

therapeutische programma's is volgens deze literatuurstudie niet duidelijk

gebleken. Mogelijk zou'(...) vooral moeten worden gezocht naar combinaties

van rijbewijssancties met behandelingsmethoden die zijn afgestemd op de

persoonlijke kenmerken en behoeften van daders.'1

Het feit dat de 'lichtere' AVC-Proloog dezelfde resultaten lijkt op te leveren als

de meer intensieve landelijke AVC's, zou (onder bepaalde vooronderstellin-

gen) kunnen impliceren dat wellicht ook landelijk met een minder intensieve

cursus kan worden volstaan. Het onderzoek kan echter geen uitsluitsel geven

over de vraag of de 'lichtere' aanpak ook dezelfde resultaten zou kunnen be-

werkstelligen bij de qua alcohol-verkeersdelinquentie wat'zwaardere' AVC-

populatie. Het zou in dit verband wellicht aanbeveling verdienen om in de

toekomst ook voor deze laatste groep, bij wijze van experiment, een AVC-Pro-

loog uit te voeren.

De vraag of een 'lichtere' interventie net zo goed is als de tot dusver gangbare

'zwaardere' kan echter niet uitsluitend op basis van overeenkomstige effec-

1 Bol, M., Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen, een literatuurstudie. Den Haag,

Ministerie van Justitie, WODC, 1995, literatuurverkenningen 3.
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ten worden beantwoord. Daarnaast dient ook de geloofwaardigheid van de

alternatieve sanctie te worden overwogen. Het spreekt vanzelf dat'ernsti-

gere' alcohol-verkeersdelinquentie een oplegging van meer serieuze ver-

plichtingen in het kader van een alternatieve sanctie noodzakelijk maakt.

Overigens zou deze proportionaliteit ook kunnen worden gehandhaafd door

de compensatie voor deelname te verminderen.
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Inleiding

Dit onderzoek naar de effecten van de in Assen uitgevoerde AVC-Proloog is

bedoeld als aanvulling op het door het WODC in 1992 gepubliceerde onder-

zoeksrapport naar de effecten van de landelijke Alcohol Verkeer Cursussen

(AVC's). Voor een gedetailleerde uiteenzetting van vraagstelling, de opzet, de

gehanteerde onderzoeksmethoden en het theoretische kader voor dit onder-

zoek verwijzen we dan ook naar dit rapport.2 Alleen op grond van sterk afwij-

kende resultaten zou er aanleiding zijn geweest om de optiek van dit onder-

zoeksverslag te wijzigen of te verruimen. Hieronder zal echter blijken dat

hiervan in geen enkel opzicht sprake is geweest.

In hoofdstuk 2 wordt een korte uiteenzetting gegeven van de inhoud en de

achtergrond van de experimentele AVC-Proloog als alternatieve straf voor de

'lichtere' gevallen van alcohol-verkeersdelinquentie. In hoofdstuk 3 wordt de

onderzoeksopzet besproken, de aard van het onderzoekmateriaal en de bij

het onderzoek betrokken groepen. Hoofdstuk 4 gaat in op enige kenmerken

van het delict naar aanleiding waarvan de AVC is gevolgd, en enige kenmer-

ken van de respondenten die relevant zijn voor alcohol-verkeersdelinquentie

komen aan de orde. Hierbij gaat het vooral om patronen van alcoholgebruik

en van automobilisme. In de laatste twee hoofdstukken staan de effecten van

de AVC centraal. Hoofdstuk 5 gaat vooral over de effecten van de AVC-Proloog

op relevante kennis en opvattingen met betrekking tot alcohol-verkeers-

gedrag. In hoofdstuk 6 ten slotte komt (naast zelfgerapporteerde recidive) de

vraag aan de orde of deelnemers aan de AVC-Proloog in het jaar na de cursus

minder (alcohol-)verkeerscriminaliteit plegen dan de personen uit de con-

trolegroep.

2 Leuw, E., M. Brouwers, Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen. Arnhem, Gouda Quint,

1992. Onderzoeken beleid, nr. 121.
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De AVC en de AVC-Proloog als

alternatieve sanctie

Vanaf eind 1989 worden in alle arrondissementen AVC's gegeven. De cursus-

sen zijn bedoeld voor overtreders van de wettelijke alcohol-verkeersbepalin-

gen (art. 26 WVW), die deelname aan het wegverkeer verbieden bij een adem-

alcoholgehalte (aag) van meer dan 220 mcg. De doelgroep voor de AVC wordt

nader gespecificeerd aan de hand van de richtlijnen voor vervolging van het

openbaar ministerie. Alcohol-verkeersdelinquenten die niet voor een trans-

actie in aanmerking komen en die geen ernstig lichamelijk letsel hebben

veroorzaakt, kunnen kiezen voor deelname aan een AVC.

Alcohol-verkeersdelicten zijn niet transigeerbaar wanneer één van de hier-

onder genoemde omstandigheden zich voordoet:

- een bloedalcoholgehalte (bag) van minimaal l,3l%o of een aag van mini-

maal 571 mcg;

- het weigeren van de bloedproef of de ademanalyse;

- een eerdere veroordeling in combinatie met een bag hoger dan 1%o of

een aag hoger dan 435 mcg.

Dit betekent dat de doelgroep voor de AVC bestaat uit alcohol-verkeersdelin-

quenten die vallen in de schijven 4 t/m 6 van de door de rechtbank gehan-

teerde schijfindeling. In tabel 1 vermelden we de schijfindeling die geldt als

richtlijn voor het vervolgingsbeleid. Het komt erop neer dat alcohol-verkeers-

delinquenten vanaf schijf 4 in aanmerking komen voor een AVC.

Deelname aan een AVC levert een strafkorting op. Ook hiervoor gelden richt-

lijnen, die globaal inhouden dat de strafmaat van één schijf lager wordt ge-

hanteerd. Dit kan neerkomen op f 500 korting op de boete, of drie maanden

korting op de ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook kunnen twee weken

onvoorwaardelijke gevangenisstraf omgezet worden in een voorwaardelijke

straf. In dit geval wordt er wel f 1500 boete aan de straf toegevoegd. In de

praktijk blijkt echter de 'honorering' voor deelname aan een AVC in de ver-

schillende arrondissementen niet uniform te zijn.

De in Assen opgezette experimentele AVC-Proloog betekent een uitbreiding

van bovengenoemde doelgroep van de AVC's. De AVC-Proloog richt zich op de

'lichtere' categorie alcohol-verkeersdelinquenten, die onder de eerste drie

schijven valt en niet voor een gewone AVC in aanmerking komt. De AVC-
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Tabel 1: Schijfindeling van de bloed- en ademalcoholgehaltes

schijf 1

schijf 2

schijf 3

schijf 4

schijf 5

schijf 6

8

bag aag

0,51-0,8%o 221- 350 mcg

0,81-1,0% 351- 435 mcg + recidivisten schijf 1
1,01-1,3%o 436- 570 mcg + recidivisten schijf 2

1,31-1,8%o 571- 785 mcg + recidivisten schijf 3

1,81-2,5%o 786-1090 nicg + recidivisten schijf 4

2,5%o 1090 mcg

+ weigeraars bloedproef

+ recidivisten schijf 5

Proloog kan dus in zekere zin worden gezien als een experiment met vroeg-

tijdige interventie' bij alcohol-verkeersdelinquenten.

Alle alcohol-verkeersdelinquenten met een aag tussen 220 en 571 mcg

kregen bij aanhouding van de politie een informatiemap uitgereikt waarin

onder meer de inhoud van de AVC-Proloog en de condities voor deelname

staan vermeld. Aanmelding kan geschieden door een antwoordkaartje op te

sturen aan het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD). In een latere

fase worden de potentiële cursisten die zich niet eigener beweging hebben

aangemeld ook nog met een schriftelijke uitnodiging voor deelname bena-

derd. Deelname aan de cursus wordt gehonoreerd door vermindering van de

boete met een bedrag van f 250. Blijkens de `procesevaluatie' neemt iets

meer dan de helft van alle uitgenodigde alcohol-verkeersdelinquenten deel

aan de AVC-Proloog. Tot dusver hebben jaarlijks circa 200 personen aan deze

cursus deelgenomen.

2.1 De AVC-Proloog als `lichtere' versie van de AVC

De AVC-Proloog is, vergeleken met de gewone AVC, een `lichtere' alternatieve

sanctie die dus is bedoeld voor de minder ernstige gevallen van alcohol-ver-

keersdelinquentie. We zullen de AVC en de AVC-Proloog globaal met elkaar

vergelijken.

De AVC's worden in vrijwel alle gevallen gegeven door (regionale) CAD's en

worden doorgaans uitgevoerd door hiervoor speciaal aangestelde cursuslei-

ders. Een normale AVC beslaat twee werkdagen. De deelnemersgroepen be-

staan bij voorkeur uit 10 tot 15 personen. In de praktijk kan de groepsgrootte

echter variëren. De gemiddelde opkomst van voor de AVC benaderde mensen
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ligt rond de 60% (Venhuizen, 19913). Tijdens de normale AVC wordende vol-

gende onderwerpen behandeld:

- de gevolgen van alcohol in het verkeer;

- alcohol en het menselijk lichaam;

- alcohol en rijvaardigheid;

- alcohol en de wet;

- alcoholgebruik en -misbruik;
- hulpverlening bij alcoholproblemen;

- slachtoffers.

De cursusleider behandelt een aantal van deze onderwerpen met gebruik

van videomateriaal en groepsopdrachten. Hij of zij zorgt er tevens voor dat

er voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen en bevordert het dis-

cussiëren over de gepresenteerde onderwerpen.

Enkele onderdelen worden veelal verzorgd door gastsprekers. De invloed van

alcoholgebruik op het lichaam wordt behandeld door een arts, de hulpverle-

ning bij alcoholproblemen door een ervaringsdeskundige of een hulpverle-

ner van het CAD. Voor het onderdeel alcohol en de wet komt er meestal een

officier van justitie of een rechter, maar ook wel politiemensen, advocaten of

juridische medewerkers van universiteiten of van het openbaar ministerie.

Er bestaat een cursusboek, waarin alle onderwerpen die behandeld zijn, nog

eens kort zijn samengevat (Van Dalen e.a., 19914). Belangstellenden kunnen

dit boek (tegen een geringe vergoeding) na afloop van de cursus meekrijgen.

De experimentele AVC-Proloog in Assen is geheel opgezet volgens boven-

staande model opgezet. De inhoud en de noodzakelijke tijdsbesteding zijn

echter beperkter. Bij de AVC-Proloog wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de

lange-termijneffecten van (overmatig) alcoholgebruik. In plaats van twee

gehele dagen neemt de cursus twee avonden in beslag.

3 Veehuizen, P.J., Non-respons, een onderzoek naar redenen van wegblijven van de Alcohol-

Verkeer-Cursus. Leeuwarden, CAD-Friesland, 1991.

4 Dalen, W. van, F. Koeten, R. Peletier, M. Smulders, Alcohol Verkeer Cursus, informatie voor

cursisten. Assen, CAD Drenthe, 1991.
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Het onderzoek

3.1 De onderzoeksopzet

De doelstelling en de onderzoeksopzet voor dit onderzoek zijn in principe

hetzelfde als bij de evaluatie van de gewone AVC's. Uiteraard gaat het primair

om de vraag in hoeverre de beoogde effecten van de AVC-Proloog worden be-

reikt. Net als bij de gewone AVC wordt bij de AVC-Proloog getracht om:

- relevante kennis over de risico's van het gebruik van alcohol bij deel-

name aan het verkeer te vergroten;

- attitudes en gedragsintenties met betrekking tot alcohol en (snel)verkeer

in de gewenste richting te veranderen;

- een vermindering van recidive met alcohol-verkeersdelicten te bewerk-

stelligen.

Met dit onderzoek proberen we vast te stellen in hoeverre deze doelstellin-

gen worden gerealiseerd. Daarnaast willen we ook inzicht geven in enige rele-

vante kenmerken van de groep cursisten aan de AVC-Proloog.

Net als bij het evaluatieonderzoek van de gewone AVC's zijn er bij de cursis-

ten op drie momenten onderzoeksgegevens verzameld. De eerste meting

vond plaats direct vóór de aanvang van de cursus, de tweede meting direct

na afloop van de cursus. Deelname aan het onderzoek werd gepresenteerd

als een onderdeel van de cursus. De vragenlijsten werden door de cursus-

leider aangeboden aan het begin en het eind van de cursus. Ongeveer één

jaar na de cursus werd de cursist schriftelijk benaderd door de cursusleider,

met het verzoek om deel te nemen aan een `follow-up-'meting. Dit kon per

voorgefrankeerde envelop geretourneerd worden.

Ten slotte wordt ook bij dit onderzoek de over het jaar na afloop van de cur-

sus geregistreerde alcohol-verkeersrecidive van ex-cursisten vergeleken met

die van de controlegroep van alcohol-verkeersdelinquenten die niet aan

enige AVC hebben deelgenomen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een aangepaste (verkorte) versie

van het meetinstrument dat bij het AVC-onderzoek werd gehanteerd. Net als

bij dit onderzoek werden bij het AVC-Proloogonderzoek de in tabel 2 ver-

melde variabelen betrokken.
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Tabel 2: In het onderzoek betrokken variabelen

meting 1 meting 2 meting 3

type variabele (n=155) (n=155) (n=68)

personalia

autogebruik

x

x x

alcohol-(verkeers)kennis

alcohol-verkeersopvattingen

x

x

x

x x

drinkgedrag x x

alcohol-verkeersgedrag x x

mate van alcoholproblemen x x

oordeel cursus x x

3.2 De onderzoeksgroep en de controlegroep

Tabel 3 biedt een overzicht van de aantallen cursisten die in het onderzoek

zijn betrokken, van de deelname aan de follow-upmeting en van de beschik-

baarheid van de Justitiële Documentatie voor deze onderzoeksgroep.

De periode van materiaalverzameling tijdens de cursus liep van maart 1991

tot en met augustus 1992. Gedurende deze tijd werden er 34 cursussen ge-

geven met een gemiddelde van 4,5 deelnemers per cursus. Eén cursus viel

uit wegens gebrek aan deelnemers. Van 44% van de deelnemers aan het

onderzoek werd na een jaar een follow-upvragenlijst terugontvangen. Van

97% van de deelnemers zijn de justitiële gegevens bekend.

De controlegroep bestaat uit alcohol-verkeersdelinquenten uit het arrondis-

sement Almelo, die voldoen aan dezelfde criteria als de deelnemers aan de

AVC-Proloog. Er is gekozen voor het arrondissement Almelo vanwege de (be-

trekkelijke) overeenkomst met het arrondissement Assen qua geografische

positie en mate van verstedelijking.

We gaan na in hoeverre de 'experimentele' groep (de AVC-Proloogdeelne-

mers) en de controlegroep op enkele belangrijke punten (sekse, leeftijd, aag

en justitiële voorgeschiedenis) vergelijkbaar zijn. Bovendien bezien we of er

op deze punten verschillen bestaan tussen cursisten die deelnamen aan de

follow-upenquête en cursisten die geen vragenlijst terugstuurden.

In de tabellen 4 t/m 7 betekent 'proloog' steeds de totale groep deelnemers

aan de cursus, 'follow-up' is de groep die na een jaar de vragenlijst terug-

stuurde, en 'controle' is de controlegroep. Waar dit van belang is, zullen ver-
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Tabel 3: Beschikbare gegevens cursisten AVC-Proloog

eerste en follow-up JD

tweede meting beschikbaar

aantal cusisten 155 68 151

Tabel 4: Sekse van deelnemers en niet-deelnemers, in %

proloog follow-up controle

sekse (n=155) (n=68) (n=138)

man 95 94 98

vrouw 5 6 2

totaal 100 100 100

Tabel 5: Leeftijd, In %

proloog follow-up controle

leeftijd (n=155) (n=68) (n=140)

17-24 jaar 31 29 30

25-29 jaar 19 19 23

30-34 jaar 12 9 16

35-39 jaar 12 13 12

40-44 jaar 8 9 9

45-50 jaar 10 9 4

50 jaar 8 11 6

totaal 100 100 100

gemiddelde leeftijd in jaren 33 34 32

gelijkingen worden gemaakt met de resultaten van het onderzoek naar de

landelijke AVC.

Het kleine aantal vrouwen dat aan de cursus deelneemt, reflecteert het klei-

ne aantal vrouwen dat alcohol-verkeersdelicten pleegt (tabel 4). De leeftijd

(tabel 5) is vrij regelmatig verdeeld over de leeftijdsklassen en over de groe-

pen. De deelnemers aan de landelijke AVC zijn gemiddeld ouder dan de Pro-

looggroep. Onder de Proloogcursisten zijn vooral leeftijden onder de 30 jaar

sterker vertegenwoordigd. Dit kan worden begrepen als een aanwijzing dat
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Tabel 6: Ademalcoholgehaltes, in %

aag

schijf 1

schijf 2

schijf 3

schijf 4

totaal

gemiddelde aag

14

proloog

(n=152)

follow-up

(n=67)

controle

(n=140)

36 33 34

31 36 27

31 31 39

2 0 0

100 100 100

402 397 402

Tabel 7: Soort delicten in de voorgeschiedenis; per soort delict het percentage

plegers van de gehele groep

delictsoort
proloog follow-up controle

(n=155) (n=68) (n=140)

geen 50 56 39

alcohol-verkeersdelict(en) 25 20 28

verkeersdelict(en) 9 8 18

strafrechtsdelicten 38 31 40

andere delicten 4 5 16

de AVC-Proloog inderdaad aangrijpt in een eerder stadium van de carrière

van alcohol-verkeersdelinquentie.

Uit tabel 6 blijkt dat de aag van de Prolooggroep en de controlegroep nauwe-

lijks verschillen. We kunnen bovendien vaststellen dat 98% van de deelne-

mers behoorden tot de groep alcohol-verkeersdelinquenten (schijf 1 tot en

met 3) voor wie de AVC-Proloog bedoeld was. ^

Proloogcursisten die de follow-upvragenlijst hebben ingevuld hebben, ver-

geleken met de totale groep Proloogcursisten, gemiddeld een iets lager aag.

Zoals verder nog zal blijken, duiden ook andere resultaten erop dat de fol-

low-upgroep een enigszins 'positieve' selectie vormt uit de totale groep cur-

sisten. Bij het landelijke AVC-onderzoek was dit ook het geval.

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van het delictverleden van deel-

nemers en van niet-deelnemers. Per delictsoort is steeds het percentage van

de betreffende groep vermeld, dat in het verleden één of meer van deze

delicten gepleegd heeft. Indien iemand verschillende soorten van delicten
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gepleegd heeft, wordt hij meegeteld bij alle desbetreffende delictsoorten.

De follow-upgroep telt het grootste aantal first offenders, maar het is hier

vooral de controlegroep die zich onderscheidt van beide andere groepen.

Aanzienlijk meer mensen uit deze groep hebben een delictverleden en er

zijn door hen ook veel meer delicten gepleegd. Het lijkt dus aannemelijk dat

alcohol-verkeersdelinquenten die aan de AVC-Proloog deelnemen in dit op-

zicht een enigszins positieve selectie vormen uit de totale groep (qua ernst

van het delict vergelijkbare) alcohol-verkeersdelinquenten. Dat minder tot

delinquentie geneigde personen eerder bereid zijn tot deelname aan een AVC

bleek ook al uit het AVC-onderzoek. In het geval van de AVC-Proloog is deze

relatie echter veel sterker.

Vergeleken bij de AVC-cursisten en de controlegroepen van het WODC-onder-

zoek uit 1992, blijkt een duidelijk minder zwaar delictverleden vooral wat

alcohol-verkeersdelicten betreft. In de landelijke AVC.-groepen kwam onge-

veer twee keer zo veel voorafgaande alcohol-verkeersdelinquentie voor.

Anderzijds is ook opmerkelijk dat er met betrekking tot niet-WVW-delicten

veel minder verschil bestaat tussen dit onderzoek en het landelijke AVC-

onderzoek. Hier blijkt dus een duidelijke parallel. Ook van deze groep min-

der ernstige alcohol-verkeersdelinquenten heeft rond 40% eerder strafrechts-

delicten gepleegd.

Samenvattend kunnen we op basis van bovenstaande gegevens concluderen

dat de wat betreft alcohol-verkeersdelinquentie minder 'zware' Proloogcur-

sisten op dit punt ook een enigszins gunstiger justitieel verleden hebben.

Met betrekking tot'algemene' delinquentie is dit echter niet het geval. We

kunnen dus aannemen dat er tussen de groep cursisten van de Proloog en de

deelnemers aan de gewone AVC's met betrekking tot de tendens tot wetover-

tredend gedrag, weinig verschil bestaat. Nog algemener gesteld: de AVC-

Proloog en de gewone AVC's bestrijken een vergelijkbare populatie, die is ge-

neigd tot riskant en regelovertredend gedrag.

De deelnemers aan de follow-up onderscheiden zich doorgaans in iets 'posi-

tieve' zin van de niet-deelnemers aan de follow-up. Zoals gezegd, was dit bij

het landelijke AVC-onderzoek eveneens het geval.
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Kenmerken van de deelnemers

De deelnemers aan de AVC-Proloog is gevraagd naar enkele persoonsken-

merken, alsmede naar een aantal kenmerken die van belang zijn voor het

alcohol-verkeersgedrag. Tevens is gevraagd naar het alcohol-verkeersgedrag

zelf. In de volgende paragrafen worden deze kenmerken beschreven. Hierbij

worden met betrekking tot enkele punten ook de veranderingen betrokken

die in het jaar na de cursus hebben plaatsgevonden. Ten slotte maken we een

vergelijking met de AVC-deelnemers.

4.1 Persoonsgegevens

De beschikbare achtergrondgegevens van de cursisten bestaan naast de

reeds vermelde leeftijd en geslacht uit opleidingsniveau, bron van inkomsten

en leefsituatie. Van de deelnemers is 29% gehuwd, 9% is gehuwd geweest, de

overigen zijn ongehuwd. Bijna de helft van de cursisten woont in een gezins-

situatie met partner en/of kinderen, een kwart gaat als alleenstaande door

het leven en eveneens een kwart woont bij de ouders. Slechts enkelen wonen

met andere mensen of in een pension of een inrichting.

Tijdens de cursus had 80% van de cursisten inkomsten uit werk. De werksitu-

atie van degenen die een jaar na de cursus hun vragenlijst terugstuurden,

was zowel voor als na de cursus iets gunstiger: 83% en 85%. Het opleidings-

niveau is weergegevenin tabel 8.

4.2 Het alcohol-verkeersdelict

Het gemiddelde aag bij het delict naar aanleiding waarvan men aan de cur-

sus deelnam, was 402 mg. Drie deelnemers hebben in wezen een te hoog aag

om aan de cursus mee te mogen doen. Zij zijn echter aangehouden op de

brommer, waarvoor een ander 'tarief' geldt. De reden waarom men aange-

houden werd, was meestal een routinecontrole (42%), of opvallend rijgedrag

(28%). Negen procent was betrokken bij een ongeval (AVC: 26%). In tabel 9

zijn de dag en tijd van aanhouding gegeven.

De alcohol-verkeersdelicten werden het meest gepleegd na een bezoek aan

café of disco (40%). Tweeëntwintig procent werd aangehouden na een be-

zoek aan vrienden of familie en bij 10% was sprake van woon-/werkverkeer.

Dat alcohol-verkeersdelinquentie sterk verbonden is met het sociale leven
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Tabel e: Opleidingsniveauvandedeelnerners(n=155),in%

18

niveau %

maximaal lagere school 13
lager voortgezet/beroeps-onderwijs 47

middelbaar voortgezet/beroeps-onderwijs 26

hoger 14

Tabel 9: Percentages aanhoudingen (n=155)

dag overdag 's avonds 's nachts

maaandag-woensdag 2 3 12

donderdag 3 4 9

vrijdag 1 5 11

zaterdag 3 5 17

zondag 5 8 12

totaal 14 25 61

(i.c. het uitgaansleven) blijkt ook uit het feit dat het aantal aanhoudingen het

grootst was in de nachten van donderdag t/m zondag en op zondagavond:

tezamen werd 57% op een van deze tijdstippen aangehouden. In de weeken-

den, van vrijdagavond tot en met zondagnacht, liep 65% tegen de lamp.

4.3 Voorafgaande alcohol-verkeersdelinquentie

De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op zelfrapportage. Het

gaat dus niet om de officieel geregistreerde alcohol-verkeersdelinquentie.

Om deze reden zijn ook geen vergelijkingen met de controlegroep mogelijk.

Iets minder dan de helft (48%) van de groep cursisten geeft te kennen het

jaar voor de cursus 'een paar keer' onder invloed te hebben gereden en 39%

zei dit regelmatig te hebben gedaan. De overige 13% geeft aan (verder) dat

jaar nooit onder invloed te hebben gereden. Op de vraag of men wel eens na

het drinken van alcohol met de auto weggaat, waarbij in het midden gelaten

werd hoeveel dit dan was, antwoordt 82% dat dit wel voorkomt.

Het is opvallend te noemen dat deze groep AVC-Proloogdeelnemers systema-

tisch meer ongewenst alcohol-verkeersgedrag rapporteert dan de 'zwaardere'

alcohol-verkeersdelinquenten van de gewone AVC's. Gevreesd moet worden
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dat dit vooral een aanwijzing is van een zeer sterke onderrapportage door de

AVC-deelnemers. Sociale wenselijkheid speelt waarschijnlijk meer een rol

naarmate er meer ongewenst gedrag te 'verbergen' valt. Dat zelfgerappor-

teerde delinquentie, zeker wanneer het zoals hier wordt gevraagd in de

context van een justitiële interventie, als een dubieus gegeven moet worden

aangemerkt, blijkt ook wanneer we de zelfgerapporteerde eerdere veroorde-

lingen voor een alcohol-verkeersdelict vergelijken met officieel geregistreer-

de eerdere veroordelingen. Volgens de Justitiële Documentatie werd 25%

eerder veroordeeld voor een alcohol-verkeersdelict (5% meer dan éénmaal),

terwijl slechts 9% desgevraagd te kennen gaf al eens eerder veroordeeld te

zijn. Door 35% werd deze vraag niet beantwoord.

4.4 Autogebruik

Van de deelnemers heeft 4% geen auto. Ten tijde van de cursus geeft 83% van

de deelnemers aan dagelijks in de auto te zitten, een bijna even hoog percen-

tage zegt moeilijk zonder auto te kunnen. De helft van de deelnemers ge-

bruikt de auto overal voor, de andere helft maakt ook wel gebruik van andere

middelen van vervoer. Net als bij de AVC-deelnemers hebben we dus bij AVC-

Proloog te maken met een groep fervente automobilisten. De gerapporteerde

intensiteit van autorijden ligt hier zelfs nog iets hoger dan bij het landelijke

AVC-onderzoek. Dit kan echter heel goed een gevolg zijn van de geografische

situatie in een typisch'plattelands'-arrondissement zoals dat van Assen.

Dit laatste speelt ook een rol bij de vraag in hoeverre er alternatieven zijn

voor het gebruik van de auto. In het follow-upinterview zijn hierover enkele

vragen gesteld. Het openbaar vervoer blijkt slechts voor een enkeling een

alternatief te zijn. Hèt verreweg meestgenoemde alternatief, vermeld door

82% van de cursisten, is 'niet drinken'. Volgens ongeveer de helft van de res-

pondenten is terugrijden met iemand anders achter het stuur (bv een taxi

nemen of de partner laten rijden) een reële mogelijkheid om rijden na te veel

alcoholgebruik te voorkomen. Een kwart van het aantal respondenten dat

aan de follow-up heeft deelgenomen, denkt het probleem te kunnen oplos-

sen door matig te drinken, of zich met de fiets of lopend te verplaatsen.

4.5 Alcoholconsumptie

Bij iets meer dan de helft van de AVC-Prolooggroep werd in de sociale omge-

ving (werk en privé) een paar keer per week alcohol gedronken, bij een kwart
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Tabel 10: Alcoholconsumptie ten tijde van en een jaar na de cursus (n=58), in %

consumptie ten tijde van

'(zeer) excessief'

'licht tot matig'

53

46

(57)

(43)

p=0,02

20

een jaar na

38

62

geschiedde dit elke dag. Bij ongeveer een vijfde was er slechts incidenteel
sprake van alcoholgebruik.
Een jaar na de cursus wordt er door de cursisten zelf iets minder gedronken

dan voorheen, terwijl 6% een jaar na de cursus aangeeft helemaal geen alco-

hol meer te drinken. Deze laatsten zijn in de rest van deze paragraaf buiten

beschouwing gelaten.

De deelnemers is gevraagd hoe vaak zij het afgelopen half jaar dronken en

hoeveel zij dan meestal dronken. Samen geven deze vragen de alcoholcon-

sumptie aan. In tabel 10 staan de alcoholconsumptie ten tijde van de cursus

en die van een jaar daarna. Tussen haakjes worden de antwoordpercentages

vermeld van alle cursisten tijdens de voormeting. Er blijkt weinig verschil

tussen de wel- en niet-deelnemers aan de follow-upmeting.

Volgens de ook bij het landelijke AVC-onderzoek gehanteerde normen geeft

één derde van de respondenten aan ten tijde van de cursus zeer veel te drin-

ken. Volgens eigen zeggen is dit in het jaar na de cursus aanzienlijk vermin-

derd. Ook dit gegeven kan echter, gezien het waarschijnlijk sterke effect van

sociale wenselijkheid, niet zonder meer als betrouwbaar worden aanvaard.

Dezelfde voorzichtigheid dient ook bij de in paragraaf 4.5.1 vermelde gege-

vens in acht te worden genomen.

4.5.1 Alcoholproblemen

Op het moment van de cursus gaven zes deelnemers (4%, tegenover 18% bij

het landelijke AVC-onderzoek) te kennen dat zij wel eens contact hebben

gehad met een hulpverleningsinstelling op het gebied van alcohol: één voor

een voorlichtingsrapport, de overigen hadden gesprekken bij het CAD of de

AA. Drie van deze contacten waren lopende contacten. In het jaar volgend op

de cursus hebben nog twee respondenten contact gehad met het CAD.

Om de mate van alcoholproblematiek nader te kunnen bepalen, was in de

vragenlijsten van de eerste en de laatste meting een alcoholtest opgenomen.
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Tabel 11: Aantal symptomen van problematisch alcoholgebruik ten tijde van de

cursus en een jaar later (n=60), in %

21

aantal symptomen ten tijde van een jaar na

geen tot weinig (0-2) 60 87

redelijk veel (3-4) 25 5

veel (5-9) 15 8

p=0,00

Tabel 12: Drinkgedrag ten tijde van de cursus en een jaar erna (n=58), in %

drinkgedrag ten tijde van een jaar na

licht-matig 40 60

matig-excessief 40 29

(zeer) excessief 21 10

p=0.01

Hoe vaker men 'ja' antwoordt op de vragen van deze test, hoe meer kans dat

men een alcoholprobleem heeft. In tabel 11 zijn de antwoorden van beide

metingen weergegeven.

Evenals bij de vragen over alcoholconsumptie liggen de scores op de alcohol-

test een jaar na de cursus aanzienlijk lager dan daarvoor. De gegevens van

bovenstaande variabele en de alcoholconsumptie vormen samen de varia-

bele voor'drinkgedrag', die dus een soortgelijke afname te zien zal geven.

Deze gecombineerde variabele ziet eruit als in tabel 12 is weergegeven. Een

jaar na de cursus is er een aanzienlijke verschuiving van excessief drinkge-

drag naar een lichtere vorm. De respondenten in de laatste categorie kunnen

worden aangemerkt als personen met een problematisch drinkgedrag. Vol-

gens de eigen opgave blijkt het percentage problematische drinkers in een

jaar dus te zijn verminderd van 21% naar 10%.

4.6 Vergelijking deelnemers AVC-Proloog en AVC

Al met al lijkt de sociale status van de groep Proloogcursisten wat gunstiger

te zijn dan bij de AVC-cursisten het geval was. In de AVC-Proloog vinden we

relatief meer personen met een hoger (middelbaar) opleidingsniveau en

bovendien is er een geringer percentage werklozen.
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Van Proloogcursisten was minder voorafgaande alcohol-verkeerscriminali-

teit bekend dan van AVC-cursisten. Ten dele moet dit worden beschouwd als

een gevolg van de criteria voor deelname aan respectievelijk de AVC en de

AVC-Proloog. Bij voorafgaande alcohol-verkeerscriminaliteit valt men eerder

buiten de criteria voor deelname aan de Proloogcursus. Het lijkt een tegen-

strijdigheid dat relatief meer Proloogcursisten te kennen gaven soms of regel-

matig met een slok (te veel) op te rijden. Het is aannemelijk dat dit kan wor-

den verklaard door een sterkere tendens tot onterechte ontkenning van dit

normschennende gedrag door de AVC-cursisten.

Qua intensiteit van alcoholgebruik en rijgedrag doen beide groepen cursis-

ten waarschijnlijk weinig voor elkaar onder. Wel liggen de accenten iets

anders. De AVC-Proloogdeelnemers melden een iets zwaardere alcoholcon-

sumptie, terwijl de deelnemers aan de AVC juist hoger scoren op de alcohol-

test, die ingaat op enkele symptomen van problematisch alcoholgebruik. De

groepen rapporteren een vergelijkbare afname in zwaarte van het drinkge-

drag een jaar na de cursus. Ook met betrekking tot de belangrijkste elemen-

ten van alcohol-verkeersdelinquentie (rij- en drinkgedrag) zijn er op het

eerste gezicht dus geen aanwijzingen dat het bij de Prolooggroep om een

heel andere categorie gaat dan bij de gewone AVC-groep.
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De effecten van de cursus op

kennis, attitude en gedrag

Zoals eerder vermeld, heeft meer dan de helft van de in dit onderzoek betrok-

ken cursisten niet aan de follow-upmeting deelgenomen. Men zou kunnen

verwachten dat zij (net als bij het landelijke AVC-onderzoek het geval was)

een enigszins positieve selectie vormen van de totale groep cursisten. Deze

verwachting wordt met betrekking tot de in dit hoofdstuk behandelde ge-

gevens bevestigd. In vergelijking met de groep follow-uprespondenten zien

we bij degenen, die niet aan de follow-up meededen een consistent patroon

van iets 'ongunstigere' uitkomsten. Slechts bij één attitudevraag was dit ver-

schil echter statistisch significant.

5.1 Beoordeling van de cursus

De motivatie om deel te nemen aan en de beoordeling van de cursus door de

deelnemers zal zeker relevant zijn voor de mogelijke effectiviteit van de

cursus.

Iets minder dan de helft (45%) van de deelnemers gaf zich voor de cursus op

vanwege de strafvermindering. In dezelfde mate werd genoemd dat men

beter over het onderwerp geïnformeerd wilde zijn. De cursus werd na deel-

name overwegend positief beoordeeld. De cursisten gaven een samenvat-

tende beoordeling als voldoende (24%) of goed (72%). De overige 4% kwam

tot een min of meer negatieve beoordeling van de cursus (gegevens ontleend

aan de Procesevaluatie AVC-Proloog).

Een jaar na de cursus is gevraagd of men een bekende in een zelfde situatie

aan zou raden de AVC-Proloog te volgen. Slechts 7% van de respondenten

antwoordde negatief op deze vraag. De overigen zouden het zeker aanraden.

De overweging om dit te doen was voor veruit de meerderheid dat men de

cursus leerzaam vond.

5.2 Kennis

Het vergroten van de kennis van de deelnemers is een van de doelstellingen

van de cursus. De kennis is gemeten voor het begin van de cursus en direct

na aflnnn ervan. Hierbij is gebruik gemaakt van een verkorte versie van de
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Tabel 13: Kennisscores vóór en na de cursus (n=155), in %
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score vóór na

0 t/m 11 punten 3 1

12 t/ni 22 punten 15 0
23 t/ni 33 punten 31 2
34 Uni 44 punten 42 3
45 t/ni 55 punten 10 94

p=0,00

bestaande kennisvragenlijst. Voor ieder juist antwoord kreeg men een aantal

punten.

In tabel 13 staat het aantal punten dat men haalde, vóór en na de cursus. Uit

de tabel blijkt een grote toename in kennis na de cursus: vóór de cursus

haalt bijna de helft van de deelnemers minder dan 33 punten, erna is dit nog

maar een enkeling. Het gemiddelde aantal punten vóór de cursus is 33 en 50

erna (mediaan 34 respectievelijk 52). Deze sterke toename van kennis na de

cursus vonden we in ongeveer dezelfde mate ook bij het AVC-onderzoek.

5.3 Attitudes en gedragsintenties

De attitude waar het in de cursus en in dit onderzoek om draait, kunnen we

omschrijven als de geneigdheid van cursisten om bij een bepaald niveau van

alcoholconsumptie al of niet aan het (snel)verkeer deel te nemen. Om de

attitude van de cursisten en eventuele veranderingen hierin vast te stellen,

werden verschillende vragen gesteld. Voor de in deze paragraaf vermelde

resultaten werden uitsluitend de gegevens van de cursisten gebruikt die ook

aan de follow-upmeting hebben deelgenomen. Hierdoor is dus sprake van

een en dezelfde groep cursisten bij de metingen voor, direct na en een jaar

na de cursus. Dit is van belang omdat eventuele positieve attitudeverande-

ringen na een jaar anders ook aan de reeds geconstateerde selectiefactor (de

follow-upgroep als een positieve selectie van de totale groep cursisten) zou

kunnen worden toegeschreven.

Allereerst werd gevraagd hoeveel men, ongeacht het strafrechtelijk verbod,

zelf dacht te kunnen drinken om daarna nog echt goed te kunnen rijden.

Tabel 14 laat de percentages zien van cursisten die menen meer of minder

dan vier alcoholische consumpties binnen een tijdsduur van twee à drie uur

te kunnen drinken en vervolgens nog goed te kunnen rijden. Deze grens sluit
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Tabel 14: Verandering in opvatting met betrekking tot een verantwoord aantal

alcoholconsumpties na de cursus, in %

aantal consumpties
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direct na na een jaar

(n=61) (n=59)

voor en na de cursus 0-4 glazen 36 30

voor en na de cursus 4 glazen 20 22

voor 0-4 glazen, na 4 glazen 2 7

voor 4 glazen, na 0-4 glazen 43 41

aan bij het in de cursus gegeven richtsnoer dat vier consumpties het (binnen

een bepaald tijdsbestek) maximum verantwoorde aantal is. Per respondent is

nagegaan in hoeverre er direct na (eerste kolom) en een jaar na de cursus

(tweede kolom) al of niet meer wenselijke opvattingen worden aangegeven

dan voor de cursus.

Uit de tabel blijkt dat er vergeleken met zowel direct na als een jaar na de

cursus bij iets meer dan de helft van de cursisten geen attitudeverandering is

opgetreden (i.c. de eerste twee rijen van tabel 14). Rond 20% volhardt zowel

direct na als een jaar na de cursus in de ongewenste attitude dat er na meer

dan vier glazen alcohol verantwoord aan het verkeer kan worden deelgeno-

men. Veranderingen in de ongewenste richting (zie de derde rij) komen

slechts weinig voor. De meeste attitudeveranderingen, zowel direct na als

een jaar na de cursus, zijn in de gewenste richting. In dit geval acht men voor

de cursus meer dan vier glazen verantwoord, terwijl men na de cursus meent

dat meer dan vier glazen niet verantwoord is (zie de laatste rij van tabel 14).

De attitude van rond 40% van de cursisten verandert zowel direct na als een

jaar na de cursus in de gewenste richting.

We kunnen dus constateren dat de gewenste veranderingen in het oordeel

over de maximaal verantwoorde hoeveelheid alcohol, die er direct na de cur-

sus zijn opgetreden na verloop van een jaar niet zijn verdwenen. Anders dan

vaak het geval is bij op attitudeverandering gerichte interventies, vinden we

hier dus geen aanwijzingen dat de 'oude' (ongewenste) opvattingen zich na

verloop van tijd herstellen.

Voor de cursus meent 63% van de cursisten dat erna meer dan vier glazen

alcohol nog wel verantwoord aan het (snel)verkeer kan worden deelgeno-

men. Direct na de cursus is het percentage met deze ongewenste mening

gedaald tot 22% en een jaar na de cursus is het weer iets opgelopen tot 29%.
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De verschuiving in de gewenste richting spreekt ook uit het gemiddelde aan-

tal consumpties dat als grens tussen verantwoord en niet-verantwoord wordt

genoemd. Voor de cursus ligt dit gemiddelde op 5,5 consumpties, direct na

de cursus en een jaar erna gedaald is het gedaald tot 3,5 consumpties

(p=0,00).

De antwoorden op de vraag naar ieders uiterste grens, 'na hoeveel glazen zou

u echt niet meer in de auto stappen, als rijden onder invloed niet strafbaar

zou zijn', geven een overeenkomstig beeld te zien. Zoals te verwachten (het

gaat hier om het verschil tussen ' "eigenlijk" niet meer' en "echt" niet meer'),

zijn de percentages voor de ongewenste attitude van meer dan vier glazen

hier iets hoger, respectievelijk 73% vóór, 41% direct na en 25% een jaar na de

cursus. In dit geval doet zich dus het opmerkelijke feit voor dat de attitude-

verandering in de gewenste richting zich in het jaar na de AVC-Proloog heeft

voortgezet. Het gemiddelde zakt zeer aanzienlijk, van negen glazen voor tot

vier glazen een jaar na de cursus (p=0,00).

Een andere categorie attitudevragen gaat in op het rijden na alcoholgebruik

in verschillende situaties. De vraag luidt als volgt: 'U weet zeker dat er geen

politiecontrole is. U hebt in ongeveer 4 uur tijd 10 glazen alcoholhoudende

drank gedronken en u moet ergens heen (hooguit 20 km). U heeft niemand

bij u in de auto. Vindt u dat u nog wel kunt rijden? (in 4 situaties: overdag/

's nachts, op bekende/onbekende weg).'

De proportie cursisten dat meent in één van deze situaties nog wel te kun-

nen rijden, beslaat 36% bij aanvang van de cursus, 22% direct na afloop en

15% na een jaar. Ook hier is er in het jaar na de cursus dus een opmerkelijke

verschuiving in de gewenste richting opgetreden.

De meest directe vraag over voorgenomen al of niet verantwoord alcohol-

verkeersgedrag is de volgende: 'Wat is het maximum aantal glazen alcohol-

houdende drank, waarna u in het vervolg nog gaat rijden? (na 2 à 3 uur tijd).'

In tabel 15 geven we de percentages die horen bij het opgegeven niveau van

voorgenomen alcoholconsumptie, voor de drie metingen. De percentages

deelnemers, die 'te veel' opgaven, liggen hier lager dan bij de eerste twee

bovenvermelde vragen: voor de cursus 10% en erna 7%. De verschuiving

naar het gewenste aantal maximaal verantwoorde aantal glazen is dan ook

minder groot. Opvallend is wel dat ruim een kwart van de cursisten na de

cursus een hoger aantal glazen noemt dan aan het begin. De meeste blijven

daarmee echter binnen de marges, zij weten nu alleen beter waar de grenzen

(dus ook de bovengrens) liggen.
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Tabel 15: Voorgenomen maximale aantal alcoholconsumpties op de drie meet-

momenten (n=60), in %

aantal consumpties
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voor direct na jaar na

geen 34 40 40

1-2 glazen 36 25 35

3-4 glazen 20 28 18

meer dan 4 glazen 10 7 7

voor/direct na: p=0,00; voor/Jaar na : p=0,07

Tabel 16: Verschllscore van deelnemers die bij aanvang minder dan 5 glazen

opgaven, in %

direct na jaar na
score (n=122) (n=54)

meer 27 32

gelijk aantal 47 37

minder 26 32

Tabel 17: Verschilscore van deelnemers die bij aanvang meer dan 4 glazen opgaven,

In%

direct na jaar na

score (n=21) (n=6)

meer 10 0

gelijk aantal 14 17

minder 76 83

In de tabellen 16 en 17 worden met betrekking tot dezelfde vraag de verschil-

scores per cursist vermeld. In de eerste kolom is het voorgenomen aantal

glazen van direct na de cursus afgetrokken van dat van voor de cursus; in de

tweede kolom is het aantal voorgenomen glazen van na een jaar afgetrokken

van dat van voor de cursus. Tabel 16 heeft betrekking op de groep responden-

ten die aanvankelijk minder dan vijf glazen als voorgenomen aantal opgaf. In

tabel 17 gaat het om cursisten die aan het begin van de cursus vijf of meer

glazen opgaven. Het gaat in tabel 16 dus om alle cursisten die voor de cursus

minder dan vijf glazen als voorgenomen maximum opgaven. In dit geval hou-
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den de veranderingen in de richting van meer en minder consumpties elkaar

in evenwicht. Hierboven is echter al gebleken dat de cursisten na de cursus

in verreweg de meeste gevallen binnen de marge van maximaal 4 blijven.

De gewenste effecten worden duidelijk zichtbaar als we kijken naar de resul-

taten van het op zichzelf kleine aantal cursisten dat zich voor de cursus voor-

neemt om de 'norm' van vier-glazen-maximaal te overschrijden. Bij drie

kwart van het aantal cursisten dat aan het begin van de cursus een 'te groot'

aantal voorgenomen alcoholconsumpties vermeldt, vindt een verbetering

van dit voornemen plaats.

Ten slotte werd gevraagd naar wat de cursist er in de eerste plaats van zou

weerhouden onder invloed te gaan rijden: de angst om gepakt te worden of

die voor de veiligheid van zichzelf of anderen. Bij de eerste meting koos 37%

de angst om gepakt te worden en 63% de veiligheid, bij de tweede meting

was dit respectievelijk 22% en 77% en bij de derde meting 16% en 68% (bij

deze meting koos 16% een combinatie van beide). Ook uit deze gegevens

kunnen we afleiden dat de cursus zeker heeft bijgedragen aan de fundering

van een meer gewenste attitude met betrekking tot alcohol-verkeersgedrag.

De bovengenoemde resultaten van de AVC-Proloog met betrekking tot atti-

tudeverandering zijn over de hele lijn overeenkomstig met de resultaten van

de landelijke AVC's. In feite zijn de Proloogresultaten uit Assen nog iets gun-

stiger dan in het landelijke AVC-onderzoek werd geconstateerd.

Ten slotte nog een enkel woord over het onvermijdelijke sociale-wenselijk-

heidseffect dat ook bij de hier geconstateerde 'attitudeveranderingen' zeker

een rol zal hebben gespeeld. De vraag naar de betekenis (de betrouwbaar-

heid en validiteit) van de veranderingen in de gewenste richting hangt af van

de veronderstelde relatie tussen het door de cursisten gerapporteerde voor-

nemen en het uiteindelijke gedrag. Zoals algemeen bekend, gaapt er zeker

bij dit onderwerp (en niet alleen voor de officieel geregistreerde alcohol-

verkeersdelinquenten) een diepe kloof tussen de leer en de praktijk. Weten

wat wenselijk is en het koesteren van de intentie om zich conform deze

wenselijkheid te gedragen, is een noodzakelijke, maar zeer breekbare voor-

waarde voor het ook in de praktijk brengen van het gewenste gedrag. Het is

zeer waarschijnlijk dat ex-deelnemers aan een AVC bij het soort van vragen

zoals in deze paragraaf aan de orde kwam, primair de sociaal wenselijke

norm zullen reflecteren. Dit maakt de geconstateerde 'attitudeveranderin-

gen' echter nog niet zinloos. Cursisten zijn zich kennelijk na de cursus in elk

geval meer bewust geworden van ~'verantwoordelijk' en wat'onverant-
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woordelijk' alcohol-verkeersgedrag is. Dit is zeker niet hetzelfde als een vast

en heilig en metterdaad uitvoerbaar voornemen om nooit meer met te veel

drank op aan het verkeer deel te nemen. Bewustheid van de norm voor ver-

antwoordelijk gedrag is echter wel een belangrijke voorwaarde voor het op-

treden van dit gewenste gedrag.

Met andere woorden, de in deze paragraaf geconstateerde'attitudeverande-

ringen' reflecteren voor een belangrijk deel ongetwijfeld sociale wenselijk-

heid. Bewustzijn van sociale wenselijkheid is echter niet irrelevant voor het

optreden van gewenste gedragsveranderingen. In hoofdstuk 6 zullen we

trachten enig zicht te krijgen op het feitelijke alcohol-verkeersgedrag.
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Alcohol-verkeersgedrag

Om de effecten van de cursus op het feitelijke alcohol-verkeersgedrag te

bepalen, is gekozen voor twee verschillende benaderingen. De cursisten is

tijdens de cursus en een jaar erna gevraagd of, en zo ja, hoe frequent zij aan

het verkeer deelnamen nadat zij 'eigenlijk te veel hadden gedronken'. Ook

werd een jaar na de cursus gevraagd of men in dat jaar opnieuw was aan-

gehouden in verband met rijden onder invloed.

Naast deze zelfgerapporteerde gegevens wordt de geregistreerde alcohol-

verkeerscriminaliteit van de cursisten vergeleken met die van een controle-

groep. Deze bestaat uit alcohol-verkeersdelinquenten (uit het arrondisse-

ment Almelo) die voldoen aan de criteria voor deelname aan de AVC-Proloog,

maar deze niet hebben gevolgd.

6.1 Zelfgerapporteerde alcohol-verkeersdelinquentie

De gegevens van de Justitiële Documentatie maken tot op zekere hoogte een

objectieve controle mogelijk van de antwoorden op de vragen naar het alco-

hol-verkeersgedrag. Van de follow-uprespondenten geven er twee te kennen

dat zij het afgelopen jaar weer voor rijden onder invloed zijn aangehouden.

Voor hen, maar tevens voor twee andere respondenten staat er in de justi-

tiële registratie opnieuw een delict vermeld.

De resultaten met betrekking tot de vraag of men het afgelopen jaar wel eens

onder invloed heeft gereden, zijn vergelijkbaar met die van de attitudevra-

gen. Ook hier zien we een sterke verschuiving in de gewenste richting. Een

jaar na de cursus geeft 88% van de respondenten aan het afgelopen jaar min-

der vaak onder invloed te hebben gereden dan het jaar daarvoor, terwijl

slechts 5% van hen aangeeft in het laatste jaar juist meer onder invloed te

hebben gereden. Ook bij deze vraag echter verklaren de twee bovengenoem-

de respondenten, die een geregistreerd alcohol-verkeersdelict hebben, dat

zij in het afgelopen jaar nooit onder invloed gereden hebben.

6.2 Geregistreerde alcohol-verkeersdelinquentie in het jaar na de

cursus

In de tabellen 18 t/m 20 vergelijken we de AVC-Prolooggroep en de controle-

groep op alcohol-verkeersgedrag en overige geregistreerde verkeerscriminali-
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Tabel 18: Alcohol-verkeersrecidive
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geen recidive wel recidive

abs. % abs. %

AVC-Proloogdeelnemers 137 90,7 14 9,3

controlegroep 123 87,9 17 12,1

totaal 260 89,3 31 10,7

p= 0,43

Tabel 19: Recidive overige delicten Wegenverkeerswet

geen recidive wel recidive

abs. % abs. %

AVC-Proloogdeelnemers 150 99,3 1 0,7

controlegroep 134 95,7 6 4,3

totaal 284 97,6 7 2,4

p=0,04

teit na de cursus. Zoals gezegd, hebben deze gegevens betrekking op een

recidivetermijn van één jaar, vanaf de beëindiging van de cursus. Uit tabel 18

blijkt dat er met betrekking tot al of niet recidiveren met hetzelfde delict

slechts een gering (statistisch niet-significant) verschil bestaat tussen AVC-

Proloogdeelnemers en de controlegroep. Als we uitgaan van het gemiddelde

aantal door beide groepen gepleegde alcohol-verkeersdelicten, dan blijkt

een iets sterker verschil in de verwachte richting tussen beide groepen. Door

de groep ex-cursisten en door de controlegroep worden gemiddeld respectie-

velijk 0,0927 en 0,1571 alcohol-verkeersdelicten gepleegd. Ook dit verschil is

statistisch niet-significant

p= 0,16).

Vervolgens vergelijken we beide groepen ook op het punt van de overige ver-

keerscriminaliteit (tabel 19). Bij de niet-alcoholgerelateerde verkeersdelicten

vinden we na de cursus minder recidive bij de AVC-Proloogcursisten. Gezien

de reeds veel meer voorkomende verkeersdelicten in de controlegroep voor-

afgaand aan de Proloogcursus (zie tabel 7) kan dit resultaat echter moeilijk

als een effect van de cursus worden geïnterpreteerd.

Tot slot tabel 20 waarin de alcohol-verkeersdelicten en overige verkeersdelic-

ten na de cursus bij elkaar zijn opgeteld. Al met al vertonen ook de resulta-
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Tabel 20: Recidive delicten Wegenverkeerswet
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geen recidive wel recidive

abs. % abs. %

AVC-Proloogdeelnemers 136 90,1 15 9,9

controlegroep 119 85,0 21 15,0

totaal 255 87,6 36 12,4

p=o,19

ten met betrekking tot recidive van de AVC-Proloogcursisten een opvallend

gelijk beeld als bij de resultaten van de normale AVC. Net als bij het lande-

lijke onderzoek was er sprake van iets minder (statistisch niet-significante)

alcohol-verkeersrecidive bij de cursisten en een iets groter (statistisch wel-

significant) verschil ten voordele van de cursisten met betrekking tot overige

verkeerscriminaliteit.
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AVC-Prologue

Two years after the natio-wide introduction of the Alcohol Traffic Education

Programme (ATEP) for dronken drivers a new experimental programme was

started by the name of 'Prologue. This programme serves as an alternative

sanction for those alcohol-traffic offenders with blood-alcohol levels below

the criteria for a regular ATEP. The Prologue programme is a shorter and

less comprehensive version of ATEP.

Participants of the Prologue programme are generally younger and have

committed fewer alcohol-traffic offences than the participants of ATEP.

Both groups are rather similar in a relatively high level of general delin-

quency.

The effects of Prologue were evaluated using the same methodology as for

the ATEP study. The effects on relevant knowledge of the risks of drinking

and driving and on relevant attitudes as concerns participating in (high-

speed) traffic after drinking alcohol were measured directly before and after

participation in the programme. Participants were contacted again one year

after the programme for a repeated measurement of both knowledge and

attitudes. Apart from this, judicially registered alcohol-traffic offences in

the year after participation in Prologue were used to measure the possible

effects on relevant behaviour. For this purpose recidivism rates of partici-

pants of Prologue were compared to those of alcohol-traffic offenders of

similar 'seriousness' who had not taken part in a programme. Most of the

principal evaluation results of both the ATEP and the Prologue studies are

remarkably similar:

- a strong and lasting increase in relevant knowledge;
- a strong and lasting change in attitudes and intended behaviour in the

desired direction;

- a slightly lower level (statistically not significant) of alcohol-traffic

recidivism of participants of the programme, compared to the control-

group;

- the consistent presence, even after one year, of changes in knowledge

and attitudes with participants of both the Prologue programme and the

ATEP.

The similarity of evaluation results of interventions with different levels of

intensity raises the question wether or not the least exacting intervention

(in terms of finances and workload for the judicial system) would suffice as
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the alternative part of the sanction for drunken driving. As yet it is, however,

not clear if a'light' intervention would also lead to similar results with more

serious alcohol-traffic offenders.



Résumé

AVC-Prologue

Deux ans après l'introduction nationale des cours Alcool et Conduite (AVC),

un nouveau programme expérimental a été lancé sous le nom de 'Prologue'.

11 s'agit d'une sanction de substitution 'plus légèré que les AVC, destinée à un

groupe de personnes ayant commis des infractions 'plus légères' aux

dispositions du code de la route relatives à l'alcool au volant.

Le groupe de contrevenants participant aux AVC et le groupe de contreve-

nants participant au programme Prologue se caractérisent l'un comme

l'autre par un pourcentage particulièrement élevé de délinquance générale.

Le groupe du programme Prologue est en moyenne plus jeune que le groupe

AVC national et a commis relativement moins d'infractions aux dispositions

du code de la route relatives à l'alcool au volant.

Les effets du programme Prologue ont été évalué à l'aide de la méme

méthode que celle utilisée antérieurement lors d'une évaluation des AVC.

En tout trois mesures furent effectuées en ce qui concerne les connaissances

et les attitudes par rapport au phénomène alcool et conduite: une première

mesure juste avant les cours, une seconde juste après les cours et une der-

nière un an après les cours. Par ailleurs, les infractions commises par les

participants au programme Prologue au cours de l'année suivante et enregi-

strées par la police furent comparées à celles d'un groupe témoin constitué

de contrevenants ayant commis des infractions d'une gravité comparable

mais n'ayant cependant participé à aucun programme.

Les effets du programme Prologue et des AVC sur les connaissances, les atti-

tudes et le comportement présentent de nombreuses analogies. L'un comme

l'autre, ils'conduisent' à:

- un accroissement très important des connaissances;

- un grand changement sur le plan des opinions et des intentions de com-

portement dans la direction souhaitée;

- un effet réduit (statistiquement insignifiant) sur la récidive spéciale dans

la direction souhaitée;

- la présence encore consistante des changernents sur le plan des connais-

sances et des attitudes aussi bien chez les participants au programme

Prologue que chez les participants aux AVC, et ce même un an après les

cours.

Le fait que le programme Prologue 'plus Jéger' que les intensifs AVC natio-

naux, n'en semble pas moins avoir les mêmes résultats pourrait (sous cer-
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taines conditions) impliquer que des cours moins intensifs pourraient peut-

être suffire également sur le plan national. Cette étude ne permet pas cepen-

dant de répondre de manière définitive à la question de savoir si l'approche

`plus légère' aurait les mêmes résultats sur les contrevenants qui, en raison

de la gravité des infractions commises dans le domaine de l'alcool au volant,

sont obligés de suivre les AVC.
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