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oorzaken van ongevallen,
soms zelfs met dodelijke af-
loop. Ik loop niet vooruit op
de onderzoeken naar de on-
gevalsoorzaken van het af-
gelopen weekeinde. Ga er
vooralsnog van uit dat het
een toevallige samenloop is
dat er zo veel doden te be-
treuren waren en er geen
sprake is van een trend.” 

U waarschuwde ruim een
jaar geleden in onze krant al
voor toename van
drugsgebruik in het verkeer.
Zet die tendens zich door?

„We beschikken nog niet
over recente cijfers, maar
gemiddeld lag het aantal
aangehouden personen met
drugs toen op duizend per
maand. Dat zijn er zeker
niet minder geworden. Het

Paul Broer: „Als ze zaterdag-
nacht iets hebben gebruikt,
kunnen ze maandagochtend nog
onder invloed zijn.”
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De Telegraaf laat poli-
tiebaas Paul Broer we-
ten zich grote zorgen
te maken over het ex-

plosieve drugsgebruik en de
„verhuftering” op de weg. 

U moet zich rot geschrokken
zijn dit weekeinde, waarin
het zo vreselijk mis ging?

„Zo’n schrikbarend week-
einde wil je gewoon niet be-
leven. Het is in de eerste
plaats natuurlijk treurig
voor de slachtoffers en na-
bestaanden, maar doet je te-
gelijkertijd beseffen dat we
nog harder moeten werken.
Nog beter handhaven, nog
meer waarschuwen voor ge-
varen van afleiding, drugs,
alcohol en snelheid. Dat zijn
namelijk de belangrijkste

POLITIEBAAS PAUL BROER NA DODELIJK WEEKEINDE OP DE WEG: VERKEER

’’JJaacchhtt mmaakkeenn oopp
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lijkt erop dat het in de maat-
schappij een beetje geaccep-
teerd wordt als iemand af en
toe een jointje, pilletje of
snuifje neemt. Maar het kan
rampzalige
gevolgen
hebben als
je achter
het stuur
kruipt. Net
zo min als
alcohol en
verkeer niet
samengaan is dat met drugs
ook absoluut het geval. Van-
daar dat wij jacht blijven

maken op bestuurders die
dit doen.”

Als je een slok of pilletje op
hebt, denk je dat je de hele
wereld aan kunt. En zeker
kunt autorijden.

„Dat is een probleem; een-
maal onder invloed ben je
vaak minder voor rede vat-
baar en stap je toch in de au-
to. Vandaar dat we vooraf

duidelijk moeten maken
wat de gevaren zijn. Je
brengt jezelf en anderen in
gevaar en een ongeval kan je
levenslang achtervolgen.
Ook financieel, want verze-
keraars vergoeden mis-
schien ook niet als aange-
toond wordt dat je stoned of
dronken was. Bovendien
gaat het bij drugs niet alleen
om jongeren of feestgan-
gers, maar zijn het ook veer-
tigers en vijftigers die na het
gebruiken van drugs de auto
in stappen. En de onwetend-
heid is groot onder gebrui-
kers, want ze hebben niet
door wat voor gevaar ze vor-
men. Als ze zaterdagnacht
iets hebben gebruikt, kun-
nen ze maandagochtend
nog onder invloed zijn als ze
naar hun werk rijden...”

Wat doet het concreet met
je?

„Als je onder invloed bent,
onderschat je de effecten er-
van op je rijvaardigheid. Je
bent gewoon niet meer
scherp en anticipeert niet
snel en adequaat op bepaal-

de situaties. Tegelijkertijd
overschat iemand die dron-
ken of high is zijn eigen kun-
nen en vallen remmingen
weg en dat is in het verkeer
levensgevaarlijk en leidt he-
laas tot veel (dodelijke) on-
gevallen.” 

Waar ergert u zich nog meer
aan in het verkeer?

„Dat is aan de verhufte-
ring op de weg, de zoge-
noemde ik-cultuur. Steeds
meer weggebruikers hante-
ren het principe ’ik eerst en
jij wacht maar even’. Ook al
hebben ze geen recht op
voorrang, ze pakken het ge-
woon. Of ze voegen in waar
dat niet mag en doen aan
bumperkleven. De polarisa-
tie in de maatschappij zie je
ook terug in het verkeer,
waar mensen elkaar minder
gunnen en steeds meer te-
genover elkaar komen te
staan. Verkeer is een sa-
menspel aan de hand van re-
gels, maar het lontje van ge-
bruikers wordt steeds kor-
ter en het huftergedrag – en
gevaar – neemt daarmee
toe. De politie zal in de
handhaving waar nodig
daar dus ook op reageren.” 

De pakkans in het verkeer
wordt als laag ervaren. Is
dat terecht?

„De grootscheepse con-
troles zoals de ’alcoholfuik’
zijn er niet meer, want die
zijn zo bekend via sociale
media en in coronatijd kan
dat trouwens ook niet. Maar
we zijn zeker aanwezig en
zien aan het rijgedrag of een
automobilist wel met rijden
bezig is. En we slagen er on-
danks onze capaciteitspro-
blemen in steeds meer ver-
keerszondaars staande te
houden.” 

’Jointje, pilletje 
of snuifje lijkt wel
geaccepteerd’

Drugsgebruik
achter het stuur
is aan een opmars
bezig en is een
even groot pro-
bleem als rijden
met te veel alco-
hol op. Steeds va-
ker treft de politie
automobilisten
aan die hallucine-
rend, high of
doorgesnoven
achter het stuur
zitten. Dat consta-
teert Paul Broer,
portefeuillehou-
der verkeer van
de Nationale Poli-
tie na een drama-
tisch weekeinde,
waarin zeker ze-
ven personen op
de weg om het
leven kwamen,
onder wie drie
tieners in Hel-
mond, een 4-jarig
jongetje op de A4
en een 57-jarige
vrouw in Zoeter-
meer.
door Gijsbert Termaat

De belangenorgani-
satie Vereniging Ver-
keersslachtoffers
(VVS) dringt met klem
aan bij de Tweede
Kamer om na dodelij-
ke verkeersongevallen
sectie toe te staan op
slachtoffers. „Daar is
een wetswijziging voor
nodig, maar die moet
er gewoon komen”,
stelt voorzitter Nelly
Vollebregt van de VVS.

„De resultaten van de
bloedproef zijn na
ernstig letsel van ver-
keersslachtoffers van
essentieel belang, om
te voorkomen dat
slachtoffers dubbel
gedupeerd worden in
de toch al lange weg
van letselschadeafwik-
keling. Voldoende on-
derzoek en optimale
bewijslast is daarin
noodzakelijk”, meent
Vollebregt. „Ook voor
het uitvoeren van de
ongevalsanalyse is het
van groot belang het
volledige spectrum te
kunnen onderzoeken,
teneinde te komen tot
verbetering van onze
verkeersveiligheid en
te kunnen werken naar
verantwoord wegge-
drag.”

Nu is het volgens de
VVS gissen hoe vaak
alcohol en drugs de
oorzaak zijn. Volle-
bregt: „Informatie
hierover is onvolledig
omdat er niet altijd op
alcohol wordt getest.”

’LAAT WET
WIJZIGEN’

„Het is vragen om moei-
lijkheden en levensge-
vaarlijk als je met drugs
op gaat autorijden. De
kans dat je een ongeluk
krijgt wordt er altijd
groter van”, zegt Patrick
Rugebregt van de Stich-
ting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersvei-
ligheid. Hij zet op een
rijtje welke drugs je
rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden en hoe.
● Verdovende middelen,
zoals wiet of hasj, zijn
een risico omdat je je
slechter concentreert en
langzamer reageert.
● Stimulerende midde-
len, zoals xtc, cocaïne en
speed, zorgen ervoor dat
je jezelf overschat en
meer risico neemt.

● Bewustzijnsverande-
rende middelen, zoals
xtc, paddo’s en 2C-B, zijn
gevaarlijk omdat je din-
gen anders ziet dan ze
zijn.
● Lachgas veroorzaakt
een korte maar sterke
roes. Lachgas vervormt
wat je ziet en hoort. En
het geeft een gevoel van

bijna-bewustzijnsverlies,
duizelingen en even-
wichtsstoornissen.
● Gebruik je een combi-
natie van verschillende
drugs of samen met alco-
hol? Dan is dat extra
gevaarlijk. De kans op
een ongeluk is dan 20 tot
200 keer zo groot als
zonder drugs. 
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Lachgas
ver-
vormt
wat je
ziet en
hoort.
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