De verkeerscheck
Heb jij hem al gedaan?

Maak rijden onder invloed

bespreekbaar

Rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die
de rijvaardigheid beïnvloedt, is strafbaar en kan leiden tot
zware verkeersdelicten.
Dit zorgt voor ernstig persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten. Het blijkt dat veel
overtreders die onder invloed reden al bekend zijn bij de reclassering en/of forensische
zorg. Soms vanwege het verkeersdelict, maar vaker vanwege andere delicten. Uit interviews
met reclasseringswerkers en uit dossieronderzoek komt het beeld naar voren dat er weinig
aandacht is voor rijden onder invloed door cliënten van de verslavingsreclassering onder
reclasseringswerkers. Om dit meer onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken,
heeft de Verslavingsreclassering samen met het Onderzoeksinstituut IVO “de Verkeercheck”
ontwikkeld. Wat doe je bijvoorbeeld bij het vermoeden dat een cliënt onder invloed heeft
deelgenomen aan het verkeer of dat gaat doen en hoe maak je dat bespreekbaar?
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BIG-registratie informatieplicht
Voor behandelaren met een BIG-registratie geldt een informatieplicht. Dit houdt in dat zij patiënten met een aandoening
die zeer risico-verhogend is in het verkeer, zoals een middelenverslaving, moeten aansporen om zich te melden bij het
CBR. Voor reclasseringswerkers is dit geen plicht, maar je kunt wel met je cliënt zijn of haar ‘morele plicht’ bespreken om
zich te melden bij het CBR. Je kunt ook je cliënt helpen zo’n melding te maken bij het CBR.
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Bij een urgente situatie
Stel voor om de (auto)sleutel in bewaring te nemen en probeer in gesprek te
blijven met de cliënt.

Overleg met collega’s of een leidinggevende wat je kunt doen.

Als de cliënt toch besluit deel te nemen aan het verkeer:
handel en neem contact op met de politie.

Melden, registreren of bespreken?
Handelen kan op verschillende manieren. Melden (bij de opdrachtgever of politie) of het
registreren (bijvoorbeeld in IRIS) zal niet altijd (directe) gevolgen hebben.
Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om aan te tonen dat iemand onder invloed aan het verkeer
deelneemt. Echter, door te melden en registreren creëer je wel alertheid voor het probleem
en deel je de verantwoordelijkheid met anderen om er iets mee te doen (door advies te geven
bijvoorbeeld). Overweeg hierbij:
ȋ

Als het OM of de politie liever geen melding ontvangt zonder bewijs, neem het dan op in
het reclasseringsdossier en overleg of er mogelijkheden zijn om bewijslast op te bouwen
(bijvoorbeeld in samenwerking met wijkagent).

ȋ

Het is altijd een goed idee om de situatie met je cliënt te blijven bespreken. Maak het
bijvoorbeeld onderdeel van je toezichtplan wanneer je weet dat een cliënt onder invloed
rijdt.
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