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Geachte mijnheer en mevrouw Huten de Bruijn, 

Samen met de ministers voor Medische Zorg en Sport en Infrastructuur en 
Waterstaat hebben wij zorgvuldig gezocht naar de beste manier om te voorkomen 
dat gebruikers van medicijnen, waarvan de therapeutische dosering boven de 
grenswaarden komt in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het 
verkeer, onterecht in het strafproces terechtkomen. Zoals u kunt lezen in onze 
brief aan de Tweede Kamer hebben wij meerdere oplossingen bekeken en 
gekozen om op dit moment de huidige werkwijze van de politie en het OM aan te 
houden. 

Wij begrijpen dat er zorgen zijn dat medicijngebruikers mogelijk onterecht in het 
strafproces terecht kunnen komen. Daarom hebben we de huidige werkwijze goed 
onderzocht. Hieruit blijkt dat relatief weinig medicijngebruikers onterecht in het 
strafrecht terechtkomen en de huidige werkwijze van de politie en het OM op dit 
moment de meest veilige en verantwoorde oplossing is. Vanzelfsprekend zullen de 
ministers wederom met elkaar in gesprek gaan, mocht daar aanleiding toe zijn. 

Wat houdt de huidige werkwijze politie en OM in? 
De politie controleert niet zomaar op drugs- of medicijngebruik in het verkeer. Dit 
doen agenten alleen als er aanwijzingen zijn van onveilig rijgedrag of uiterlijke 
kenmerken die wijzen op drugsgebruik. De politie neemt dan een speeksel- of 
psychomotorische test af. Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar de 
oog- en spraakfunctie om te bepalen of de bestuurder onder invloed is. Als blijkt 
dat de bestuurder onder invloed is van een stof, dan neemt de politie de 
bestuurder mee naar het bureau voor een bloedtest. Medicijngebruikers kunnen 
aangegeven dat zij voorgeschreven geneesmiddelen gebruiken. De agent noteert 
dit in het proces-verbaal. Het OM zal aan die bestuurders vragen om een 
doktersrecept in te sturen. Het OM beslist op basis van alle feiten en 
omstandigheden of de bestuurder wordt vervolgd of niet. Vervolging gebeurt 
bijvoorbeeld wanneer de medicijngebruiker geen doktersrecept kan insturen, het 
medicijn is gebruikt in combinatie met drugs of alcohol, of een hogere dosering 
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heeft genomen dan voorgeschreven en toch is gaan rijden. In dit soort situaties 
vormt de medicijngebruiker een risico voor de verkeersveiligheid. 

Wat moeten medicijnengebruikers weten? 
We gaan er vanuit dat mensen verantwoordelijk omgaan met hun medicijnen. Dat 
betekent dat zij het medicijn volgens recept innemen, de bijsluiter lezen en geen 
alcohol en/of drugs gebruiken in combinatie met het medicijn. Bij sommige 
medicijnen moet de gebruiker eerst wennen voordat zij kunnen deelnemen aan 
het verkeer. Als iemand merkt dat het medicijn invloed heeft op het rijgedrag, 
dan mag de gebruiker nog niet deelnemen aan het verkeer. Als de gebruiker 
hierover twijfelt dan kan hij of zij dit bespreken met de apotheker of huisarts. 
Mogelijke bijwerkingen zijn te vinden in de bijsluiter en een rijvaardigheidsadvies 
staat op www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Belangrijk om te melden is dat het 
gebruik van medicijnen waarvoor grenswaarden gelden altijd strafbaar is als deze 
worden gebruikt in combinatie met drugs of alcohol. 

Communicatie richting medicijngebruikers 
Om te zorgen dat medicijngebruikers goed geïnformeerd zijn, willen we graag 
samen optrekken in de communicatie. Wij zorgen dat het beleid eenvoudig 
vindbaar is op de websites van de politie, het OM en de rijksoverheid (zie: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-
antwoord/medicijnen-in-het-verkeer).  
Wij stellen het zeer op prijs als u op uw website en via uw eigen kanalen deze 
informatie deelt met partners en medicijngebruikers. Als u behoefte heeft aan 
specifieke communicatiemiddelen kunt u dit aangegeven bij één van de 
departementen. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over hoe 
medicijngebruikers het beste geïnformeerd kunnen worden. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens, dhr. Jan Bert Dijkstra, waarnemend directeur Wegen en 
Verkeersveiligheid en 
dhr. Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie 

mr. L.M.P. de Bie 
Directeur Rechtshandhavi•g e► Criminaliteitsbestrijding 
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