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Bij 20 tot 25% van 
alle verkeersongevallen 
is er drank in het spel. 

Daardoor jaarlijks: 

Doden Gewonden

Impulsiever en 
avontuurlijker gedrag. 

Zicht wordt minder

4 tot 20x 

20 tot 160x 

Je overschat 
jezelf

Reactiesnelheid 
gaat omlaag

Alle eerdere effecten
versterken

Zelfkritiek 
verdwijnt

Tot 1,4x hoger risico
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Effect van alcohol 

Relatieve verhoging ongevalsrisico door inname alcohol t.o.v. nuchtere bestuurder. 
Hoe hoger het bloedalcoholgehalte (BAG) komt, hoe meer risico een bestuurder loopt. 
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Alcoholgebruik tijdens weekendnachten 
is in de periode 2002-2017 gedaald

           Rijden onder invloed van alcohol, drugs of 
      medicijnen is een verkeersmisdrijf. Je kan erdoor in 
de gevangenis terecht komen of je rijbewijs kwijtraken 

Drugs in het 
verkeer zijn 
verboden

TotallyTraffic biedt lessen voor jongeren 
tussen de 12-18 jaar over o.a. alcohol, 
drugs en verkeer

De Bob-campagne is gericht op het
voorkomen van rijden onder invloed

Sommige geneesmiddelen
hebben negatief effect op
deelname aan het verkeer

1,4%

4,1% Procent van de bestuurders 
rijdt in het weekend onder 
invloed (meer dan 0,5 
promille alcohol in hun 
bloed)

Fietste onder invloed

Naar schatting heeft 
1 op de 10 ernstig 
gewonde automobilisten 
drugs in het lichaam

1 op de 6 Nederlanders 
gebruikt medicijnen die 
rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden

(Bij meting in 2013)

Met de campagne “Verantwoord medicijngebruik in 
het verkeer” maken we verkeersdeelnemers bewust van 
de risico’s, die medicijngebruik kan meebrengen bij 
deelname aan het verkeer.

*

De toegestane grens
is 0,5 promille. Bij

beginnende bestuurders
en brom- en snorfietsers

ligt de grens bij 0,2 promille

De toegestane grens
is 0,5 promille. Bij

beginnende bestuurders
en brom- en snorfietsers

ligt de grens bij 0,2 promille

*

RIJDEN ONDER INVLOED
VAN ALCOHOL, DRUGS
EN MEDICIJNEN

Bloedalcoholgehalte in promille

42%

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/rijden-onder-invloed-van-alcohol
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/alcohol-drugs/
https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/alcohol-drugs/
https://maakeenpuntvannul.nl/
https://www.totallytraffic.nl/
https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/bob



