Verkeersveiligheid in combinatie met alcohol & drugs
Documenten voor informatieverzameling
Organisatie

Productnaam
en
materiaalsoort

Inhoud

Doelgroep

Meer info

VAD

Onderzoeksrapport
Studentenbevraging

In het onderzoeksrapport 'studentenbevraging', vindt u resultaten terug over
hoe vaak studenten onder invloed van alcohol en/of drugs met de wagen
rijden en hoe vaak studenten worden aangehouden voor het rijden onder
invloed van alcohol of drugs (o.b.v. 2 CORE-vragen).

Algemene bevolking
Intermediairs

http://www.vad.be/materiaal/dossiers/in-hogere-sferen-volume3.aspx

VAD

Factsheets

Alle factsheets middelen bevatten een rubriek verkeer met cijfers over drugen alcoholcontroles politie, PV's ROI, ROI, bobcontroles alcohol en
verkeersongevallen onder invloed van alcohol.

Algemene bevolking
Intermediairs

http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/feiten-en-cijfers/in-dekijker.aspx

VAD

Infofiche
Wetgeving - Speekseltest in
het verkeer

Op de druglijn website kan u informatie omtrent de speekseltest (procedure
en strafmaat) in het verkeer terugvinden.

Algemene bevolking

http://www.druglijn.be/media/271786/factsheet_speekseltest.pdf

VAD

Infofiche
Wetgeving - A&D in het
verkeer

Zowel op de vad-site als de druglijnwebsite kan u informatie omtrent verkeer
en wetgeving terugvinden.

Intermediairs
Algemene bevolking

http://www.vad.be/alcohol-en-anderedrugs/wetgeving/verkeerswet.aspx
http://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/wetgeving.aspx

Bart Van Thienen

VAD

Handboek
Verkeer op punt:
Drugsprocedure

Dit handboek licht de procedure toe voor het vaststellen van drugsintoxicatie Intermediairs
in het verkeer. De wettelijke procedures worden uitgebreid besproken, met tal Algemene bevolking
van verwijzingen naar nieuwe wetgeving, rechtspraak en rechtsleer,

http://www.uga.be/uitgeverij/detail_nl.phtml?id=295

Informatie arbeid
Wetgeving - A&D bij een
arbeidsongeval
Effecten van A&D op het
rijgedrag

Op de website Qado komt het thema verkeer zijdelings aan bod. Dit o.a. bij
juridische informatie met een hoofdstuk over arbeidswegongevallenregeling,
maar ook bij effecten van alcohol en drugs op gedrag en rijgedrag.

www.qado.be

Intermediairs
Werkgevers

http://vad-koha.osslabs.biz/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=17118
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Werkdocumenten/educatieve materialen
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Inhoud

Doelgroep
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VAD

Stappenplan
Omdat iedereen erbij wint.
Samen voor een lokaal
alcohol- en drugbeleid"

Dit stappenplan voor het opstellen van een lokaal alcohol- en drugbeleid biedt Intermediairs
ruimte om maatregelen te nemen in het kader van verkeersveiligheid. Dit
Lokale beleidsmakers
zowel in het kader van sensibilisering, als in het kader van regels en
handhaving en/of structurele maatregelen.

http://www.vad.be/sectoren/lokaal-beleid/een-beleidopzetten/waarom.aspx

VAD

Fiches alcohol, cannabis en
andere illegale drugs uit:
TAD in de Beleids- en
BeheersCyclus voor steden,
gemeenten en OCMW's

De fiches reiken tips en handvaten aan om de A&D problematiek op te nemen Intermediairs
in meerjarenplanning van steden en gemeenten. Hierbij kunnen maatregelen Lokale beleidsmakers
voor veilig verkeer worden ingeschreven in het kader van sensibilisering maar
ook in het kader van regels en handhaving en/of structurele maatregelen.

http://www.vad.be/sectoren/lokaal-beleid/in-de-kijker.aspx

BIVV

Handboek
Verkeerssleutels 15-18

Dit handboek is een praktisch werkinstrument om klassikaal aan de slag te
gaan met jongeren van 15-18 jaar rond het thema verkeersveiligheid.

Secundair onderwijs
15-18 jaar

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/verkeerssleutels-15-18

Secundair onderwijs
15+

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/beheers-je-verkeer-refn938

Sessie 5 gaat specifiek in op verkeersveiligheid in combinatie met alcohol.

BIVV

DVD & pedagogisch
dossier
Beheers je verkeer

Het pakket 'beheers je verkeer' is bedoeld voor leerkrachten van de 3e en 4e
graad secundair onderwijs. In de DVD komen drie ongevallen aan bod die
vaak voorkomen bij 15-19jarigen: een fiets, bromfiets en auto-ongeval. Met
behulp van realistische ongevalscènes, getuigenissen en bijdragen van
experts kunnen de jongeren de verschillende verkeersongevallen analyseren.
Fiche alcohol en Drugs gaat specifiek over alcohol en drugs in het verkeer.
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Brochures/folders/flyers
Organisatie
BIVV

Productnaam
en
materiaalsoort
Brochure
Onderweg naar meer
ervaring

Inhoud

Doelgroep

“Onderweg naar meer ervaring” is een brochure voor beginnende bestuurders 16-24 jaar
en hun ouders. Ze bevat nuttige tips die helpen om de eerste kilometers op
een veilige manier af te leggen. In totaal worden negen adviezen voorgesteld
aan de beginnende bestuurders. De meeste rijaspecten komen aan bod: van
“hoe ervaring opdoen” over “het risico van alcohol achter het stuur” tot “hoe
de verzekeringskosten beperken”. De brochure bevat ook een uitneembaar
boekje met daarin raadgevingen voor de ouders om hun kind beter te
begeleiden
bij de eerste ervaringen op de weg.

Meer info
http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/onderweg-naar-meerervaring-ref-n921

Tip 4 geeft meer informatie over de gevaren van alcohol en drugs achter het
stuur.
BIVV

Brochure
De brochure 'het woord aan de passagiers' is bestemd voor jongeren vanaf 15 15+
Het woord aan de passagiers jaar. Deze brochure helpt jonge passagiers om goed met de bestuurder te
communiceren. Eén op vijf jongeren die sterven of zwaargewond raken in het
verkeer, is passagier van de wagen. Deze brochure kan in de klas behandeld
worden.

BIVV

Brochure
Wel jong niet gek

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/het-woord-aan-depassagiers-ref-956

Het onderdeel 'waar ligt de grens' belicht het thema alcohol.
Defensief rijden, een goedonderhouden voertuig, aangepaste snelheid, zich
goed vast-klikken, nuchter rijden, ... Dit alles is absoluut noodzakelijk om
veilig te rijden. Deze verschillende aspecten van de
weekendongevallenproblematiek komen aan bod in deze brochure die vooral
bedoeld is voor jonge bestuurders.

Algemene bevolking
Jonge bestuurders

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/wel-jong-niet-gek-ref-922

Het onderdeel 'bekijk het eens nuchter' geeft meer informatie over alcohol,
drugs en medicatie achter het stuur.
BIVV

Folder
Bob - Bobben

Onderdeel van de BOB-Campagne. In deze folder ontdekt u wat bobben is,
hoe u dat doet en hoe u veilig thuis geraakt als u graag feest.

Algemene bevoking

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/organiseer-je-vooraf-klaarom-te-bobben

BIVV

Flyer
Themakaart alcohol

De themakaart 'alcohol' is onderdeel van vier themakaarten die de
belangrijkste risicio's achter het stuur behandelen. De themakaarten richten
zich in het bijzonder naar jonge bestuurders. De kaarten werden opgesteld in
de juist-fout vorm en ontkrachten heersende opvattingen over deze
onderwerpen.

16-24 jaar

http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/d5f62e6ffb2f8e
6635efb4ec0fb1f3ec/themakaart-alcohol.pdf

BIVV

Flyer
Themakaart Drugs

De themakaart 'alcohol' is onderdeel van vier themakaarten die de
belangrijkste risicio's achter het stuur behandelen. De themakaarten richten
zich in het bijzonder naar jonge bestuurders. De kaarten werden opgesteld in
de juist-fout vorm en ontkrachten heersende opvattingen over deze
onderwerpen.

16-24 jaar

http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/7cb8ee71a3b71
a3d5b20aa02f0a9dadd/themakaart-drugs.pdf

P. 3

Diensten (1/2)
Organisatie

Productnaam
en
materiaalsoort

Inhoud
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VAD

Quality Nights
Service veilig verkeer

1. Aanbieden van info over alternatief vervoer.
2. Aanbieden van alcoholtests.
3. Sensibiliseren rond veilig vervoer.

Feestvierders

www.qualitynights.be

VAD

Infostand alcohol
'Bekijk het eens nuchter'

De infostand helpt te sensibiliseren en informeren over alcohol.

Algemene bevolking

http://www.vad.be/sectoren/lokaal-beleid/infostand-alcohol-bekijkhet-eens-nuchter.aspx

Algemene bevolking

http://www.responsibleyoungdrivers.be/promillebril.php

Algemene bevolking

http://www.dus.to/nieuws/dus-aanbodfolder-2014

Algemene bevolking

http://www.responsibleyoungdrivers.be/promillebril.php

Bij de infostand hoort ook een preventiebox. Die bevat:
* twee promillebrillen,
* het spel Rock Zero,
* een bache (1X3 meter) met opdruk '-16 geen alcohol, -18 geen
sterkedrank'.
De infostand kan op een markt, festival, fuif, of andere festiviteit, tijdens
projectweken op school of themadagen in het jeugdwerk gebruikt worden.
RYD

Promillebril Alcohol

De promillebril 'Alcohol' toont aan wat het effect is van alcohol op het zicht.
Ze bestaan uit verschillende promillages (<0,6%; 0,7%-1,0%; 1,2%-1,5%;
>2%). De bril 0,7%-1,0% wordt het vaakst gebruikt.
De promillebril 'Alcohol' van RYD wordt door hun medewerkers gebruikt op
scholen (5e - 6e middelbaar) bij dagen rond verkeersveiligheid, andere
preventie-initiatieven of bij veiligheid op het werk. Ze zijn niet uitleenbaar.

DUS!

Dronkenmansbril

DUS! organiseert allerlei sensibilisatieacties op het terrein. Met de
dronkenmansbrillen ondervindt u de negatieve effecten van alcohol, in
nuchtere toestand.
De dronkenmansbrillen kunnen ook uitgeleend worden door scholen,
bedrijven, jeugdwerk, particulieren,... Op die manier kan u zelf aan de slag,
en werken rond thema’s als “alcohol”.

RYD

Promillebril Drugs

De promillebril 'Drugs' toont aan wat het effect is van drugs op het zicht.
Deze bril wordt vaak als extra bril meegenomen door de RYD-medewerkers,
indien hier vraag naar is. Deze brillen zijn niet uitleenbaar.

RYD

Promillekart
Voertuig

De promillekart is een speciaal ontworpen kart die de Responsible Young
Algemene bevolking
Drivers gebruiken om de jongeren op de gevaren van rijden onder invloed te
laten ondervinden.
Kan gebruikt worden op groot terein: minimum 1000m², zonder hindernissen.
Zowel indoor als outdoor.

http://www.responsibleyoungdrivers.be/promillekart.php

RYD

Alcoholtestslagboom

De alcoholtestslagboom is een mobiele slagboom die aan de uitgang van de
parking van een evenement of club geplaatst kan worden om uitrijdende
chauffeurs aan een alcoholtest te onderwerpen. Om de slagboom te laten
openen, dient de bestuurder negatief te blazen.

RYD

Uitgaanders
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Diensten (2/2)
Organisatie
DUS!

Productnaam
en
materiaalsoort
Infostand

Inhoud
Met de infostand laat DUS! de deelnemers van uw school/ bedrijf/
evenement/… kennis maken met de negatieve effecten van alcohol in het
verkeer.
In een nuchtere toestand ervaren ze de zin/onzin van rijden onder invloed,
door middel van het inzetten van een parcours met de dronkenmansbrillen.

Doelgroep

Meer info

Algemene bevolking

http://www.dus.to/nieuws/dus-aanbodfolder-2014

Feestvierders

http://promilletest.be/index.html

Het is eveneens mogelijk om blaastoestellen in te zetten. Hiermee ondergaan
de deelnemers een realistische blaastest, die hun aangeeft of er al dan niet
een teveel aan alcohol in hun lichaam te bespeuren valt.
Een DUS! team van één of meerdere personen begeleidt de deelnemers én
beantwoordt alle vragen betreffende verkeersveiligheid.

RYD

Alcoholtest

Alcoholtesttoestellen kunnen gebruikt worden aan de uitgang van fuiven of
evenementen met minimum 250 aanwezigen. De vrijwilligers van de RYD
komen deze testen afnemen.
Alcoholtesttoestellen kunnen ook uitgeleend worden voor privéfeestjes. Dit
inclusief korte opleiding over hoe de toestellen gebruikt moeten worden.
RYD verkoopt ook chemische alcoholtests voor éénmalig gebruik.

RYD

Drugtest

Drugwipetest die wordt afgenomen aan uitgang van fuif. Bestaat in versie die
2 of die 6 soorten drugs kan detecteren.

Organisatoren fuiven of http://promilletest.be/index.html
evenementen

DUS!

Alcoholtest

DUS! organiseert allerlei positieve, interactieve en ludieke sensibilisatieacties
op het terrein.
Dus controleert de “BOB” na een nachtje uit met de DUS!-blaastoestellen.

Organisatoren fuiven of http://www.dus.to/nieuws/dus-aanbodfolder-2014
evenementen

BIVV

Alcoholtest

Het is mogelijk om een Bob-stand in te huren. Deze stand bestaat uit een
team van 2 of meer personen die op het evenement aanwezig zijn met
blaastoestellen. Deze blaastoestellen geven het promillegehalte van de
geteste persoon. Bij een negatieve test wordt een standaard Bob-gadget
meegegeven.
De stand kan verder aangevuld worden met:
- elektrische spiraal met promillebrillen (brillen die een toestand van
dronkenschap nabootsen)
- Bob-totem: een applicatie die toont hoe lang de persoon die positief
geblazen heeft nog moet wachten met rijden
- quiz: ludieke quiz met buzzers om de kennis van de bezoekers te verhogen

Organisatoren fuiven of www.ikbob.be/nl/contact
evenementen /
Bedrijven

Deze stand is betalend. Op basis van de gegevens van het evenement wordt
een offerte op maat gemaakt.
Sociaal Huis
welwel - Stad
Roeselare

Drugpreventietheater
'Black Out'

Dit theater is gericht op leerlingen van het vierde jaar secundair onderwijs. Na Secundair onderwijs
het theater volgt een nabespreking in de klas door de leerkracht. Leerlingen
4e jaar
krijgen een bannerpen met daarop een aantal nuttige nummers en adressen.

http://www.roeselare.be/wonenenleven/welzijn/drugs/drugpreventi
etheaterblackout2014.asp
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Inhoud

Doelgroep
Secundair onderwijs
Leerlingen 3e tot 6e
jaar

Meer info

RYD

Vormingspakket
'Sleutel tot veilig verkeer'
(1u)

Vorming van 1u met verschillende onderdelen: promillebril, afleiding in het
verkeer, zichtbaarheid, belang van een helm.
De vorming wordt gegeven door een medewerker van RYD.

http://www.responsibleyoungdrivers.be/vormingspakket.php

RYD

Vormingspakket
'Sleutel tot veilig verkeer'
(2u)

Vorming van 2u die ingaat op de verkeersveiligheid en de invloed van alcohol, Secundair onderwijs
http://www.responsibleyoungdrivers.be/vormingspakket.php
drugs, medicatie,...
Leerlingen 5e en 6e jaar
De vorming wordt gegeven door een medewerker van RYD en is gericht op
leerlingen die in de leeftijdscategorie zitten om hun rijbewijs te behalen.

Gemeente Beveren Infosessie + Workshop
Croes Control

Het reeds bestaande project 'Croes Controle' van Turnhout werd herwerkt op
maat van de gemeente Beveren. Het project brengt een aantal spookfactoren
bij jonge bestuurders en passagiers onder de aandacht, zoals rijden onder
invloed, oververmoeid rijden, agressief gedrag en onervaren bestuurders. Dit
met de nadruk op gordeldracht. Concreet wordt een infoblok gevolgd door 3
workshops ( rijden onder invloed - weekendongevallen - veiligheidsgordel).
Dit pakket neemt een halve dag in beslag.

Secundair onderwijs
Leerlingen 6e jaar

DUS!

DUS! komt met één of meerdere personen naar uw bedrijf/evenement/… en
geeft een interactieve workshop rond verkeersveiligheid.
Ze zoeken samen met u naar de meest aansluitende workshop voor de
doelgroep die u voor ogen hebt.

Bedrijven/Evenementen http://www.dus.to/nieuws/workshop
16-18 jaar, 18-25 jaar,
25-35 jaar

Workshop
Verkeersveiligheid voor
bedrijven en organisaties

Lokale preventiewerker gemeente Beveren

Eén van de thema's die belicht wordt, is 'alcohol in het verkeer'.
DUS!

Workshop
Verkeersveiligheid voor
scholen

Uhasselt

Workshop
Rijden onder invloed

DUS! komt met één of meerdere personen naar jouw school en geeft een
interactieve workshop rond verkeersveiligheid.
Ze zoeken samen met jou naar de meest aansluitende workshop voor de
doelgroep die jij voor ogen hebt.

Secundair onderwijs
16-18 jaar

http://www.dus.to/nieuws/workshop

Secundair onderwijs
16-18 jaar

http://www.uhasselt.be/UH/uhasselt@school/Andereinitiatieven/Lesmateriaal/Lesmateriaalmobiliteitswetenschappen/Rijden-onder-invloed.html

Eén van de thema's die belicht wordt, is 'alcohol in het verkeer'.
In de interactieve workshop Rijden onder invloed gaan de leerlingen op zoek
naar waarom rijden onder invloed van alcohol zo'n probleem is voor de
mobiliteit en verkeers(on)veiligheid. In een tweede luik gaan ze via een
uitdagende quiz dieper in op een aantal volkswijsheden en cliché’s.
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Politiezone Grens Workshop
(Essen, Kalmthout, Flits & Flits Junior
Wuustwezel)

Inhoud

Doelgroep

Flits
12-16 jaar, 16-18 jaar,
Flits is een educatief verkeersproject voor leerlingen van de derde graad (17- 18-25 jaar
18 jaar). Deze is gericht op de weekendongevallen in al zijn aspecten zoals
het gebruik vanalcohol- en drugs, onaangepaste snelheid, gebrek aan
rijervaring, gordeldracht enz. Het omvat een theoretische sessie met een
powerpoint presentatie van twee uur aangevuld met drie workshops (crashen tuimelwagen,alcohol en reactietest). In de workshops worden zij
geconfronteerd met de items die reeds aan bod zijn gekomen tijdens de
theorie. Zij kunnen plaatsnemen in een tuimelwagen, worden onderworpen
aan een adem- en drugtest en tenslotte zal hun reactievermogen worden
getest.
Het wordt afgesloten met de aangrijpende monoloog "Flits" Deze werd
geschreven op verzoek van de VZW ouders van verongelukte kinderen en is
een interactief theaterstuk met geluid, beelden en de acteur. Het opzet van dit
alles is de jongere bewust te maken van hun beperkingen , gedragingen ,
groepsdruk, gebrek aan ervaring en hoe hierop te anticiperen.
Dit project heeft plaats om de 2 jaar en wisselt af met het project " Flits
Junior ".

Meer info
www.pzgrens.be/content/nieuws/algemeen/flits-junior

Flits Junior
Flits Junior is een educatief verkeersproject met 3 workshops en een
theatervoorstelling voor de leerlingen van de tweede graad ( 15 - 16 jaar).
Het omvat een theoretische sessie met een powerpoint presentatie van twee
uur. De workshops omvatten bevat de promillebril. Deze simuleert een
alchoholintoxicatie van ongeveer 0.8 promille. Verder een
behendigheidsparcour. De leerling legt deze af met de fiets of bromfiets in
combinatie met het gebruik van GSM of Ipod. Met zichtbaarheid in het verkeer
wordt de klemtoon gelegd op het zien en gezien worden in het
verkeer(fluo,lichte kledij en verlichting). Dit project wordt eveneens
afgesloten met een theaterstuk “ Wolken en een beetje regen” gebracht door
het educatief theater Antwerpen. Dit verhaal gaat over een groepje jongeren
waar de opgevoerde bromfietsen centraal staan met een dodelijk ongeval als
gevolg.
Dit project heeft plaats om de 2 jaar en wisselt af met het project " Flits ".
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Inhoud

Doelgroep

Meer info

BIVV

Ik bob mee - kaptrui, t-shirts Boetiek BIVV

18+

http://webshop.bivv.be/nl/producten/boetiek

BIVV

Ik bob mee - zonnebril

Boetiek BIVV

18+

http://webshop.bivv.be/nl/producten/boetiek

BIVV

Ik bob mee - sticker

Boetiek BIVV

18+

http://webshop.bivv.be/nl/producten/boetiek

BIVV

Bob - sleutelkoord

Boetiek BIVV

18+

http://webshop.bivv.be/nl/producten/boetiek

BIVV

Bob - hoedje

Boetiek BIVV

18+

http://webshop.bivv.be/nl/producten/boetiek

BIVV

BOB - kit

BOB - sleutelhanger, kerstmuts, pin, usb, ijskrabber

18+

http://webshop.bivv.be/nl/bobkit

BIVV

Alcoholtest (wegwerp) Bobkit

Onderdeel van de BOB-kit
Wegwerpalcoholtester te kopen op de webshop BOB

18+

http://webshop.bivv.be/nl/bobkit
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Inhoud

Doelgroep
Uitgaanders

Meer info

Preventiedienst
Pajottenland

‘Roescampagne, ligt de
roes op de loer denk aan
veilig vervoer’

Inzetten van feestbussen tijdens eindejaarsperiode

Stad Brugge

Sensibiliseringsactie
zomer - december

I.s.m. BIVV of RYD worden uitgaanders op café gesensibiliseerd over alcohol Uitgaanders, vaak
en drugs in het verkeer. Dit door hen een preventieve ademtest te laten
jongeren tussen 16-35
afnemen en te praten over de resultaten. Daarbij wordt informatie gegeven
jaar
over hoe lang de persoon nog moet wachten alvorens hij/zij terug mag rijden.
Dit wordt berekend aan de hand van een test op de website
www.proostende.be. Er wordt ook een folder meegegeven "Tips om snel te
ontnuchteren", waarin nog expliciet wat informatie staat over het effect van
alcohol op het lichaam en de afbraakduur. Deze actie wordt in samenwerking
met BIVV of RYD georganiseerd, waarbij de BIVV medewerkers als doel
hebben om het werkwoord 'BOBBEN' te promoten.

Stad Brugge

Sociaal Huis
welwel - Stad
Roeselare

Santé campagne: banner,
infokaartjes 'Suggestie van
de chef', stickers Santé

Santé campagne wil volwassenen bewust maken van hun eigen alcoholgebruik Algemene bevolking
tijdens een avondje uit. In samenwerking met de Roeselaarse restaurants
delen ze materialen uit en laten ze de restaurantsbezoekers 'blazen'. Blazen
ze negatief, dan maken ze kans op een restaurantcheque.

http://www.roeselare.be/wonenenleven/welzijn/drugs/sant%C3%A
9bekijkheteensnuchter.asp

KAHO Sint-Lieven
Sint-Niklaas

Startdag academiejaar

Spelen van gameconsole (racespel) met promillebril.

KAHO Sint-Lieven

Stad Gent

Campagne
'Zatte Botten'

Vervolg op generieke 'Zatte Botten' campagne die in 2012 in Gent naar breed Algemene bevolking
publiek werd gelanceerd en in 2013 naar 6 specifieke doelgroepen/thema's in Bestuurders van een
de diepte wordt uitgewerkt; een van de thema's is verkeer.' Bij
voertuig
alcoholcontroles wordt de sticker meegegeven met het Zatte Botten logo en
meer info over rijden onder invloed met link met meer info hierover.

Studenten hoger
onderwijs

http://www.vlaamsbrabant.be/verkeermobiliteit/verkeersveiligheid/rijden-onderinvloed/eindejaarscampagne/index.jsp

http://www.gentgezondestad.be/gezondheidsbeleid/projecten/zattebotten-campagne
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