
Achtergrond
w In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 33 tot 66 verkeersdoden toe te schrijven

aan het gebruik van medicijnen.
w Uit onderzoek blijkt dat ruim 84 procent van de gebruikers niets verandert aan

hun rijgedrag naar aanleiding van de informatie in de bijsluiter of op de gele
sticker.

w De KNMP (beroepsorganisatie van apothekers) heeft een specifiek advies per
rijgevaarlijk medicijn opgesteld. Huisartsen en apothekers moeten hun patiënten
dit specifieke advies geven en ook het CBR gebruikt deze adviezen.

w De belangrijkste medicijngroepen waar het om gaat zijn slaap- en
kalmeringsmiddelen, antidepressiva, medicijnen tegen hooikoorts, reisziekte en
eczeem, middelen bij epilepsie, antipsychotica en morfine-achtige middelen.

w Ouderen en vrouwen gebruiken deze medicijnen meer dan jongeren en mannen.
w Gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen lopen een drie keer zo hoog risico

op een ernstig ongeval en een zeven keer zo hoog risico op een dodelijk ongeval.
w Het is wettelijk verboden te rijden met een medicijn dat de rijvaardigheid kan

verminderen.
Meer informatie: www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

Doel
w Verkeersdeelnemers die medicijnen gebruiken wijzen op de risico's en hen

stimuleren contact op te nemen met huisarts en apothekers voor een specifiek
advies.

w Zorgverleners stimuleren de patiënt goed voor te lichten.

Mogelijke doelgroepen en middelen
Consumenten en patiënten
Algemeen publiek
w artikelen in (verkeers)krant, nieuwsbrief, huis-aan-huisbladen, magazines van

verenigingen enz.
w aandacht voor het thema op provinciale en gemeentelijke websites, radio en tv
w verspreiden van folders 'Rijveilig met medicijnen' en posters via bibliotheken,

gemeentehuizen enz.
Patiënten
w verspreiden van folders en posters via huisartsenpraktijken en apotheken
Ouderenorganisaties, vrouwenorganisaties, afdelingen VVN, 
mantelzorgorganisaties, jongerenorganisaties
w artikel in ledenbladen en websites
w voorlichtingsbijeenkomst 
Zorgverleners
Huisartsen, apothekers, apotheekhoudende huisartsen
w mailing - met verwijzing naar bestaande informatiematerialen - met het verzoek

om het onderwerp met relevante patiënten te bespreken
Apotheek- en huisartsenteams
w nascholing 
Opleiding arts- en apothekersasssistenten
w nascholing/voorlichtingsbijeenkomst/workshop 
Thuiszorg
w nascholing/workshop/voorlichtingsbijeenkomst 
Keuringsartsen, verzekeraars
w mailing folders
Overige
Rijschoolhouders, taxibedrijven, transportbedrijven
w mailing folders
w voorlichtingsbijeenkomst/workshop
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