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Het duurde even, maar ook de
Nederlandse agent beschikt nu
eindelijk over een speekseltester
die de controle op rijden onder
invloed van drugs veel
gemakkelijker maakt. Net als bij
een blaastest is binnen enkele
minuten duidelijk of een bestuurder
heeft gebruikt. Daarmee gaat een
lang gekoesterde wens van
agenten in vervulling. Terwijl
collega's in andere landen,
waaronder buurland België, wel
over de tester konden beschikken,
was het voor de Nederlanders
maar behelpen.

mogelijk maakt bestaat al, maar net
als in het geval van de
speekseltester is het wachten op
wetgeving die een algemene
toepassing mogelijk maakt.
Hopelijk geeft het enthousiaste
onthaal van de speekseltester dat
extra duwtje om nu wel haast te
maken.

De speekseltester is een absoluut
noodzakelijk instrument bij
verkeerscontrole. Bij rijden onder
invloed wordt al snel gedacht aan
alcohol, maar het gebruik van
drugs onder automobilisten zou
ernstig worden onderschat. In
regio's waar de tester al wordt
toegepast, zijn bovengemiddeld
veel bestuurders betrapt.
Het ontbreken van een deugdelijk
instrument zorgde voor een uiterst
gebrekkige controle. Het oordeel
van de agenten was vooral
gebaseerd op zien en ruiken. Zijn
de pupillen niet erg verwijd? Hangt
hier een drugslucht? Die situatie
leidde ertoe dat gebruikers veelal
de schouders ophaalden als zij
achter het stuur kropen. De
pakkans was minimaal.
Met de speekseltester voor
drugsgebruik en de al lang
bestaande blaastest voor alcohol is
het net rond bestuurders die in de
fout gaan nog niet optimaal
aangetrokken. Een belangrijke
oorzaak van verkeersongelukken
is, in een kwart van de gevallen,
het gebruik van mobieltjes achter
het stuur. Omdat automobilisten
zich niet door hoge boetes laten
afschrikken, moet een beroep
worden gedaan op technologie die
berichtenverkeer van het mobieltje
in de auto blokkeert. De app die dat
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