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Medicatie op het spoor

• Wakker, maar ook uitgeslapen?

• Uitgeslapen, maar ook wakker?
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Treinmachinist
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Is (veiligheids)ongeschikt met een aandoening die kan leiden tot:

– plotseling bewustzijnsverlies

– vermindering van de waakzaamheid of het 
concentratievermogen

– plotselinge handelingsonbekwaamheid

– verlies van het evenwichts- of coördinatievermogen

– groot verlies van de beweeglijkheid

– verlies van waarnemingsvermogen
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25 juli 1980 7.30u tussen Winsum en Sauwerd

- Dikke mist, 2 “Blauwe Engels” botsten elk met 90 km/u frontaal

- 9 doden waaronder 3 machinisten

- Één van de machinisten reed één station te ver

- Spoorwegongevallenraad: “Was die machinist wel rijveilig?
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Machinist met medicatievraag

• Machinist 59 jr
• Vraagt op AOS regelmatige dienst ivm medicatie

• Wat gebruikt hij?
• Cardio Ascal

• Waarvoor?
• TIA gehad!

• Gevolg: afgekeurd
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Na passeren van een
Stop Tonend Sein (‘STS’)

• Veiligheidsonderzoek

• Situatie en omstandigheden

• Gezondheidsprobleem?

• Alcohol / drugs?

• Medicatie?

• Slaapstoornissen?
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Casus

• Buschauffeur, 55 jaar

• Slaapt slecht in en door

• Meestal (nog) moe wakker

• Probleem met diensten 

• HA geeft Flurazepam (Dalmadorm) 

• Discussie:

> Welke informatie heb je nodig ter beoordeling 
van (rij)geschiktheid?
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Aandachtspunten
• Anamnese
• Reden gebruik / voorschrijven (diagnose, klachten, gedrag) 
• Is dit op zich al / ook een risico (epilepsie, DM, ADHD, . . )?
• Met medicatie minder risico?
• Door medicatie meer risico? (Bij)werkingen
• Bijwerkingen, “gewenning”?
• Gebruik, dosering, interactie
• Risico’s? Secundaire beveiliging? (collega’s, systemen)

• Aanpak
• Wat is bekend over medicatie? (Farmacoth. Kompas/KNMP)
• Aanvullende diagnostiek, medicatie (of bv dosering) wijzigen
• Leefwijze / werk adviezen (diensten, controle)
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Wegvervoer

11

•Eisen CBR
–Groep 1, klein rbw

–Groep 2, groot rbw

•Regeling eisen 
geschiktheid 2000
(versie sept 2011)
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Wegenverkeerswet 1994 art 8

Het is een ieder verboden een voertuig te 
besturen terwijl hij verkeert onder zodanige 
invloed van een stof, waarvan hij weet of 
redelijkerwijze moet weten, dat gebruik 
daarvan (al dan niet in combinatie met een 
andere stof) de rijvaardigheid kan 
verminderen, dat hij niet tot behoorlijk 
besturen in staat moet worden geacht.
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Regeling eisen 2000, versie 2011
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Hoofdstuk 10 Geneesmiddelen

CBR volgt de KNMP / ICADTS classificatie

• Cat I Geen of weinig invloed: geschikt

• Cat II Licht tot matig negatieve invloed: enkele dagen 
tot een week na start behandeling (weer) rijgeschikt

• Cat III Ernstige of potentieel gevaarlijke invloed: 
ongeschikt!

– Met name: barbituraten

– Sommige benzodiazepinen,
antihistaminica, anti-epileptica (1jaar)
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Relatie “accident risk” en BAC  (Borkenstein) 
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Hoe ernstig is het probleem?

• Lancet 2012

– 25% van volwassenen heeft slaapproblemen

– 6-10% last van insomnia

• IMS: 16% Nederlanders gebruikt medicatie die rijvaardigheid kan 
beïnvloeden

• SWOV: 8% rijdt ondanks medicatie waarvoor men gewaarschuwd 
is of waarvan men bekend is met “invloed” op de rijvaardigheid

• Verkeersonderzoek Tilburg 2004/5:

– 3% gebruikte Diazepinen; Vrouwen > 50: 11,3%

– 184 ongevallen: 4% Diazepinen

– Italië en Frankrijk > 10% positief na ongevallen

• Combinatie medicatie en alcohol leidt tot veel hoger risico
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Ervaring?

• Wanneer en hoe meldt een cliënt 
slaapstoornissen en slaapmiddelgebruik?

• Kunnen we als bedrijfsarts slaapmiddelen 
adviseren?

• NHG: Slapeloosheid, zoals slaaptekort en slecht slapen is 
alleen een indicatie voor slaapmiddelen als ook het 
functioneren overdag gestoord is   
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NHG beleid (Standaard M23)

• Aandacht voor attitude patiënt

• Soms voorlichting voldoende

• Info over slaapfysiologie

• Slaapadviezen

• Medicatie (max 10 tabletten)

• Bij voorkeur kortwerkend (Temazepam, Zolpidem)

• Aandacht voor specifieke slaapstoornissen

– Restless legs, Periodic Limb Movement Disorder, OSAS, 
Narcolepsie
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Gevolgen slaapstoornissen / medicatie  

• (Veiligheids-) Problemen op de werkvloer

• (Verkeers-) Ongelukken

• Cognitieve stoornissen: geheugen, concentratie, 
reactievermogen

• Lichamelijke problemen, hart en vaatziekten (CVA, MI)

• “Our findings indicate that both short sleepers and long 
sleepers are at increased risk of all-cause mortality”
Gallicchio L, J. Sleep Res. 2009
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Informatiebronnen
• Farmacotherapeutisch Kompas (ook als “app”)

– www.fk.cvz.nl

• ICADTS
– International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety
– Drug list 2007

• KNMP
– Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
– “Verkeersdeelname, adviezen bij geneesmiddelgebruik”
– http://kennisbank.knmp.nl

• IVA
– Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
– www.rijveiligmetmedicijnen.nl

7 februari 2013 19Wakker, maar ook uitgeslapen?



7 februari 2013 20Wakker, maar ook uitgeslapen?



IVA

Vervangt  www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl
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Cat I

• Geen tot weinig negatieve invloed op 
rijvaardigheid

• Effect vergelijkbaar met BAC < 0,5 promille

• Informeer patiënt over mogelijke bijwerkingen

• Ontraad autorijden zolang bijwerkingen optreden

NB De limiet voor deelname aan het verkeer

is voor alcohol  0,5 ‰ en 0,2 ‰

voor de beginnende bestuurder
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Discussie

• Wat moeten we met een advies als:
– “Ontraad autorijden als / zolang . . . .”

• Hoe(veel) informatie verstrekken over mogelijke 
bijwerkingen?

• Huisarts of bedrijfsarts?

• Waar ligt de verantwoordelijkheid voor 
verkeersdeelname?
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Bijsluitertekst

• Bijwerkingen
– Opsomming van frequent tot ooit gemelde bijwerkingen
– Soms toevoeging dat ze optreden bij aanvang van gebruik

• Interacties
– Waarschuwing voor bijwerkingen of versterkt effect bij 

gebruik van andere vaak bij name genoemde medicatie
• Waarschuwing / Voorzorgen

– Mogelijk effect op reactie- en concentratievermogen
– Voorzichtigheid bij besturen motorvoertuigen en/of het 

bedienen van machines
– Gebruik bij andere ziekten, zoals nierziekten, epilepsie
– Aanbevelingen over staken medicatie (bv uitsluipen)
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Mentale en psychische (bij)werkingen van medicatie 
(Handboek arbeid en belastbaarheid)

• agressie

• apathie en lusteloosheid (vermoeidheid)

• cognitieve stoornissen

• stoornissen van de coördinatie en de fijne motoriek

• depressie en manie

• duizeligheid

• hyperactiviteit, agitatie en rusteloosheid

• prikkelbaarheid, irritatie (dysforie)

• stoornissen van het reactievermogen

• slaperigheid

• spierzwakte

• spreekstoornissen (dysartrie, droge mond)

• verwardheid, psychische labiliteit en overige gedragsstoornissen

• stoornissen van vigilantie, aandacht en concentratievermogen7 februari 2013 25Wakker, maar ook uitgeslapen?



Flurazepam
Bijwerkingen

• Vooral in het begin van de behandeling slaperigheid overdag, spierzwakte, 
duizeligheid, verwarring, moeheid en dubbelzien. Soms maag-darmstoornissen, 
opwekking van de eetlust en gewichtstoename, verminderde libido en 
huidreacties. Anterograde amnesie kan enkele uren na inname optreden. Manifest 
worden van een onopgemerkte depressie. Vooral bij kinderen en ouderen kunnen 
zich paradoxale reacties met acute opwinding, verwarring en verandering van de 
psychische toestand voordoen. Gebruik van benzodiazepinen kan leiden tot 
fysieke afhankelijkheid; bij staken van de behandeling kunnen onthoudings- of 
rebound-verschijnselen optreden. Psychische afhankelijkheid kan optreden.

Interacties

• Alcohol en andere centraal dempende stoffen versterken het centrale effect van 
benzodiazepinen. De euforie en daardoor de psychische afhankelijkheid van 
opioïden kan worden versterkt. Bij gelijktijdig gebruik van stoffen met een sterke 
invloed op leverenzymen, zoals cimetidine en hormonale anticonceptiva, dient 
men rekening te houden met een verlengde halfwaardetijd van flurazepam.

7 februari 2013 26Wakker, maar ook uitgeslapen?



Flurazepam
Waarschuwingen en voorzorgen

• Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele 
dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Indien 
minder dan 7–8 uur beschikbaar is om te slapen, is het risico van anterograde
amnesie gedurende enige tijd veel groter. Ouderen zijn gevoeliger voor de 
sedatieve effecten van benzodiazepinen, bovendien is bij hen het gevaar van 
cumulatie groter. Bij herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het 
hypnotisch effect van benzodiazepinen minder worden (tolerantie). De kans op 
afhankelijkheid neemt toe bij hogere doseringen, een langere gebruiksduur en bij 
alcohol- en/of drugmisbruik in de anamnese. In verband met de risico's van 
afhankelijkheid, tolerantie en centrale bijwerkingen dient het gebruik te worden 
beperkt tot bij voorkeur 1–2 weken en maximaal 4 weken. Om mogelijke 
onthoudings- en/of rebound-verschijnselen te voorkomen dient men bij staken 
van de behandeling en bij overschakeling van een lang op een kortwerkend 
benzodiazepine het oorspronkelijke middel uit te sluipen. Benzodiazepinen niet 
toepassen bij kinderen. Terughoudendheid is geboden bij alcohol- en/of 
drugmisbruik in de anamnese.
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Stickers

• Andere versie:

– Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid 

beïnvloeden, pas op met alcohol

• Stickers zijn niet verplicht,
doch slechts aanbevolen door de KNMP
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Cat II

• Licht tot matig negatieve invloed op 
rijvaardigheid

• Effect vergelijkbaar met BAC van 0,5-0,8 promille

• Ontraad autorijden enkele dagen tot een week

• Informeer patiënt over mogelijke bijwerkingen

• Ontraad rijden als en zolang bijwerkingen 
aanhouden

• Cave interactie ander medicijn / alcohol

7 februari 2013 29Wakker, maar ook uitgeslapen?



Cat III

• Ernstig negatieve of potentieel gevaarlijke 
invloed op de rijvaardigheid

• Vergelijkbaar met BAC van > 0,8 promille
• Ontraad patiënt te gaan autorijden
• Informeer patiënt over mogelijke bijwerkingen
• Cave interactie ander medicijn / alcohol

• Discussie:
– Veiligheidsgeschikt?
– Alternatief?
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Vragen?

• Mag iemand met Cat II of III medicatie 
veiligheidsbelast werk doen?

• Eigen veiligheid?

• Veiligheid voor anderen?

• Is veiligheid te waarborgen?
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Andere branches

• Zodra aandoening en medicatie kunnen leiden 
tot stoornissen in de aandacht en concentratie

• Moeten die steeds bezien worden in relatie 
tot de inhoud en risico’s van het werk:
– bijvoorbeeld

• Luchtvaart
• Energie/kerncentrale
• Verkeersleiding
• Politie
• Ambulance / Ziekenhuis
• Enz…
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Casus (2.1)

• Anesthesiemedewerkster 35 j

• Slaapproblemen

• Onregelmatige diensten

• Frequent inspringen in avond- en nachtdiensten

• Tekort aan personeel op haar afdeling

• Van de leidinggevende kreeg ze te horen dat haar 
functioneren onder de maat is
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Casus (2.2)

• Gebruikt regelmatig Nitrazepam 5 mg 

• Af en toe ook Midazolam

– uit de medicijnkast van het OK-centrum

• Zonder deze middelen slaapt ze niet voldoende 
kan ze haar werk niet (meer) doen

• Vraagt bedrijfsarts iets te doen aan het 
personeelstekort op  het OK-centrum

• Ze verzuimt op dit moment niet
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Vragen / discussie

• Wat vindt u van het gebruik van deze middelen 
door betrokkene en wat adviseert u haar 
hierover?

• Welke actie onderneemt u richting 

– Cliënt?

– Werkgever/leidinggevende van betrokkene?
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Aspecten Casus 

• Benzodiazepinen

– Nitrazepam en Midazolam KNMP III

• Cave automedicatie (ZH, drogist, enz..)

• Aanpak

– Werkomstandigheden

– Spanningsklachten

– Andere medicatie zo nodig
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Discussie

• Is het relevant dat de BA geïnformeerd wordt over 
medicijngebruik?

• Zo ja, hoe komen we dan achter medicijngebruik?

• Geldt dit ook voor zelfmedicatie?

• Is “ongewenst gebruik” te beperken / voorkomen 
(beschikbaarheid, controle, vertrouwenspersoon, 
FONA-registratie, enz)

• Hervatting? Terugvalpreventie?
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Luchtvaart JAR/FCL3
• Joint Avation Requirements / Flight Crew Licensing

• Holders of medical certificates shall not take any prescription 
or non-prescription medication or drug, or undergo any other 
treatment, unless they are completely sure that the 
medication or treatment will not have any adverse effect on 
their ability to perform safely their duties.

• In doubt: contact medical officer
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Psychologisch onderzoek bij NS
bij cat II medicatie en V-dienst

Als 
• De aandoening / kwaal op zich geen belemmering is
En
• De medewerker geen klachten / bijwerkingen bemerkt

Dan
• voordat hij/zij in V-dienst mag hervatten eerst

een psychologisch onderzoek, gericht op:
– Aandacht
– Concentratie
– Waakzaamheid
– Reactievermogen
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Gewenning

• Gewenning:
– Komt vooral tot uiting in vermindering van sufheid, 

loom gevoel en reactievermogen

– Maar . . . Het zegt niets over de waakzaamheid

• Dus: subjectief gevoel van gewenning bij de 
patiënt is geen garantie voor de geschiktheid 
voor veiligheidstaken !

40Wakker, maar ook uitgeslapen?7 februari 2013



Conclusie slaapmiddelen

• Benzodiazepinen
– Variëren in werkingsduur (T ½) 

– In eerste weken gebruik 6-10 maal meer kans op 
verkeersongeval

– Afhankelijk van dosis en innametijd > rijtijd

– Alcohol en drugs potentieren effect

– Afhankelijkheid / abstinentie

– Interacties

• Behandeling beter en langer effect:
– NHG beleid: Slaaphygiëne en eventueel CGT
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Benzodiazepinen
• (Bij)werkingen: Slaperigheid, spierzwakte, duizelingen

• Motorische vaardigheden, alertheid en concentratie-vermogen nemen 
af zonder dat gebruiker het zich  bewust is!

• Diazepam, Mogadon (Nitrazepam), Seresta (Oxazepam) hebben allen 
een Cat III score maar ook een lange halfwaardetijd.

• Bij voorkeur vervangen door (overigens eveneens Cat III):  

– Brotizolam (≤ 0,25 mg) meestal rijveilig na 8u

– Lormetazepam (Noctamid) (≤ 1 mg) meestal rijveilig na 12u

– Temazepam (≤ 20 mg) meestal rijveilig na 8u

– Zolpidem (≤ 10 mg) meestal rijveilig na 8u
• Mits patiënt geïnformeerd is over bijwerkingen

• EN geadviseerd is NIET te rijden als en zolang bijwerkingen worden 
ervaren  
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Wakker, maar ook uitgeslapen?
Vragen? 
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