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Sinds 1960 zijn in de literatuur artikelen verschenen over de invloed 
van benzodiazepinegebruik op de verkeersveiligheid. Vaak gaat het 
om laboratoriumomstandigheden, eenmalige doseringen of 
kortdurend gebruik.
Smink e.a. voerden een systematisch literatuuronderzoek uit naar 
benzodiazepinegebruik en betrokkenheid bij verkeersongelukken 
tijdens ‘normale’ verkeersdeelname. Ze vonden 66 artikelen die 
overeenkwamen met hun criteria. Deze literatuur gaf aan dat het 
risico op ongelukken het grootst was in de eerste gebruiksweken. 
Het risico was groter bij anxiolytica (in vergelijking met hypnotica), 
bij hogere doseringen en bij stoffen met een lange halfwaardetijd. 
De studies verschillen echter onderling in vele methodologische 
facetten, waardoor de resultaten niet echt te vergelijken zijn en 
soms zelfs tegenstrijdig lijken. Desalniettemin wordt het aantal 

studies waarin een verband tussen benzodiazepinegebruik en een 
toegenomen risico op verkeersongelukken wordt aangetoond, 
steeds groter. In een paar studies is sprake van een relatie tussen 
bloedspiegels en effect, maar meer onderzoek is nodig om grenzen 
te bepalen waarbij niet meer sprake is van veilig rijgedrag.
Deze studie geeft nog geen antwoord op alle vragen, maar onder
schrijft wel hoe belangrijk het is dat de voorschrijver en de apothe
ker aan patiënten informatie verstrekken over de invloed van de 
voorgeschreven benzodiazepine op de verkeersdeelname van de 
gebruiker, zeker bij een eerste verstrekking.
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