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paar flinke boetes nodig om verkeers
discipline te onnvikk:elen. Dat geldt ze
ker voor de wegpiraten die de snelweg
beschou\ven als een racebaan. Als we
deze gevaarlijke chauffeurs een film
pje laten zien met de desastreuze ge
volgen van te hard rijden. maal.'t dat
weinig indruk. Uit een recent onder
zoek is gebleken, dat ze in de pral.'1:ijk
juist nog harder gaan rijden� Deze
mensen leren aDeen van forse boete
en Yan het tijdelijk inrrekken \cill hun
rijbewijs. Kijk trou,,·ens maar naar Bel
gie: daar ,,,ordt veel minder geconrro
leerd dan bij on - met al gevolg dat
het aantal verkeersdoden per jaar rwee
keer zo hoog i als in ):ederland.-
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�Bij de af lag gebeurde het. 'Oei. een
motorrijder·. hoorde ik m1Jn vrouw
zeggen. Op hetzelfde moment voelden
we een klap recht tegen het voOf\"-1el.
Een man buitelde over de motorkap.
�11Jn voet drukte op de rem. De auto
topte Al verldmd ble,-en m onze
roeien zitten. Oh. laat dit met waar
Z1Jn 1 "
HelJ<l het \\ <lS waar. De Limburgse
koster en ziJn \Touw die hun ongeluk
vertellen m het nieuwe boek Na dt Uap
moeten tot hun elkndc vaststellen dar
de motorrijder morsdood regen de ;iu
rodeur li�- en de vrouw die bij hem
.1chtc:rop L<lt tic:n meter vt:rderop
ZWddrgei.\ ond op de weg ligt. b:n trau
m<lll che tf\'aring volgt: de koster en
LlJn \ rnu\'.1 komen maar mutilijk met
htt ongeval klaar

Morgen is het
wereldgezondheidsdag,
helemaal in het teken van
de verkeersveiligheid. Een
mooie dag om de aandacht
voor dit thema ook in
Nederland een extra
iniectie te geven. Want,
vindt de Limburgse
psycholoog Huub Buiissen,
we beseffen nog maar half
hoe ernstig het is gesteld
met de trauma's van de
tienduizenden slachtoffers
die elk iaar vallen.

Htt is c:c:n v,1n de tric-stl'. verhalen over
\'l·rkc:ersongelukkL·n die p 'L holoog
Huub Bu1Jssen en VL·rpleegkundige/
journ,1)1 te SULdl1IlL' Buis hl'bbv11 oµge
tcku1cl in hun 111 'Ll\'.'l"' b, ·k Lvn IJOl'k
cl.11 murgL·n vc1v hijnr oµ \Vei L'ldge1rJ1Hlh(•1chcL1g t·n cl,ll dl' l<1uwc a,m
cl.1< ht die: <·r 111 <111 l:111cl \' orcl1t tlH m.i
1�. n10l't ulllbt11g •11. Vi..:.1 l1,llen Vdl1
si.ic htCJl1 ·1) en v ·ruu1 z,1ke1� Vdl'l ong ·
lukkl'll die 1nl·t enriI lil, p1obl m ·n ko111l'll te- 11ttl"ll Plus t1I1dl),", '') l'll ·<·r\te
,1 cl\,H /l'll .11<J1 zl·llli1ilp vc1n cl" .111teur�.
1 kt . t·i b,1,1st 111e cl.it t'('ll I> ·k , ·rcl11
tlH·111,1, d(· 11.111111,1' <11 · 111L·11'> ·11 oplo
p<·11 ,tl g<·volg :.111 1·1·11 vt•Jkt•1•1\0ng ·
lu�·. nug n ic 11 111 ;\l'd ·1l.incl J'> ge: d11c·
\' (. l l .. ' z ( 'gI B ll l J <; ', f. 11 "1 11 cl" t l .l"\V I JI h (. l
vt 11- 1 1 1 v 1 ir 111,11111 ·11 d · b<:l.ingr1Jk\tl'
0
(j(Jl/,t,lk
l'i \',IJl j>'>\'Ll1olJ,ILlll1.t
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v1,1u·.\t·11 ,.., dit, 11.1 .,,·k'>u ·I · mt1m1d 1
lil', 1111111n1f•1 1w1•t· p dv IJJ\I v.111 11c1u

ma--oor1..aken. h�n kwan vJn de menen dil' een Vl'rkcersongeluk hebben
gehad, hcdt l'J'll tige problemen met
cle vvf\vL·rking da.1rvan, 1U procent
ontw1kkdt et:n Lrn tige deprc sie. en
e ·n op de v1J I knJgl na het ongeluk L'l'n
zoc!Jnigl' fob1L' cL1t hij niet meer .1 IHt:r
hl't �tuu1 durt1. VourlJO prou•nt v.111 de
z'.v.1,11 gl'\\'01 Hk lc1Cl1Lotkr 1 te11 mi11Ll· cl11e j-1c11 lc111gc1llepleziL·rt11t !Jun le
ven Vl'I chv<·n -'O D.it z1Jn enu111w ,L.t 11
t"ill ·n D.:1d1 kun1wn Wt rnt > t 'id1oudl'r
oph,dt n<I .1<111 v, JJ b1Jg.1,t11."
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Buqi,.., _.n ·1gt•1l 11Lll grOl'll en geel .1,111
111 ·11'>en d1 · btJ ·t·n \erkl' ·1 cont I ede
wo1 c1 ·n ,1.i11g,·houch 11 en d,1n tl'gc11 de·
"1gl'nL J'. •!!gt•11 ·z ·g. kumH·n 1ull1l· 11H•1
b ·t,·1 oo ·v ·n �.1.rn v,lllgl·11 l'
"1 ·11 b1. .> l,1 11 ·lijk Vt 1'\'-'IJl i\l'f'l'lI\ v,ill
vo 1 <.il- p Jlllt•· /OV. ·1 'gt L01l(lill 0 llh
,.. 111,t' t ,. b ,ek ·11 j1,cg lll.lJ1 m11Hlt·1 du

Een kwart van de mensen die een verkeersongeluk hebben gehad, heeft
ernstige problemen met de verwerking daarvan. Tien procent ontwikkelt
een ernstige depressie, en één op de vijf krijgt na het ongeluk een zoda
nige fobie dat hij niet meer achter het stuur durft. \1t tl'L-tt.LJ JJ�
dl'll L'll gl'wunclcn) .il in hel \ erk.eer.
VcrkC'l'r�LuntrnlL·s zon!,l'l1 ,untoon
h.1,1r, ou1 Lu' n 250 doden mmJn pèr
j,1,1r. d,11 i.) L'\'l'11veel .tl het ,unul
111!lordv11 d.tt j.1.1rlijk
lil \l'derLmd
wordt gepll't·gd. Bij d,tl l,LJhtL' k.011H de
pol11 IL' 1m·t Vl'L 1 111 lll'>L h,1p1wn ,IL htn
,1, 111 ,lllll'.
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�clèn geen nJLhrrinen in het \\et>k.
crndc \ oor bc?-.11nnendl'. 1cugd1�L
Lh.n,rteur btJ\()L1rbeeld1 \,Il Liui1 ,en
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Behah·e voor de gezondheid. becijfert
Buijssen. i het ook voor de portemon
nee \'an de ):ederland e amenleving
gun tig al er meer maatregelen eii
LOnrrole- zouden komen. _De mediLhe en materiele ko ten , an verkeer-
ongeluk.ken kosten on- land elk ja::ir
nen milj:1rd euro per jaar. Een op de
drie men:ien in de \ \':-\0 ï- een lacht
ofter ,·3n een \·erkeer-ongeluk. Al je
d::iarbij optelt dat beh;:il\·e de -1achrnf
ter ook alle nabe t3anden. parmer .
LOlleg3'::, en andere relJtie direct of in
Jirect de gevolgen ondef\inden vJn
een Yerkeer ongeluk.
kun -ie uirreke�
nt.>n dJt bïjn::i iedereen in zijn le,·en
mrn::.tt.>ns een kt.>er de L1sr dJan'an er
, .urt. Ik. bt.>gn_1p èr d.1n ook nier Y:111
t.i,lt de ei\ crhè1d nog. Jltijd geen groot
rl.111. een . dèItc1plJ.n . hèctf opge\teld
om .un LÎL'Zl' :,chrij11cndc siru;:irie 1eL
IL doen.~
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Huub Bu1jssen en Suzanne Buis: Na de klap.
Gids voor zelfhulp voor verkeersslachtoffers.
U1tgever1J De Stiel, ISBN 9070415348, 160
p.1g. PriJS 14,95 euro.

