
Noodzaak alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid inventariseren: de ADM-scan 
Het voeren van een restrictief beleid ten aanzien van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer helpt 

bedrijven bij het waarborgen van de veiligheid. Zowel de arbeidsproductiviteit als de veiligheid staan sterk onder 

druk bij middelengebruik door werknemers. Toch staat het onderwerp niet overal op de agenda en zijn controles 

bepaald nog geen standaardprocedure, zelfs niet bij arbeidsongevallen. Heel vaak is dat vanwege ‘drempelvrees’. 

Inventarisatie van risico’s is verplicht: ook voor het brede en verborgen risico van middelengebruik. De gratis 

ADM-scan van Trafieq is een goede start en biedt een indicatie van de noodzaak om alcohol-, drugs- en 

medicijngebruik aan te pakken. 

Nuchterheid ‘vanzelfsprekende’ randvoorwaarde 
In de industrie gaat het bij risico-inventarisaties en taakrisicoanalyses om technische en operationele kwesties, 

vaak in complexe en risicovolle installaties, waar een flinke interactie kan bestaan tussen processen. Elk risico 

wordt daarom zorgvuldig gewogen en gekwantificeerd vanuit kansen en effecten. Beheersingsmaatregelen, 

middelen en voorgeschreven procedures zijn afgestemd op die gewogen risico’s. Personeel is gekwalificeerd en 

wordt getraind in het handelen bij calamiteiten. Een van de belangrijke (en soms ongeschreven) 

randvoorwaarden is dat een functionaris alert en helder is om in alle gevallen adequaat te kunnen handelen. Hoe 

groter de risico’s hoe belangrijker die eenvoudige eis wordt. En hoe groter het belang van een adequaat 

ADM-beleid. 

Zicht op het risiconiveau in 10 minuten 
Overal waar mensen aan het werk zijn bestaat de kans dat zij, bewust of onbewust, onder invloed verkeren van 

‘middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden’. Die middelen beïnvloeden ook de alertheid en reactiesnelheid 

tijdens het werk, en zelfs de manier waarop ze met risico’s en collega’s omgaan. Bij een eerste inschatting van de 

risico’s van middelengebruik in een specifiek bedrijf gaat het om de kans dat werknemers onder invloed zijn en 

het effect dat die omstandigheid zal hebben op hun werk of op de processen om hen heen. De gevolgen van 

missers zijn bedrijfsspecifiek, maar toch heeft Trafieq kans gezien een algemene risico-indicatie te genereren op 

grond van een tiental vragen die vertrouwelijk en eerlijk beantwoord kunnen worden in een simpele webtool. In 

slechts tien minuten. 

Online vragenlijst met terugkoppeling 
De procedure is eenvoudig: via https://www.trafieq.nl/adm-scan wordt ingelogd op de ADM-scan. Na het invullen 

van enige gegevens en het beantwoorden van een serie vragen genereert de tool een rapport. De kans dat 

medewerkers onder invloed zijn, de ernst van de mogelijke gevolgen en de kans dat het misgaat krijgen een 

rapportcijfer tussen 1 (zeer ernstig) en 10 (geen risico/voldoende onder controle). Dit rapport verschijnt op het 

computerscherm, maar wordt ook als pdf per mail toegezonden. Er gelden geen verplichtingen en deelname is 

geheel vrijblijvend. Uiteraard staat Trafieq open voor vragen en opmerkingen over de scan en over alcohol, drugs 

en medicijnen. 

 
Trafieq 
Trafieq is dé specialist op het brede gebied van middelengebruik, veiligheid en gedragsverandering op de 

werkvloer. Trafieq ondersteunt bedrijven bij de invoering – en uitvoering – van ADM-beleid en is tevens landelijk 

uitvoerder van wettelijk opgelegde educatieve maatregelen bij alcohol- en gedragsgerelateerde 

verkeersovertredingen. Informatiebijeenkomsten, ondersteuning bij de invoering van ADM-beleid en preventieve 

(controle)acties en gerichte bedrijfsscans lonen de moeite. 

 

https://www.trafieq.nl/adm-scan

