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De speekseltest en de speekselanalyse hebben het
opsporen van druggebruik in het verkeer veel makkelijker
gemaakt. Er wordt meer en efficiënter gecontroleerd, de
pakkans is veel groter dan vroeger. “Er zijn nog wat
pijnpunten, maar de politie en de parketten beschikken nu
wel over de middelen om recent druggebruik in het
verkeer aan te pakken”, zegt expert toxicologie Sarah Wille.
Lees het interview vanaf p. 4.
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