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• 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen  

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

CBR 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  

  Geen Sponsoring 
  Geen honorarium 
  

   Geen aandeelhouder 
   Geen andere relaties 

Disclosure belangen workshopleider 
B. Havermans 
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• 

Stellingen 

1. ADHD zorgt altijd voor verhoogd risico in het verkeer 

 

2. Mensen die medicijnen gebruiken voor ADHD rijden beter 
dan mensen met ADHD die geen medicijnen gebruiken 

 

3. ADHD moet je altijd melden bij het CBR 

 

4. Als je dexamfetamine gebruikt, mag je geen autorijden 
omdat het een categorie 2 middel is 

 

5. Als je ADHD hebt moet je altijd naar een psychiater en 
moet je een rijtest doen 
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ADHD en 

rijgeschiktheid 

Verkenning mogelijkheden voor meer 

klantgerichtheid en efficiëntere 

processen zonder in te boeten op 

verkeersveiligheid 



ADHD hangt samen met verhoogd ongevalsrisico 

Screening ADHD-kandidaten doen we niet voor niets: 

• Volwassenen met ADHD vertonen vaker problemen op meerdere 

aspecten van aandacht en taakuitvoering, waaronder selectieve 

aandacht, verdeelde aandacht, concentratie, werkgeheugen, 

planning etc  (Fuermaier et al., 2015; Mostert et al., 2015; Schoechlin 

& Engel, 2005; Tucha et al., 2008; Tucha et al., 2011). 

• Volwassenen met ADHD hebben een hogere kans op onveilig 

rijgedrag, blijkend uit zelfrapportages en rapportages van anderen, 

onderzoek in de rijsimulator en rijtesten op de weg (zie Fuermaier et al., 

2017 voor een review). 

• Volwassenen met ADHD hebben een significant verhoogd 

ongevalsrisico vergeleken met volwassenen zonder ADHD (Vaa, 2014). 

 

ADHD en rijgeschiktheid 
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Echter: huidige procedure belastend voor 

kandidaat 

• Verplichte rijtest zorgt voor lange doorlooptijd 

• Vaak ook hogere kosten door extra rijlessen 

• Voor een deel van de kandidaten is deze rijtest onnodig Met een betere 

selectiemethode aan de voorkant kan mogelijk een deel van de kandidaten al 

zonder rijtest worden geïdentificeerd als rijgeschikt, terwijl voor een ander 

deel een rijtest nodig blijft (of meteen ongeschikt wordt verklaard) 
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Onderzoeksvragen 

ADHD en rijgeschiktheid 

1. Kunnen we de ongestructureerde medische dossiers 

omzetten in gestructureerde data ten behoeve van 

kwantitatieve analyse? 

2. Kunnen we op basis van deze kwantitatieve analyse 

voorspellen of een kandidaat geschikt uit de rijtest zal 

komen? 

3. Kunnen we op basis van deze analyse het aantal 

rijtesten reduceren?   

10-2-2020 
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Aanpak in drie fasen 

• Geautomatiseerde content-analyse om ongestructureerde informatie uit 

psychiatrische rapporten om te zetten in gestructureerde data 

- Meteen mogelijk om snelle verbanden te leggen.  

• Analyse bestaande dossiers (retrospectief): Op basis van psychiatrische 

rapporten kan worden bekeken of de uitslag van de rijtest voorspeld kan 

worden 

• Verzamelen nieuwe data (prospectief):  

- Door het op een gestandaardiseerde manier verzamelen van data kan het 

model uit de vorige fase worden gevalideerd. Kun je ook de uitslag van 

nieuwe kandidaten voorspellen? 

- Prospectief onderzoek kan bovendien extra informatie uitvragen die 

voorspellend is voor rijgedrag. Bijvoorbeeld risicogedrag in het verleden, 

ongevalsgeschiedenis, ernst ADHD-symptomen (internationaal 

genormeerd) etc.  
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Resultaat 

• Wetenschappelijke rapportage die aantoont of, op basis van de informatie die 

de psychiater aanlevert, een aantal kandidaten bij voorbaat geschikt of 

ongeschikt kan worden verklaard, zonder dat daarvoor een rijtest nodig is 

• Stand van zaken februari 2020: deelonderzoeken afgerond, helaas lage 

respons in het prospectief onderzoek. Niettemin bieden de resultaten 

aanknopingspunten om het ministerie te adviseren.  

• Advies richting ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

• Adviesaanvraag Gezondheidsraad 

• Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000 
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• 

Programma 

• De taak van het CBR 

• Relevante wetgeving - REG2000 

• Beoordeling rijgeschiktheid - de basis 

• Beoordeling rijgeschiktheid – procedure 

• Rijgeschiktheid en ADHD 

• ADHD: Melden ja of nee 

• Rijgeschiktheid en medicatie bij ADHD 

• Strafrecht versus bestuursrecht 

• Bereikbaarheid CBR 
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• 

Taak CBR 

Het CBR beoordeelt of (aanstaande) 
bestuurders voldoen aan de eisen voor de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid die de 
overheid stelt. Dit gebeurt aan de hand van de 
wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000. 
 

 
Het CBR is dus een uitvoerende instantie. 
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• 

Relevante wet- en regelgeving 

CBR 

• Wegenverkeerswet (WVW) 

• Reglement rijbewijzen 

• Regeling eisen geschiktheid 2000 

  

Arts 

• Wet BIG  

• WGBO 

• AVG (vervanging van Wbp) 
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• 

Relevante wet- en regelgeving 

Vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis van 
adviezen van de gezondheidsraad 

 

Eigen verklaring en vorderingen 

 

Basis voor beoordelingen rijgeschiktheid 

 

CBR als uitvoerder 

Regeling Eisen Geschiktheid 2000 
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• 

Beoordeling rijgeschiktheid– de basis 

Pijlers rijgeschiktheid 

 

• Zien 

• Denken 

• Doen 
 

 

• Bewustzijn 

• Middelengebruik 
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• 

Beoordeling rijgeschiktheid– de basis 

Verklaring van rijvaardigheid 
 

Verklaring van rijgeschiktheid 
 

Groep 1 rijbewijs • categorie A - motor 

 • categorie B - personenauto 

 • categorie T – trekker 

 

Groep 2 rijbewijs • categorie C - vrachtwagen 

 • categorie D - bus 

  

• E achter een categorie is een aanhanger  

• Am - brommer; geen rijgeschiktheid  
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• 

Beoordeling rijgeschiktheid -
Gezondheidsverklaringsprocedure 

Start: ontvangst Gezondheidsverklaring  

• Keuringsverslag 

 - 75+ 

 - CDE 

• Aantekening 

• Specialistische keuring 

• Rijtest praktische geschiktheid 

• Besluit 

• Herkeuring 

• Bezwaar/beroep/hoger beroep 
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• 

Rijgeschiktheid en ADHD 

8.10. ADHD (inclusief subtypen) 

eerste beoordeling specialistisch rapport noodzakelijk opgesteld door een onafhankelijk specialist 
met kennis en ervaring op het gebied van ADHD bij volwassenen aan de hand van een checklist 
met risicofactoren. 

onbeperkt geschikt voor groep 1 en 2 onder de volgende voorwaarden: 

• geen sprake van misbruik van psychoactieve middelen;  

• sprake van ziekte-inzicht en therapietrouw; 

• geen sprake van rijgevaarlijke bijwerkingen van de medicatie. 

risicofactoren zoals angst-, depressieve- of persoonlijkheidsstoornissen voldoende onder 
controle; rijgevaarlijke medicatie zie hoofdstuk 10. 

Bij twijfel 3-5 jaar, waarna een specialistische keuring. 

Rijtest bij een eerste aanvraag van een rijbewijs van groep 1 of 2 
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• 

Rijgeschiktheid en ADHD 

Aanvraag 

 gezondheidsverklaring – vraag ADHD  

 niet met ja beantwoorden indien er vanaf het 16 jaar geen sprake meer is van  ADHD 
 (bij behandeling en/of medicatie na het 16e jaar dus wel)  

 

Keuring psychiater 

 verwijzing vrije artsenkeuze 

 psychiatrische keuring, inclusief advies 

 

Rijtest praktische geschiktheid 

 bij elke eerste aanvraag 

 

Besluit 

 door medisch adviseur CBR 

 6 februari 2020 
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• 

Rijgeschiktheid en ADHD 

Comorbiditeit 

 • Actueel misbruik van middelen 

 • onbehandelde angststoornis en/of depressieve stoornis 

 • borderline of antisociale persoonlijkheidsstoornis 

Gebruik van (psycho) farmaca 

 • meerdere (psychofarmaca) 

 • sederende geneesmiddelen 

Voorgeschiedenis in het verkeer  

 • Voorgeschiedenis van ernstige ongelukken (bv 
 met letsel, dodelijke afloop, veel schade) 

Inzicht en attitude  

 • Inzicht in de eigen beperkingen.  

 • Inzicht in de belangrijke aspecten van de behandeling 
 van ADHD en het meewerken 

6 februari 2020 

Checklist risicofactoren ADHD 



• 

ADHD: Melden ja of nee? 

Bij indienen van een gezondheidsverklaring de vragen naar 
waarheid beantwoorden 

Gezondheidsverklaring bij 

- Examen 

- Elke 5 jaar bij groep 2 rijbewijs 

- 75 plus 

 

indien diagnose vervallen voor 16e jaar en dus ook geen 
behandeling (medicatie) meer kan de vraag met nee beantwoord 
worden > indien foutief beantwoord: verklaring op www.cbr.nl 

 

Tussentijdse melding bij latere diagnose? 

 

 

 

NB: Bij elke aanvraag (CDE / 75-plus) 
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Betrokkene 



• 

ADHD: Melden ja of nee? 

 

 

Bestaat er in Nederland een meldplicht? 

 

 nee 

 

 ethische verplichting in verband met gevaar voor 
 betrokkene of anderen ten gevolge van een 
 aandoening? 

6 februari 2020 

Behandelaar 

 



• 

ADHD: Melden ja of nee? 

Vijf cumulatieve criteria KNMG 
 

1. Alles is gedaan om toestemming te krijgen 

2. Er is geen andere weg 

3. Er dreigt schade voor derden 

4. Doorbreken beperkt de schade 

5. De arts is in gewetensnood 

  

Handboek Gezondheidsrecht,  

Prof. Dr. HJJ Leenen 

  

Doorbreken zwijgplicht 
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• 

Rijgeschiktheid en medicatie bij ADHD 

10.4. Psychostimulantia 

Hieronder vallen de groep amfetamines en de groep overige 
psychostimulantia (modafinil). 

a. groep 1: geschikt 

b. groep 2: ongeschikt, tenzij in therapeutische dosering bij ADHD bij 
volwassenen, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie.  

 

Ongeschikt bij rijgevaarlijke bijwerkingen 

6 februari 2020 
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• 

Medicatie en rijgeschiktheid algemeen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

Combinatie van geneesmiddelen > geen richtlijnen  

www.rijveiligmetmedicijnen.nl  

Uitzonderingen: cat III antidepressiva en gebruik psychostimulantia bij groep 2 

 

  

  

  

6 februari 2020 

Indeling 
KNMP 

Negatieve invloed 
op rijvaardigheid 

Vergelijkbaar 
met 
bloedalcohol-
concentratie 

geschiktheid 

Categorie I Weinig < 0,5 ‰ Geschikt 

Categorie II Licht tot matige 0,5-0,8 ‰ Geschikt 
gewenningsperiode 

Categorie 
III 

Ernstig of potentieel 
gevaarlijk 

> 0,8 ‰ Ongeschikt 
> Categorie I na 
max 10 uur bij a.n. 
gebruik geschikt 

http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/


• 

Bestuursrecht versus strafrecht 

Bestuursrecht (CBR) 

Geschikt bij gebruik psychostimulantia en ADHD 

 

 

Strafrecht (politie) 

Speekseltest 

 positief bij dexamphatamine 

 niet positief bij ritalin 

Consequentie bij positieve test: mee naar het bureau voor 
een bloedtest en proces-verbaal en mogelijk vervolging 

 

NB: Zero tolerance bij combinatie alcohol drugs 
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• 

Bereikbaarheid CBR 

Algemene vragen 

Klantenservice     0882277700 

www.cbr.nl/voorartsen 

Dossier inhoudelijke zaken  

artsenlijn 088 227 63 00 

Specialistenbeheer 

rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl 

Relatiebeheer Medisch 

bo.havermans@cbr.nl  

6 februari 2020 
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• 

Vragen? 
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• 

Bedankt voor uw aandacht 
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