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B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan bibliotheek@gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie Commissie Rijgeschiktheid


Naam lid Anthonius (Ton) de Boer


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Hoogleraar Farmacotherapie (1,0 fte) waarvan 0,5 fte hoofd van het departement
Farmaceutische Wetenschappen te Utrecht


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn


-Plaatsvervangend lid CCMO (discipline klinische farmacologie) (vacatiegelden)
-Vicevoorzitter Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen
(vacatiegelden)
-Lid Raad van Toezicht van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
(vacatiegelden)
-Voorziffer Stichtingsbestuur PAOFarmacie (onbetaald)
-Secretaris/penningmeester Bestuur Nederlandse Vereniging voor Klinische
Farmacologie en Biofarmacie (onbetaald)
-Vicevoorzitter ZonMW commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen (vacatiegelden)
-Sectieredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (onbetaald)
-Executive Editor van de British Journal of Clinical Pharmacology (vacatiegelden)
-Lid Editorial Board of the Annals of Pharmacotherapy (onbetaald)
-Lid Wetenschappelijke Adviesraad Geneesmiddelenbulletin (onbetaald)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat


kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Geen
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Binnen de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie waar ik leiding
aan geef lopen verschillende projecten die potentieel een CCI kunnen geven indien er in
de commissie geneesmiddelen worden besproken waarbij de registratiehouder sponsor
is van een project binnen mijn afdeling.
Dit is het algemene COl-statement van mijn afdeling:


The department of Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, Utrecht Institute
for Pharmaceutical Sciences, has received unrestricted research funding from the
Netherlands Organisation for Health Research and Development (Z0nMW), the Dutch
I-1Ith In’iirnc Rnrr1 (fl\/7’ th RnwI fliitr’h Phrrnr’icf Acncifinn t1CNMP


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print het formulier, onderteken het en stuur het op naar de Organisatie.


-


Insturen (door organisatie in te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. nI


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


0r


VV C.R.


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel)


Naam lid


Commissie


S


Naam


Functie Cc


3/ 14
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Extern gefinancierd onderzoek


Binnen de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie waar ik leiding
aan geef lopen verschillende projecten die potentieel een COI kunnen geven indien er in
de commissie geneesmiddelen worden besproken waarbij de registratiehouder sponsor
is van een project binnen mijn afdeling.
Dit is het algemene COI-statement van mijn afdeling:


"The department of Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, Utrecht Institute
for Pharmaceutical Sciences, has received unrestricted research funding from the
Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMW), the Dutch
Health Care Insurance Board (CVZ), the Royal Dutch Pharmacists Association (KNMP),
the private-public funded Top Institute Pharma ( www.tipharma.nl, includes co-funding
from universities, government, and industry), the EU Innovative Medicines Initiative (IMI),
EU 7th Framework Program (FP7), the Dutch Medicines Evaluation Board, the Dutch
Ministry of Health and industry (including GlaxoSmithKline, Pfizer, and others)."
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B e z o e k a d r e s  P e r  1 6  m a a r t  2 0 1 3 :  P o s t a d r e s  


P a r n a s s u s p l e i n  5  R i j n s t r a a t  5 0  P o s t b u s  1 6 0 5 2  


2 5 11  V X   D e n  H a a g  2 5 1 5  X P  D e n  H a a g  2 5 0 0  B B   D e n  H a a g  


E - m a i l :  i n f o @ g r . n l   w w w. g r . n l  


Te l e f o o n  ( 0 7 0 )  3 4 0  7 5  2 0   


Datum 12 maart 2013 


 


Herkeuring voor rijbewijs niet meer 


nodig bij ADHD’ers 


 
 


   
De verplichte herkeuring voor het rijbewijs van mensen met ADHD is niet langer 


nodig. Wel zou de keuring moeten blijven bestaan bij de eerste aanvraag van het 


rijbewijs. Er zijn namelijk aanwijzingen dat ADHD de rijvaardigheid negatief kan 


beïnvloeden. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de minister van Infrastructuur en 


Milieu.  


 


Het is aannemelijk dat mensen met ADHD slechter rijden dan mensen die de 


aandoening niet hebben. Bijvoorbeeld doordat ze hun aandacht niet goed bij de weg 


kunnen houden, of doordat ze impulsief en agressief reageren. Daardoor hebben ze een 


hoger risico op ongelukken dan weggebruikers zonder ADHD. Maar de mate waarin de 


rijvaardigheid is aangetast, verschilt sterk van persoon tot persoon; er zijn geen 


subtypes van ADHD’ers  waarvan vaststaat dat ze onveilig rijden of vaker betrokken 


zijn bij auto-ongelukken. Ook is duidelijk dat intelligentie, ziekte-inzicht en rijervaring 


compenserende factoren zijn: naarmate de rijervaring toeneemt, vermindert het risico 


op ongelukken.  


 


Het is daarom verstandig de eerste medische keuring en de speciale rijtest die mensen 


met ADHD moeten ondergaan als ze hun rijbewijs willen halen te handhaven. Daar kan 


de persoonlijke situatie goed bekeken worden en worden vastgesteld of hun gesteldheid 


een probleem is op de weg of niet.  Nu is het zo dat mensen die door die keuring 


komen een tijdelijke verklaring van geschiktheid krijgen. Na drie jaar (personenauto’s) 


of na één jaar (vrachtauto’s en autobussen) moeten zij een herkeuring ondergaan. Die 


kan worden afgeschaft. Er zijn namelijk geen aanwijzingen uit onderzoek dat ADHD in 


ernst toeneemt, en rijervaring doet het risico op ongelukken juist verminderen.  


 


Mocht iemand toch herhaaldelijk overtredingen maken en onveilig rijden, dan kan die 


persoon worden aangepakt met het beleid dat geldt voor alle verkeersovertreders.  


Voor beroepschauffeurs geldt verder dat ze iedere vijf jaar een arbokeuring moeten 


ondergaan; als er toch gezondheidsproblemen ontstaan, komen die daar aan het licht.  


  







  
Ge zo nd hei ds raa d 


H e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  
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B e z o e k a d r e s  P e r  1 6  m a a r t  2 0 1 3 :  P o s t a d r e s  


P a r n a s s u s p l e i n  5  R i j n s t r a a t  5 0  P o s t b u s  1 6 0 5 2  


2 5 11  V X   D e n  H a a g  2 5 1 5  X P  D e n  H a a g  2 5 0 0  B B   D e n  H a a g  


E - m a i l :  i n f o @ g r . n l   w w w. g r . n l  


Te l e f o o n  ( 0 7 0 )  3 4 0  7 5  2 0   


Samenstelling commissiesamenstelling: 


• prof. dr. J.J. Heimans, hoogleraar neurologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, 


Amsterdam, voorzitter • prof. dr. A. de Boer, hoogleraar farmacologie Universiteit 


Utrecht • dr. G.A. Donker, huisarts, Nivel, Utrecht, Gezondheidscentrum de Weide, 


Hoogeveen • prof. dr. Y. van der Graaf, hoogleraar epidemiologie, Universiteit Utrecht 


• dr. J. Groeneweg, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden • prof. dr. 


A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden • prof. dr. J.B.L. 


Hoekstra, hoogleraar interne geneeskunde Academische Medische Centrum, 


Amsterdam • prof. dr. J.E.E. Keunen, hoogleraar oogheelkunde, Universitair Medisch 


Centrum St. Radboud Nijmegen • prof. dr .R.C. van der Mast, hoogleraar psychiatrie, 


Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden • prof. dr. M.J. Schalij, hoogleraar 


cardiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden • prof. dr. J. Wokke, 


hoogleraar neurologie, Universitair Medisch Centrum, Utrecht • drs. R.A. Bredewoud, 


arts, hoofd medische afdeling, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk, 


adviseur • S. Faber, senior beleidsmedewerker, ministerie van Infrastructuur en Milieu, 


Den Haag, waarnemer• dr. P.M. Engelfriet,Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris •  


dr. C.A. Postema,Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris 


 


Dit briefadvies Rijgeschiktheid bij ADHD  (nr.2013/01) is te downloaden van www.gr.nl 


en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad,  


e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. C.A. Postema, tel. 


(070)340 72 73, e-mail: c.postema@gr.nl. 

















































































































B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van


wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande


verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mall retourneren aan bibliotheek@gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie Ç ç cLJ4j (cc6


Naam lid t’\ (
,e


Hoofdfunctie(s) (Cc \<. i\J.-. (c. )
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


‘jr z”— L’.!







Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op liet gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen of erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.







Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overh eid, fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deeljqebied waar het advies/richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?







Ondertekening


T. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformuliei; onderteken het en stuur het op naar de organisatie.


Handtekening beoogd lid


C.’-I(c.,iZ
Datum


— —-—-


/ .-/ —.——


Insturen (door Organisatie H te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheek©gr. nl


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan in vu/ruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.







Oordeel (door Organisatie in te vullen)


zAøC ‘‘


geen belemmeringen voor deelname aan commissie. ct ‘ -


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam
%J4JÂl(/::7P


Functie


Datum


Paraa f


Naam lid


kv 4c.
Commissie


(o.(leJU2


Toelichting (optioneel)







‘as


Gezondheidsraad
Actv.


Nr, o.
Health Council of the Netherlands ——


ING. 18 NOV 2010
-


jVRGO


wj
Formulier nevenfuncties leden beraadsgroepen


S


Arehef


Naam: A .C. (‘Sc )


Beraadsgroep: •> -


.
Hoofdfunctie


(Aard en omvang dienstverband bij universiteit, onderzoeksinstelling ed.; In eerste


instantie gaat het om functie met grootste tijdsbeslag, maar indien relevant ook andere


functies noemen.)


COc-’’-’JV’ 5.L < 6


‘-‘ 2CJ’ U, L&- / LZ


2 Nevenfuncties


(Bestuurslidmaatschap: commissariaat; adviseurschap; consultancy; lidmaatschap


adviesorgaan; functie in beroepsorganisatie; patiëntenvereniging; bedrijf e.d.


Steeds aangeven of het om een functie gaat in de publieke of private sfeer en of het een


betaalde of onbetaalde functie betreft. Bij betaalde functies arngeven of het om


honorering gaat of alleen om vacatiegeld en/of vergoeding van reiskosten.)


L Q.T c’1 - •ç (ei.


çr(T (‘V
C:k S C) - rvfc..cJ— r2-’


L,4 (So’- - pri


°« “-‘ p--- - - :‘C2
Datum Handtekening


‘ (\tJ .-


— — —


Bezoekadres Postadres


ParnassuspIen 5 Postbus 16052


251 1 VX Den Haag 2500 88 Den Haag


Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23


E-mailadres: voorzitter@gr.nl www.grnl







Gezondheidsraad


Health Counoil of the Netherlands


Formulier nevenfuncties leden beraadsgroepen


Oordeel leiding Gezondheldsraad


( (R’


•
Datum 2—2 1 ( — 0 Handteken voörzitter / vievoorzitter GR


22iu(O
Datum \Han4tekening algemeen secretaris GR


.


Deze verklaring wordt bewaard in een separaat register van het archief van de


Gezondheidsraad. De verklaringen zijn passief openbaar en kunnen dus door derden


worden opgevraagd. Betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van een dergelijk


verzoek en van de wijze van afhandeling door de leiding.


Bezoekadres Postadres


Parnassusplein 5 Postbus 16052


2511 VX Den Haag 2500 BB Cen Haag


Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23


E-mailadres: voorzitter@ gr.nl Www.gr.nl







Postema, C.A. (Cees)


Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:


Beste Cees,
Wat een werk.
Behalve dat ik sinds april 2012 voorzitter ben van Vereniging voor Gezondheidsrecht (was sinds 2010
gewoon bestuurslid), niets vermeldenswaardig Gr Aart


Prof. dr. A.C. (Aart) HENDRIKS 1 Professor of Health Law 1 Institute for Public Law 1 Leiden University
Law School 1 Kamerlingh Onnes Building, Steenschuur 25, office B 1.18 1 P.O. Box 9520, 2300 RA
Leiden, The
Netherlands( Present: Wednesdays T +31 (0)71 527 77 13 / 7636 1 t
htt : //www.Iaw.lejcjenuniv.nl/org/Qubllekrecht/sbrecht/medewerkers/hendrj
ksac.html 1 E a.c.hendriksclaw.leidenuniv.nl


Beste Aart,


Zoals te doen gebruikelijk heeft het voorzitterschap bij het instellen van de Rijgeschiktheid commissie
naar de belangenverklaringen gekeken.
Die van jou uit 2010 staat duidelijk op de Gr site. De vraag die rees is of je na 2010 nog andere
nevenfuncties hebt gekregen dan wel of er veranderingen zijn sinds 2010.


Mag ik van je vernemen?


Met vriendelijke groet, Cees Postema


Dr C.A.Postema, arts
Secretaris
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA DEN HAAG 


 


  
Datum 29 maart 2013 


Betreft Implementatie advies van de Gezondheidsraad inzake 


ADHD 


  
 


Ministerie van 


Infrastructuur en Milieu 


Plesmanweg 1-6 


2597 JG  Den Haag 


Postbus 20901 


2500 EX  Den Haag 


T 070-456 0000 


F 070-456 1111 


 


 


 


 


Ons kenmerk 


IenM/BSK-2013/56502 


 


Uw kenmerk 


2013Z04862/2013D10516 


 


Geachte voorzitter, 


Hierbij ontvangt u mijn antwoord op uw vraag over de implementatie van het 


advies van de Gezondheidsraad inzake ADHD, van 13 maart jongstleden. U 


verzoekt mij met deze vraag u nader te informeren inzake de implementatie van 


de adviezen van de Gezondheidsraad en het voorziene tijdspad van de daarmee 


samenhangende wijzigingen in regelgeving.  


 


Vorig jaar heb ik de Gezondheidsraad gevraagd een permanente commissie voor 


rijgeschiktheid in te stellen om mij op structurele basis te adviseren over 


rijgeschiktheid. De medische eisen waaraan bestuurders moeten voldoen zijn 


vastgelegd in de Regeling eisen geschiktheid 2000 (hierna: de regeling) en 


gebaseerd op de Europese rijbewijsrichtlijn (hierna: de richtlijn). In deze richtlijn 


zijn veelal algemene normen opgenomen waaraan bestuurders moeten voldoen. 


De exacte invulling is aan de lidstaten overgelaten. Ik heb de Gezondheidsraad 


gevraagd om mij te adviseren over deze invulling op basis van de meest recente 


wetenschappelijke inzichten. Op basis hiervan kan ik invulling geven aan de eisen 


uit de richtlijn. Mijn uitgangspunt hierbij is dat we niet strenger zijn dan dat de 


richtlijn voorschrijft.  


 


Nadat ik advies van de Gezondheidsraad ontvang, verzoek ik in ieder geval het 


CBR als uitvoerder van de regeling, de uitvoeringsconsequenties van het advies in 


beeld te brengen. Deze consequenties zullen per advies verschillen, en de termijn 


waarop deze consequenties in beeld kunnen worden gebracht dus ook. Ook 


kunnen de adviezen consequenties hebben voor andere uitvoeringsorganisaties, 


zoals bijvoorbeeld de RDW. 


Nadat de uitvoeringsconsequenties in beeld zijn gebracht, en het advies 


uitvoerbaar blijkt, kan ik de regeling aanpassen. Aangezien het wijzigingen van 


een ministeriële regeling betreft, kunnen deze wijzigingen relatief snel worden 


doorgevoerd. De nieuwe regeling kan van kracht zijn op het moment dat de 


uitvoeringsorganisaties hier invulling aan kunnen geven.  


 


In het geval van het advies van de Gezondheidsraad over de periodieke 


herkeuringseis in geval van ADHD voert het CBR momenteel de uitvoeringstoets 


uit. Ik verwacht begin april de uitkomsten hiervan. Op basis van het advies van de 


Gezondheidsraad en de uitkomsten van de uitvoeringstoets zal ik de regeling 
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aanpassen. Ik streef ernaar de nieuwe regeling nog in april te laten ingaan.  


 


 


Hoogachtend, 


 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 


 


 


 


 


 


mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 
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Ons kenmerk : I-1303/12/CP/db/006-B  Publicatienr. 2013/01 


Bijlagen : 4 


Datum : 12 maart 2013 


 


Geachte minister, 


Op 24 juli 2012 heeft u de Gezondheidsraad om advies gevraagd over onder andere de periodieke 


herkeuringen voor stabiele aandoeningen zoals ADHD en autisme (bijlage A). Dit briefadvies gaat 


over rijgeschiktheid bij ADHD. 


Aanleiding hiervoor is het rapport dat u heeft laten opstellen naar de onderzoeken rijvaardigheid 


en rijgeschiktheid.1 Een van de conclusies daaruit was : “De effectiviteit van het afgeven van 


rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur en de mogelijkheid van het eisen van herkeuringen 


is beperkt voor mensen met een stabiel ziektebeeld (ADHD) of met ziekten waarvan een chauffeur 


hersteld is. Indien eenmaal is vastgesteld dat een dergelijke aandoening de geschiktheid niet 


(meer) beïnvloedt, lijken deze herkeuringen niet effectief”.  


Tevens heeft de Tweede Kamer u met de motie Bashir (Kamerstukken II, 2011/2012, 29398, 


nr. 330) verzocht de periodieke herkeuringseis voor ADHD te laten vervallen. U heeft inmiddels 


besloten om in afwachting van mijn advies op experimentele basis invulling te geven aan deze 


motie (Kamerstukken II, 2011/2012, 29398, nr. 332, bijlage D). 


Ten tijde van uw adviesvraag verwachtte u op korte termijn een rapportage van de 


Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over onder andere ADHD. U verzocht de 


Gezondheidsraad deze rapportage te betrekken bij de advisering. 


Werkwijze 


Voor de beantwoording van uw adviesvragen heb ik een speciale commissie van deskundigen 


ingesteld (bijlage B). Deze commissie heeft zich over de materie gebogen en daarbij op uw verzoek 


prioriteit gegeven aan de adviesvraag over ADHD. In een later stadium zullen de overige vragen 


beantwoord worden. De medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 


nam als adviseur deel aan de beraadslagingen van de commissie. De door u genoemde rapportage 
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van de NVvP is zeer recent beschikbaar gekomen en behoeft nog formele autorisatie.2 De 


commissie heeft kennis genomen van het rapport en de gegevens daaruit meegewogen bij dit 


advies. 


De regelgeving bij ADHD 


In Nederland werd in 1994 de Regeling Eisen Rijgeschiktheid (REG2000) opgesteld door het CBR 


mede op basis van een advies van de Gezondheidsraad. Op grond van deze Regeling werd aan 


volwassenen met ADHD die stimulantia gebruikten het rijbewijs onthouden. Internationaal 


wetenschappelijk onderzoek bracht echter aan het licht, dat stimulantia een positieve invloed op de 


rijgeschiktheid van volwassenen met ADHD hadden. Daarom werd de REG2000 aangepast: 


stimulantia voor ADHD, waaronder methylfenidaat, waren niet langer verboden in het verkeer, 


onder voorwaarde dat de bestuurder eerst een medische keuring onderging, uitgevoerd door een ter 


zake kundig medicus.
3
 De geschiktheidstermijn werd voor groep 1-rijbewijzen (motoren en 


personenauto’s) op drie jaar en voor groep 2-rijbewijzen (vrachtauto’s en autobussen) op één jaar 


gesteld.  


Deze regels zijn gebaseerd op een advies van een CBR-commissie aan de minister uit 2003.
4
 


Destijds was nog weinig bekend over langetermijneffecten, vandaar dat de commissie voor een 


voorzichtige lijn heeft gekozen met een hoge frequentie van herkeuren. Daarnaast werd veel 


waarde gehecht aan uitvoering van het specialistisch onderzoek door een psychiater met kennis en 


ervaring op het gebied van ADHD bij volwassenen en kreeg ook de rijtest op de openbare weg met 


de deskundige van het CBR een prominente rol. 


In 2008 werd de REG2000 nogmaals aangepast: alle volwassenen die in de ‘eigen verklaring’ 


aangeven dat ze ADHD hebben, moeten (ongeacht of ze medicijnen gebruiken) sindsdien worden 


gekeurd door een onafhankelijke specialist met kennis van ADHD bij volwassenen. Dit gebeurt 


aan de hand van een checklist risicofactoren ADHD, aangevuld met een rijtest praktische 


rijgeschiktheid (bijlage C).
5
 De rijtest is daarmee als een integraal onderdeel van de keuring te 


beschouwen.  


Inmiddels is in 2012 in afwachting van het Gezondheidsraadadvies bij wijze van experiment 


de REG2000 aangepast. Daarbij zijn de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs groep 1 voor 


mensen met ADHD die onder behandeling zijn, bij wijze van experiment komen te vervallen 


(bijlage D).  
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In plaats daarvan kan worden volstaan met een medisch advies dat aan de eigen verklaring wordt 


toegevoegd. Met dit advies moet worden aangetoond dat de aanvrager in behandeling is en er geen 


sprake is van andere risicofactoren, zoals andere psychische aandoeningen of medicijnenmisbruik. 


Dit medisch advies is noodzakelijk, omdat de Europese rijbewijsrichtlijn dit voorschrijft. Op basis 


hiervan verleent het CBR een verklaring van geschiktheid voor drie jaar. 


Bij dit alles merk ik overigens ten overvloede op dat het behandelend artsen op grond van 


(tucht)rechtspraak en gedragsregels van de beroepsgroepen niet is toegestaan te adviseren over 


eigen patiënten. Zo’n advies staat juridisch gelijk aan een beoordeling. Dit mag slechts door een 


onafhankelijk, niet-behandelend arts gebeuren. In een briefwisseling tussen de KNMG en u over 


dit onderwerp is door u toegelicht dat het in de zin van de Regeling uitsluitend gaat om het 


verstrekken van feitelijke informatie op basis waarvan het CBR zich dan een oordeel vormt. De 


KNMG heeft zich met deze procedure akkoord verklaard. 


ADHD en rijgeschiktheid 


Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat er een verband bestaat tussen de 


diagnose ADHD en een hogere frequentie van verkeersovertredingen en -ongelukken.
6-10


 Over de 


hoogte van dit risico lopen de cijfers uiteen; er zijn schattingen die aangeven dat het risico op 


verkeersongevallen bij ADHD – na correctie voor vertekenende factoren zoals leeftijd, rijervaring, 


IQ en sekse a – twee- tot viermaal verhoogd is.7,10,11 Bovendien bestaat het vermoeden dat het 


risico groter is in specifieke subgroepen binnen de ADHD populatie.
11


 Over de oorzaken van dit 


risico is nog veel onduidelijk. Cognitieve beperkingen, in het bijzonder beperkingen van de 


executieve functies (zoals alertheid, remmingen, werkgeheugen, tijdsgevoel en 


interferentiecontrole) zouden mogelijk een belangrijke rol bij dit risico kunnen spelen.6,7,9,12 Hierbij 


is de vraag of het gaat om een gelijk risico voor alle volwassenen met ADHD, of dat er bepaalde 


omstandigheden of subgroepen met een verhoogd risicoprofiel zijn aan te geven. 


                                                      
a
 In het algemeen geldt dat jongvolwassenen, mannen meer dan vrouwen, slechter rijden. Enerzijds hebben 


ze minder rijervaring, anderzijds zijn bij (jong)volwassenen de executieve functies in de hersenen nog in 


ontwikkeling. Leeftijd, rijervaring en sekse worden in de meeste onderzoeken dan ook beschouwd als 


confounders bij uitspraken over de rijgeschiktheid. 
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Analyse wetenschappelijke literatuur 


Van de EU-onderzoeksgroep Immortal (Impaired Motorist Methods Of Roadside Testing and 


Assessment for Licensing) verscheen een meta-analyse over de beperkingen die bepaalde ziekten 


met zich meebrengen bij het rijden met een motorvoertuig.
8,13


 Daaruit bleek dat personen met 


psychische ziekten een significant hoger relatief risico (RR) hebben om bij een ongeluk betrokken 


te raken, in vergelijking met psychisch gezonde personen. Voor alle psychische ziekten werd een 


gemiddeld RR van 1,72 gevonden. Voor ADHD werd een RR berekend van 1,54. Deze gegevens 


waren gebaseerd op elf voornamelijk case-control studies. In een meta-analyse van Jerome op 


basis van dertien observationele studies werd negatief rijgedrag bij volwassenen met ADHD 


vergeleken met rijgedrag van psychisch gezonde personen in controlegroepen.
9
 In deze studies 


werd zowel gebruik gemaakt van zelf gerapporteerde vragenlijsten als van officiële politiecijfers 


over ongelukken. Op basis van vijf zelfgerapporteerde studies werd voor bestuurders met ADHD 


een RR om bij ongelukken betrokken te raken berekend van 1,88 (95% betrouwbaarheidsinterval 


1,42-2,5). Op basis van de officiële politiecijfers over auto-ongelukken kwam een lager RR naar 


voren, namelijk van 1,35. Verder bleek in de studie van Jerome, dat volwassenen met ADHD 


significant vaker overtredingen begingen en vaker bekeuringen kregen. Dit gold zowel voor 


mannen als voor vrouwen. In deze studie werd ook naar mogelijke oorzaken gezocht maar dat 


leidde niet tot een antwoord op de vraag welk subtype ADHD het grootste risico oplevert. 


Aandachtsproblemen komen naar voren als een belangrijke factor voor de verminderde 


rijvaardigheid, bijvoorbeeld het verlies van aandacht in een monotone omgeving. Ook voor de 


andere cognitieve disfuncties bij ADHD bestaan aanwijzingen dat deze leiden tot een slechtere 


rijvaardigheid, zoals visuele onoplettendheid en problemen met het visuele geheugen, impulsiviteit 


en een tragere informatieverwerking. Bovendien lijken de verschillende cognitieve 


functiebeperkingen bij ADHD elkaar te versterken: zo leidt impulsiviteit tot te hard rijden 


waardoor een groter beroep wordt gedaan op de snelheid van informatieverwerking, die nu juist bij 


deze groep is verminderd. Rijervaring blijkt ten slotte een belangrijke compenserende factor bij het 


voorkómen van ongelukken.  


ADHD lijdt dus tot een verminderde rijgeschiktheid. Het gaat hierbij om een licht tot matig 


verhoogd risico op groepsniveau. Een eenduidige vergelijking van het RR met bijvoorbeeld een 


andere ziekte of situatie met een even hoog RR is niet eenvoudig te maken, doordat de 


verschillende stoornissen niet vergelijkbaar zijn. Op klinische gronden is het waarschijnlijk dat 


bepaalde groepen binnen de ADHD-populatie het risico extra beïnvloeden. Ook is het mogelijk dat 


er per subtype verschillen zijn. Zo kan er bij het inattente subtype meer kans zijn op problemen 
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met de aandacht tijdens eentonige routes. Bij het hyperactief-impulsieve en het gecombineerde 


type zou er eerder sprake kunnen zijn van een negatieve rijstijl met te hard rijden, woedeaanvallen 


en agressie, rijden op de linker rijbaan en ander gevaarlijk rijgedrag. Externe omstandigheden, 


zoals een monotone weg en het tijdstip van de dag, lijken hierbij eveneens een rol te spelen. Er is 


echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen de subtypen. 


Duidelijk is in het algemeen dat jongvolwassenen (al dan niet met ADHD), mannen meer dan 


vrouwen, slechter rijden. Enerzijds hebben ze minder rij-ervaring, anderzijds zijn bij 


(jong)volwassenen de executieve functies in de hersenen nog in ontwikkeling. Leeftijd, rijervaring 


en sekse worden in de meeste onderzoeken dan ook beschouwd als potentieel vertekenende 


factoren bij uitspraken over de relatie tussen ziekte en rijgeschiktheid.  


Er zijn aanwijzingen dat bepaalde comorbiditeit het risico kan verhogen of verlagen. Alcohol- en 


drugsgebruik beïnvloedt de rijgeschiktheid negatief. Comorbide persoonlijkheidsstoornissen 


(bijvoorbeeld anti-sociale trekken) en/of gedragsstoornissen, geven ook een verhoogd risico op 


negatief rijgedrag. Sommige volwassenen met ADHD ervaren problemen in de omgang met stress, 


wat kan leiden tot woedeaanvallen en agressie in het verkeer. Een dergelijk onvermogen om 


situaties die stress veroorzaken te hanteren, geeft een verhoogde kans op onveilig rijgedrag. 


Een combinatie van verschillende factoren zoals ernst van de ADHD, leeftijd, geslacht en 


comorbiditeit (bijkomende ziekten) evenals compenserende aspecten zoals intelligentie, ziekte-


inzicht en rijervaring beïnvloedt het relatieve risico voor een individuele patiënt. Op grond van de 


huidige stand van onderzoek naar ADHD en rijgeschiktheid is het nog niet mogelijk om aan te 


geven bij welke ernst en bij welke subtypen van ADHD een verhoogd risico bestaat.  


Conclusies  


Het is aannemelijk dat volwassenen met ADHD gemiddeld over een slechtere rijvaardigheid 


beschikken (afgemeten aan het aantal overtredingen, bekeuringen en auto-ongelukken) dan 


gezonde controlepersonen. 


Het lijkt waarschijnlijk dat de cognitieve beperkingen ten grondslag liggen aan de afgenomen 


rijvaardigheid bij ADHD. Daarbij gaat het om verminderde executieve functies en met name 


aandachtsproblemen, visuele onoplettendheid, impulsiviteit, trage informatieverwerking, een 


verhoogde gevoeligheid voor afleiding en problemen met het visuele geheugen. Het is 
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waarschijnlijk dat bij ADHD zowel de operationele controle als de tactische controle die 


noodzakelijk zijn voor het besturen van een auto zijn aangedaan. 


Consequenties van de bevindingen 


Gezien bovenstaande conclusie zijn er veel argumenten om de huidige keuringseis bij de eerste 


aanvraag inclusief een rijtest in stand te houden zoals bijvoorbeeld de extra risico’s voor de 


rijvaardigheid en verkeersveiligheid bij comorbiditeit. Die keuring dient te allen tijde door een 


niet-behandelend arts te worden verricht. 


De vraag is echter of dat ook geldt voor de tweede en/of volgende aanvragen. 


Zoals uit de literatuur blijkt is het op grond van de huidige kennis niet mogelijk om 


specifieke subgroepen te benoemen die al dan niet een verhoogd risico zouden hebben ten opzichte 


van de gehele groep volwassen bestuurders met ADHD. Wel geldt in het algemeen dat met het 


toenemen van de leeftijd en bij ADHD specifiek de grotere rijervaring, het relatieve risico 


vermindert ten opzichte van het relatieve risico ten tijde van de eerste aanvraag. Uit de 


wetenschappelijk literatuur zijn geen gegevens te destilleren die strikt op basis van het 


ziektebeloop van ADHD (namelijk een toename van de ernst) in alle gevallen een herkeuring 


zouden rechtvaardigen. Wel is het mogelijk dat er bij sommigen evenwel toch een groter 


ongevalsrisico bestaat, maar in strikte zin gaat het daarbij niet om problematiek die in elk geval 


door een medische keuring opgespoord moet worden. Daar zijn andere mogelijkheden voor bij 


voorbeeld in de handhaving.Daarbij kan gedacht worden aan het opleggen van een gedragsregel 


verkeer bij veelvuldige overtredingen of zelfs een vorderingsprocedure. 


Het is wel een praktijkervaring dat bij de eerste keuring er soms ‘het voordeel van de twijfel’ 


wordt gegeven. In die gevallen heeft en behoudt de keurend specialist met kennis van ADHD op 


basis van artikel 102 van het Reglement rijbewijzen het recht om gemotiveerd het CBR te 


adviseren om een herkeuring na drie of vijf jaar te laten uitvoeren. 


De commissie meent dat deze overwegingen zowel voor groep 1 als voor groep 2 


rijbewijsbezitters gelden. Voor groep 2 rijbewijsbezitters is er bij de wettelijk vereiste nieuwe 


aanvraag na vijf jaar naast de eigen verklaring ook de verplichte arbo keuring die als vangnet 


dienst kan doen. Een aparte passage in de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 acht de commissie 


dan ook niet nodig. 
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Al met al leiden deze bevindingen tot het advies om de herkeuringseis bij ADHD voor groep 1 en 


groep 2 rijbewijsbezitters te laten vervallen ongeacht het medicatiegebruik. Dit laat onverlet dat de 


keurend specialist in individuele gevallen het recht behoudt om het CBR gemotiveerd te adviseren 


tot herkeuring na 3 tot 5 jaar. 


De keuring door een ter zake deskundig specialist en een rijtest dienen bij de eerste aanvraag voor 


beide groepen in stand te blijven.  


Het advies is getoetst door de Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad. Ik onderschrijf 


de bevindingen en het advies van de commissie. 


Met vriendelijke groet, 


 


prof. dr. W.A. van Gool,  


voorzitter 
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ABijlage


De adviesaanvraag


Op 24 juli 2012 ontving de toenmalige vicevoorzitter van de Gezondheidsraad van de 


minister van Infrastructuur en Milieu de onderstaande adviesaanvraag:


De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu met regelmaat over medische rij-


geschiktheid. Tot op heden werd op ad-hoc basis advies gevraagd aan uw Raad. Deze samenwerking wil ik 


graag een structureel karakter geven, zoals ik dat ook de Tweede kamer heb bericht. In mei van dit jaar heb 


ik hierover gesproken met de secretaris van uw Raad. Uw Raad treft inmiddels voorbereidingen om de advi-


sering over de rijgeschiktheid een structureel karakter te geven door de instelling van een vaste commissie 


van Rijgeschiktheid.


Zoals ook in mei met de secretaris van uw Raad besproken verzoek ik u binnen deze commissie voor dit jaar 


prioriteit te geven aan de volgende onderwerpen:


1 Advisering over periodieke herkeuringen voor stabiele aandoeningen zoals ADHD en autisme. 


Graag zou ik uw visie vernemen van de huidige stand van de wetenschap over de periodieke herkeu-


ringseis bij stabiele aandoeningen zoals ADHD en autisme of bij aandoeningen die zich in het verleden 


hebben voor gedaan. Graag licht ik de achtergrond van dit verzoek toe;  


Ik heb een onderzoek laten doen naar de onderzoeken rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Dit onderzoek 


is in april afgerond. Een van de conclusies uit dit onderzoek is de volgende: “de effectiviteit van het 


afgeven van rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur en de mogelijkheid van het eisen van her-


keuringen is beperkt voor mensen met een stabiel ziektebeeld (ADHD) of met ziekten waarvan een 


chauffeur hersteld is Indien eenmaal is vastgesteld dat een dergelijke aandoening de geschiktheid niet 


(meer) beïnvloedt, lijken deze herkeuringen niet effectief”. 
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Tevens heeft de Tweede Kamer met de motie Bashir (Tweede Kamer, 2011-2012, 29398, nr 330) de 


minister verzocht de periodieke herkeuringseis voor ADHD te laten vervallen. Samen met het CBR tref 


ik momenteel voorbereidingen om op experimentele basis,  invulling te geven aan deze motie (Tweede 


Kamer, 2011-2012, 29398, nr 332).


Tenslotte verwacht ik mogelijk eind deze maand een rapportage van de Nederlandse Vereniging van 


Psychiatrie over onder andere ADHD. Ik verzoek u deze rapportage te betrekken in uw advisering.


Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk eind 2012 mij hierover te adviseren.


2 Verder wil ik graag uw advies over hoe de efficiëntie van de eigen verklaringsprocedure kan worden 


vergroot door de concretisering van de vragen van het eigen verklaringsformulier met name ten aan-


zien van het bepalen van de relevante termijnen waarop aandoeningen zich hebben voorgedaan en 


medische behandelingen zijn verricht.


Het CBR neemt op basis van het formulier eigenverklaring een beslissing over de geschiktheid van de 


aanvrager van het rijbewijs. In dit formulier zijn een aantal vragen opgenomen over behandelingen en 


aandoeningen uit het verleden. Bij de huidige formulering van deze vragen zijn geen termijnen 


genoemd. Dit leidt tot veel vragen bij aanvragers over in hoeverre het relevant is dat zij melding moe-


ten maken van behandelingen en aandoeningen uit een (ver) verleden. 


Graag zou ik daarom uw visie vernemen ten aanzien van de mogelijkheden om de vragen uit het for-


mulier van de eigenverklaring te concretiseren voor wat betreft het benoemen van termijnen en het 


aanscherpen van de termijnen. Ik verzoek u mij hierover voor de zomer 2013 te adviseren.


Ik verzoek u in uw advisering expliciet de koppeling te leggen met de Europese regelgeving en de Regeling 


Eisen Geschiktheid 2000. Indien uw advies daar aanleiding toe geeft, verzoek ik u in de advisering een 


tekstvoorstel op te stellen voor de Regeling Eisen Geschiktheid 2000.


Hoogachtend,


De minister van Infrastructuur en Milieu,


Namens deze,


De directeur wegen en verkeersveiligheid,


mw. drs. M.C.A. Blom
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De commissie


• prof. dr. J.J. Heimans, voorzitter


hoogleraar neurologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam


• prof. dr. A. de Boer


hoogleraar farmacologie, Universiteit Utrecht


• dr. G.A. Donker


huisarts, Nivel, Utrecht, Gezondheidscentrum de Weide, Hoogeveen


• prof. dr. Y. van der Graaf


hoogleraar epidemiologie, Universiteit Utrecht


• dr. J. Groeneweg


Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden


• prof. dr. A.C. Hendriks


hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden


• prof. dr. J.B. L. Hoekstra


hoogleraar interne geneeskunde, Academische Medische Centrum, Amsterdam


• prof. dr. J.E.E. Keunen


hoogleraar oogheelkunde, Universitair Medisch Centrum St.Radboud Nijmegen


• prof. dr. R.C. van der Mast


hoogleraar psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden


• prof. dr. M.J. Schalij


hoogleraar cardiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden


• prof. dr. J. Wokke


hoogleraar neurologie, Universitair Medisch Centrum, Utrecht
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• drs. R.A. Bredewoud, arts, adviseur


hoofd medische afdeling, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk


• S. Faber, waarnemer 


senior beleidsmedewerker, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag


• dr. P.M. Engelfriet, secretaris


Gezondheidsraad, Den Haag


• dr. C. A. Postema, secretaris


Gezondheidsraad, Den Haag


De Gezondheidsraad en belangen


Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, wegens 


hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kunnen echter, dik-


wijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat behoeft op zich geen 


bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezondheidsraadcommissie. Openheid 


over mogelijke belangenconflicten is echter belangrijk, zowel naar de voorzitter en de 


overige leden van de commissie, als naar de voorzitter van de Gezondheidsraad. Bij de 


uitnodiging om tot de commissie toe te treden wordt daarom aan commissieleden 


gevraagd door middel van het invullen van een formulier inzicht te geven in de functies 


die zij bekleden, en andere materiële en niet-materiële belangen die relevant kunnen zijn 


voor het werk van de commissie. Het is aan de voorzitter van de raad te oordelen of 


gemelde belangen reden zijn iemand niet te benoemen. Soms zal een adviseurschap het 


dan mogelijk maken van de expertise van de betrokken deskundige gebruik te maken. 


Tijdens de installatievergadering vindt een bespreking plaats van de verklaringen die 


zijn verstrekt, opdat alle commissieleden van elkaars eventuele belangen op de hoogte 


zijn.
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Regeling Eisen Geschiktheid 2000


Hoofdstuk 8.10. ADHD (inclusief subtypen)


Het onderzoek naar de geschiktheid moet plaatsvinden door een specialist met kennis en 


ervaring op het gebied van ADHD bij volwassenen aan de hand van een checklist met 


risicofactoren (het CBR is in bezit van een dergelijke checklist).


8.10.1. Rijbewijzen van groep 1


Geschiktverklaring voor de rijbewijzen van groep 1 voor een beperkte termijn is mogelijk indien voldaan 


wordt aan de volgende voorwaarden:


• indien sprake is van risicofactoren zoals angststoornissen, depressieve stoornissen of persoonlijk-


heidstoornissen, dan dient te zijn gebleken dat deze voldoende onder controle zijn en als daarbij rijge-


vaarlijke medicatie wordt gebruikt gelden tevens de desbetreffende paragrafen van hoofdstuk 10;


• er mag geen sprake zijn van misbruik van psychoactieve middelen (zie paragraaf 8.8);


• er moet sprake zijn van ziekte-inzicht en therapietrouw;


• er mag geen sprake zijn van rijgevaarlijke bijwerkingen van de medicatie.


Als het CBR voor een juiste oordeelsvorming een rijtest nodig acht, kan het een deskundige op het gebied 


van de praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR) inschakelen. Dit is in ieder 


geval aan de orde bij de eerste aanvraag van een rijbewijs. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. 


De geschiktheidstermijn is maximaal drie jaar.
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8.10.2. Rijbewijzen van groep 2


Geschiktverklaring voor de rijbewijzen van groep 2 voor een beperkte termijn is mogelijk indien voldaan 


wordt aan de volgende voorwaarden:


• er is geen sprake van risicofactoren zoals angststoornissen, depressieve stoornissen, misbruik van psy-


choactieve middelen of persoonlijkheidsstoornissen;


• er moet sprake zijn van ziekte-inzicht en therapietrouw;


• er mag geen sprake zijn van rijgevaarlijke bijwerkingen van de medicatie.


Als het CBR voor een juiste oordeelsvorming een rijtest nodig acht, kan het een deskundige op het gebied 


van de praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR) inschakelen. Dit is in ieder 


geval aan de orde bij de eerste aanvraag van een rijbewijs. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. 


De geschiktheidstermijn is maximaal één jaar.
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DBijlage


Brief Minister I&M 2 juli 2012 aan Tweede 


Kamer inzake reactie op motie Bashir


Geachte voorzitter, 


Hierbij geef ik reactie op de motie Bashir over de periodieke herkeuringen voor het  rijbewijs (TK 2001-


2012/29398, nr 330). Met deze motie verzoekt uw Kamer mij  de herkeuringen voor ADHD-ers die onder 


behandeling staan, per direct te stoppen. 


De huidige regelgeving m.b.t. medische geschiktheidseisen is gebaseerd op de  Europese rijbewijsrichtlijn. 


In de Regeling eisen geschiktheid 2000 is een paragraaf opgenomen over ADHD. Hierin is bepaald dat het 


CBR over de rijgeschiktheid van mensen met ADHD beslist op basis van de volgende elementen: 


a) Het formulier van de eigen verklaring 


b) Een onderzoeksrapport van een medisch specialist 


c) Eventueel, indien nodig, een rijtest. 


d) Het CBR kan op basis hiervan een verklaring van geschiktheid afgeven van maximaal 3 jaar voor 


groep 1 rijbewijshouders (personenauto’s en motorrijwielen) en maximaal 1 jaar voor groep 2 (vracht-


wagens en bussen). 


Uw Kamer heeft mij eerder vragen gesteld over het huidige regime rond herkeuringen bij mensen met 


ADHD. In antwoord hierop heb ik aangegeven dat ik de Gezondheidsraad heb gevraagd mij te adviseren 


over de periodieke herkeuringseisen voor stabiele aandoeningen zoals ADHD (Brief 22 mei, TK 2011-2012, 


29 398, nr. 325) en hier prioriteit aan te geven. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit advies heeft uw 
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Kamer mij met de motie Bashir (TK 2011-2012, 29398 nr. 330) verzocht de periodieke herkeuring voor 


mensen met ADHD die onder behandeling zijn per direct te laten vervallen. 


Zoals eerder in de Kamer aangegeven had ik graag gewacht op de wetenschappelijke uitkomsten van de 


Gezondheidsraad om onderbouwd te stellen dat het afschaffen geen gevaar voor de verkeersveiligheid ople-


vert. De afgelopen jaren heeft het CBR namelijk voor tientallen personen per jaar geen verklaring van 


geschiktheid afgegeven vanwege ADHD. Desalniettemin vraagt u mij middels de aangenomen motie de 


periode keuring te stoppen. Graag geef ik een toelichting op de wijze waarop ik hier invulling aan ga geven. 


De periodieke herkeuring voor het rijbewijs voor mensen met ADHD voor groep1, die onder behandeling 


zijn, zal ik bij wijze van experiment laten vervallen. Ik heb ervoor gekozen voor deze specifieke groep te 


volstaan met een medisch advies dat aan de eigen verklaring kan worden toegevoegd. Met dit advies moet 


worden aangetoond dat de aanvrager van een verklaring van geschiktheid onder behandeling is en er geen 


sprake is van andere risicofactoren, zoals psychische aandoeningen of medicijnenmisbruik. Dit medisch 


advies is noodzakelijk, omdat de Europese rijbewijsrichtlijn dit voorschrijft.  


Het nieuwe proces voor deze specifieke groep ziet er dan als volgt uit: 


a) Het formulier van de eigen verklaring inclusief advies behandelend arts of specialist opsturen. 


b) Het CBR verleent op basis hiervan een verklaring van geschiktheid voor 3 jaar. 


De regeling hoeft niet te worden aangepast om dit experiment mogelijk te maken. 


De periodieke herkeuring door een door het CBR aangewezen medisch specialist en het opleggen van een 


eventuele rijtest komt hiermee voor deze groep te vervallen voor wat betreft de herkeuring bij verlenging 


van het rijbewijs. Deze zijn evenwel nog van toepassing bij de eerste keuring. 


Mijn inschatting is dat binnen een termijn van drie maanden de herkeuringen op experimentele basis kunnen 


worden vervangen door een advies. Deze tijd is nodig opdat het CBR haar procedures hierop kan aanpassen. 


Ten slotte benadruk ik nogmaals dat ik conform uw verzoek, vooruitlo op op de advisering van de Gezond-


heidsraad over de periodieke herkeuring bij ADHD. Dit betekent dat op dit moment niet duidelijk is wat de 


risico’s zijn voor de verkeersveiligheid. Mocht uit de advisering van de Gezondheidsraad blijken dat de 


risico’s voor de verkeersveiligheid groot zijn, zal ik het experiment beëindigen en indien nodig de regeling 


aanpassen op grond van het advies.


Hoogachtend,  


De minister van infrastructuur en Milieu,  


mw. drs. M.H. Schultz van Haegen


























