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Herziening H10 van de Regeling eisen geschiktheid

Geachte heer Van Gooi,
In de Regeling eisen geschiktheid 2000 (hierna: de Regeling) staan in hoofdstuk
10 de eisen voor rijbewijsbezitters bij gebruik van geneesmiddelen. De huidige
regeling is in 2008 voor het laatst grondig herzien en zodanig aangepast dat deze
aansloot bij de toen beschikbare kennis over de bijwerkingen van geneesmiddelen.
Op 4 september 2017 heeft u mij een brief gestuurd over rijgeschiktheid bij
langdurig gebruik van ICADTS-categorie I I I geneesmiddelen. Hierbij heeft u
aangeven dat na een periode van bijna 10 jaar voldoende aanleiding is om de
Regeling met betrekking tot medicijngebruik te in een breder verband te evalueren
en te bezien of aanpassing nodig is om deze aan te laten sluiten op de meest
actuele kennis. Langs deze weg verzoek ik u mij hierover te adviseren.
Aandachtspunten
Ik verzoek u om hierbij de volgende aandachtspunten te betrekken:
1. De wenselijkheid van een toekomstbestendige Regeling waarin recht worden
gedaan aan het belang van het behoud van mobiliteit van mensen voor
deelname aan de maatschappij enerzijds en de risico's van medicijn gebruik in
het verkeer anderzijds. Het gaat om een medisch verantwoorde en
verkeersveilige deelname aan het verkeer.
2. Bezien of een verantwoorde deelname van patiënten die categorie I I I
geneesmiddelen gebruiken mogelijk is en welke eventuele voorwaarde gesteld
kunnen worden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Bekend is wel dat bij
langdurig gebruik gewenning kan optreden. Op dit moment bestaat alleen
voor categorie I I I geneesmiddelen bij stemmingsstoornissen de mogelijkheid
om (na specialistisch universitair onderzoek, na drie jaar) weer geschikt te
worden verklaard.
3. Ik constateer dat in de uitvoering van de huidige Regeling soms sprake is van
miscommunicatie vanwege het feit dat sommige middelen wel expliciet in de
regeling zijn benoemd en andere (nieuwe) rijgevaarlijke medicijnen niet.
Mogelijk is het functioneler om in de Regeling zoveel mogelijk te verwijzen
naar de - a c t u e l e - adviezen van KNMP (indeling in categorie I, I I of I I I ) . Dit
maakt de Regeling toekomstbestendig en worden hier discrepanties tussen
adviezen van de KNMP en besluiten over rijgeschiktheid door het CBR
voorkomen. Graag uw advies hierover.
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De baten van het niet toestaan van off label gebruik van psychostimulantia in
het verkeer af te wegen tegen de huidige beperkingen voor de mobiliteit voor
de betreffende burgers. Op basis van de huidige regeling is alleen een
uitzondering mogelijk op de ongeschiktheid voor zover psychostimulantia in
therapeutische dosering gebruikt worden voor de behandeling van ADHD bij
volwassenen, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie. In juli 2016
heeft uw commissie Rijgeschiktheid geconcludeerd dat het adviesrapport
'Psychostimulantia en rijgeschiktheid' van KNMP geen aanleiding geeft tot
advisering over versoepeling van de regeling. Mogelijk is deze aanleiding wel
te vinden in andere bronnen of adviezen van experts.
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Ik heb van de KNMP, NHG en het IVM begrepen dat zij bereid zijn om u te
informeren over de aandachtspunten bij de Regeling vanuit de uitvoeringspraktijk.
Mocht u tot de overweging komen dat uw commissie Rijgeschiktheid aanvullende
expertise nodig acht om tot een advies te komen, dan verzoek ik u mij daarvan in
kennis te stellen. Ik ben graag bereid om hierbij een ondersteunende rol te
vervullen.
Ik wil uw verzoeken om mij te informeren op welke termijn ik uw advies kan
verwachten.
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de
waarnemer van de commissie Rijgeschiktheid vanuit IenW.
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID,

Mevr. drs. R.W.C. Clabbers
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