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Mensen met ADHD die voor het eerst een
rijbewijs aanvragen moeten gekeurd worden
door een psychiater en een rijtest afleggen.
De meerderheid van de rijexamenkandidaten
met ADHD blijkt bij die rijtest volledig rijgeschikt
(ongeveer 84%) of beperkt rijgeschikt (ongeveer
15%). Slechts 1% wordt ongeschikt bevonden.
Nederland is het enige land in Europa waarin de
rijtest verplicht is. Dit heeft vragen opgeroepen
over nut en noodzaak van de verplichte rijtest,
die als belastend wordt ervaren. De minister van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de
Gezondheidsraad daarom gevraagd te adviseren
over de verplichte rijtest. De commissie
Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad
adviseert om de verplichte rijtest voor alle
rijexamenkandidaten met ADHD te laten
vervallen en het CBR op basis van de
psychiatrische keuring te laten beslissen of
een rijtest nodig is.
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap
ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen,
en ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Rijgeschiktheid bij ADHD.
Den Haag: Gezondheidsraad, 2021; publicatienr. 2021/11.
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