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Verslag overleg CBR en Impuls & Woortblind over ADHD/ASS en rijgeschiktheid 
 
Datum: 29 mei 2018 
 
ADHD in remissie/geen ADHD meer? Geen rijbewijskeuring meer! 
 
Mooi nieuws over dit onderwerp vanuit het CBR! Het CBR heeft de vraagstelling over ADHD in de 
online Gezondheidsverklaring aangepast. Er staat nu: Heeft u ADD/ADHD? Wanneer je daar NEE 
invult en ook bij alle overige vragen NEE, krijg je geen oproep meer voor een medische keuring. 
Mocht je per ongeluk toch JA invullen omdat je ooit de diagnose hebt gekregen, dan krijg je dus wel 
de oproep tot een keuring. Je kunt dan bellen naar de Klantenservice van het CBR en mondeling 
uitleggen dat je eigenlijk helemaal geen ADHD meer hebt (=nergens meer last van, geen medicatie 
meer). Als het goed is zijn de CBR-medewerkers op de hoogte van deze aanpassing en kunnen ze dan 
meteen de keuringsoproep ongedaan maken. 
 
Bij de ‘oude’ papieren Eigen Verklaring is de vraag niet aangepast. Daar moet je dus nog steeds JA op 
de algemene vraag  over psychiatrie antwoorden en via een toelichting van een arts aantonen dat je 
geen ADHD meer hebt en geen medicatie meer gebruikt) 
 
Online Gezondheidsverklaring? Dan OOK zelf een keuringsarts kiezen 
 
Heb je nog wel ADHD? Dan krijg je na het online insturen van je Gezondheidsverklaring automatisch 
een oproep tot een rijbewijskeuring. Daarbij staat ook meteen de arts waar je naar toe moet. Dit 
was niet de bedoeling van de procedure. Die was namelijk zo ingericht dat je de 
Gezondheidsverklaring meteen zelf naar de arts van jouw keuze kon sturen uit de lijst van het CBR.  
Dit werkt ook nog steeds zo bij de papieren versie van de Gezondheidsverklaring (=Eigen Verklaring), 
maar online dus niet. 
 
Kies je voor de online procedure, dan kun je contact opnemen met het CBR en doorgeven naar 
welke arts je wel wilt. 
NB: neem hiervoor EERST contact op met de arts van jouw keuze, om te kijken of er snel plek is. 
 
Mensen met een ASS diagnose die methylfenidaat gebruiken zonder ADHD diagnose 
 
Op dit moment kunnen mensen met ASS die methylfenidaat slikken maar geen ADHD-diagnose 
hebben geen rijbewijs krijgen. Een probleem dat bekend is en ook achterhaald lijkt door 
voortschrijdende inzichten. En er wordt aan gewerkt. De Gezondheidsraad gaat dit jaar het gehele 
hoofdstuk over medicatie uit de Richtlijn Geschiktheid (H10) tegen het licht houden. Daarbij komt 
dan ook het totaalverbod op stimulantia (=methylfenidaat) aan de orde, waarbij nu alleen een 
uitzondering is voor gebruik bij ADHD en narcolepsie.  
 
Tot het zover is, is er geen andere mogelijkheid voor mensen met ASS die methylfenidaat gebruiken 
(voor hun ADHD symptomen!) dat een keuringspychiater bij hen expliciet ADHD vaststelt tijdens het 
keuringsgesprek. In dat geval kan de psychiater toch een advies tot rijgeschiktheid afgeven. 
 
Problemen rond de speekseltest voor dexamfetamine gebruikers met ADHD 
 
Mensen die dexamfetamine gebruiken voor hun ADHD zijn formeel strafbaar, wanneer zij bij een 
bloedtest, die volgt op een positief uitslaande speekseltest meer dan 50 microgram/L in hun bloed 
hebben. 
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De minister beloofde oktober vorig jaar de wet aan te passen voor patiënten, maar het blijft tot op 
heden stil. Het CBR maakt zich ook zorgen, maar is niet bij de wet- en regelgeving betrokken. 
In dat opzicht moeten we dus echt de druk opvoeren richting het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 
 
Melding van ADHD bij diagnose NA het behalen van je rijbewijs 
 
Dit onderwerp blijft een probleem. I en W krijgt er vaak vragen over: ‘moet ik melden dat ik ADHD 
heb bij een verlenging van mijn rijbewijs, als ik in de tussentijd de diagnose ADHD heb gekregen?’  
Het antwoord is: nee, je hebt geen meldingsplicht. Maar mocht je een ongeluk veroorzaken, waarbij 
op één of andere manier naar voren komt dat je ADHD hebt, dan heb je mogelijk een probleem met 
je autoverzekering. De vraag is of de verzekering dan wel moet aantonen dat de ADHD ook de 
OORZAAK was van het ongeluk. Helaas weet niemand dit zeker. Er is voor zover wij weten, nog geen 
praktijk situatie geweest waarbij dit speelde. 
 
Het CBR zou graag zien dat mensen zich melden als ze een diagnose hebben gekregen na hun 
rijbewijs als ze vermoeden/weten dat de ADHD invloed heeft op hun rijgedrag. Daar is tenslotte de 
keuring voor bedoeld. Als een keuringsarts je dan goedkeurt, zit je zeker safe bij een ongeluk voor 
wat betreft je ADHD. Zou je denken. Ook als jij dat veroorzaakt hebt. Je hebt te tenslotte laten 
keuren voor je ADHD, dus een verzekering kan je daarop niet ‘pakken’.  Maar ook hier geldt: 
niemand weet dit zeker. Omdat er geen praktijk situatie is waarop we ons kunnen baseren. 
 
Onderzoek CBR onder mensen met ADHD 
 
Binnenkort start het CBR met een onderzoek onder mensen met ADHD, om te kijken hoe ze kunnen 
zorgen dat de juiste groep ADHD’ers (zij die een verhoogd risico vormen op de weg door hun ADHD) 
zich meldt voor een keuring. Aan ons is gevraagd hiervoor mensen te werven. 
Dat doen wij graag. Wel hebben we het CBR meteen aangegeven dat er ook een ‘voordeel’ aan zo’n 
melding moet zitten. Of in elk geval zo min mogelijk gedoe en kosten. Want waarom zou je anders? 
 
 
 
 


