
Wat er gebeurt als je eerlijk meldt dat je ADD hebt na 30 jaar rijbewijs 
 
Ik ben Jan. 
Ongeveer 7 jaar geleden is bij mij ADD gediagnosticeerd. 
Zelf had ik dit nooit verwacht, mijn omgeving is ook enorm verbaasd als ik zeg dat ik ADD heb. 
Na overleg met mijn vrouw is besloten om medicatie te gaan gebruiken. 
Zelf merk ik er weinig van, maar het is vooral mijn omgeving die de positieve effecten van de 
medicatie wel merkt. 
 
Mijn rijbewijs is over 3 maanden verlopen en ik heb met mijn stomme kop bij het CBR een 
gezondheidsverklaring ingevuld. 
De informatie op de website van het CBR laat behoorlijk te wensen over. 
Ik heb absoluut geen goed gevoel over een goede afloop, zie mijn volledige relaas hieronder. 
 
Onze gezinscoach heeft me gewezen op het bestaan van Impuls & Woortblind. 
Als ik dit een paar weken eerder had geweten dan had ik niets bij het CBR gemeld omdat ik ondanks 
de ADD al 30 jaar een rijbewijs heb. 
Daarnaast zijn het aantal bekeuringen in die 30 jaar op 1 hand te tellen en heb ik maar 1 kleine schade 
gemaakt. 
 
Mijn relaas: 
 
Laat ik maar met de deur in huis vallen. 
Ik ben stom geweest. 
Op zich niets nieuws of reden om een en ander aan het digitale medium toe te vertrouwen. 
 
Halverwege april plofte een envelop van de RDW op onze deurmat, een grote stofwolk opwerpend. 
Het ging om de aankondiging dat mijn rijbewijs ergens in augustus zou gaan verlopen. 
 
Aan de achterzijde van de brief staat vermeld dat bij het CBR geen redenen bekend zijn waarvoor ik 
een Gezondheidsverklaring zou moeten invullen. 
Wel staat er de vermelding dat ik bij https://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring.pp kan vinden onder 
welke situaties ik wel een gezondheidsverklaring moet invullen. 
 
Ik vind dat ik het niet kan maken en doen alsof mijn neus bloedt en kijk dus op de bovengenoemde 
site. Daar vind ik de link die antwoord geeft op de vraag "Mag ik rijden als..." 
https://www.cbr.nl/mag-ik-rijden-als.pp 
 
Je begrijpt vast wel dat ik braaf op de link geklikt hebt, de inhoud tot mij genomen heb en getracht 
heb deze te verwerken. 
 
Afhankelijk van mijn stemming kan ik de inhoud op meerdere manieren uitleggen. 
1) Het is mijn eigen verantwoording en ondanks dat ik ADD heb en medicatie gebruik vind ik dat ik 
nog steeds geschikt ben om auto te rijden. 
    Ik hoef dus niets door te geven. 
2) Idem als hierboven, maar met knagend geweten: als ik bij een 
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(ernstig) ongeval betrokken raak en uit bloedonderzoek blijkt dat ik medicatie gebruik, 
    kan ik in de problemen komen hierdoor. 
3) Ik lees verder en volg de link voor ‘Als ik ADHD heb’: https://www.cbr.nl/adhd.pp 
 
Daar aangekomen neemt de verwarring toe. 
Alles lijkt er op gericht te zijn dat een rijtest en onderzoek nodig zijn als je ADHD/ADD hebt je nog 
examen moet doen. 
 
Ik heb geen examen meer nodig, ik heb al dertig jaar m'n rijbewijs. 
Maar we houden moed, lezen door en komen aan bij: 
"Direct langs een specialist bij ADHD of ADD" 
"Heeft u ja geantwoord op de vraag of een arts bij u ADD, ADHD of een vorm van autisme heeft 
vastgesteld? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan?" 
 
En braaf volgt Jan de link "Lees hier wat u moet doen"  
https://www.cbr.nl/11426.pp 
 
Daar aangekomen tref ik de volgende mededelingen: 
"Direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme" 
“Heeft u ja geantwoord op de vraag of een arts bij u ADD, ADHD of een vorm van autisme (autisme, 
Asperger, PDD-NOS) heeft vastgesteld? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan?" 
"Wat moet u doen?" 
"U vult de verklaring digitaal in op mijn.cbr.nl" 
 
Duidelijk toch, mocht ik eerst nog twijfelen, nu is het me duidelijk, ik MOET een 
gezondheidsverklaring invullen. 
 
En zo kon het gebeuren dat ik inlog bij mijncbr en de verklaring ga invullen. 
 
Hierbij bega ik mijn tweede stommiteit: 
--Bent u onder behandeling van een oogarts? (Ook ja invullen als u in het verleden onder behandeling 
bent geweest.) ---Ja --Bent u nog steeds onder behandeling van een oogarts? 
---Nee 
Vroeger kon je alleen maar een bril krijgen via een verwijzing van een oogarts. 
Een vraag dus die (in mijn geval helemaal nergens op slaat). 
 
Het invullen leidt tot een brief met aanvullende vragen voor een arts. 
 
We werken het lijstje onder "Wat moet u doen?" zo ver mogelijk af. 
Punt 4 van de pagina over ADHD: U maakt een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor 
een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. 
 
Gelijk maar gedaan, uiteraard degene gekozen die meldt dat ze korte wachtlijsten hebben. 
Ik bel ze op. Daar begint e.e.a. te knagen dat ik iets gemist heb. 
Er wordt om duistere reden vanuit gegaan dat ik een keuring moet ondergaan vanwege alcohol of iets 
dergelijks en er wordt gevraagd naar een ‘kenmerk dat op de brief staat’. 
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Ik moet duidelijk aangeven dat het alleen maar om ADHD gaat. (Waarop de medewerkster reageert: 
"jammer dat de meesten zo eerlijk zijn, het zou een berg narigheid schelen...") Afspraak voor de 
keuring gemaakt (1e mogelijkheid: 30 juni 15:10) Mij wordt gezegd dat ik een week later (want het is 
druk) een bevestiging via email zal krijgen. 
 
4 weken nadat de brief op de mat is geploft, en bijna 3 weken nadat ik de afspraak gemaakt heb, heb 
ik nog steeds geen bevestiging. 
Tijd om de betreffende psychiater nog eens te bellen. 
Gedurende het gesprek beginnen er meer twijfels toe te slaan. 
Weer wordt gevraagd naar de brief van het CBR (ivm alcohol oid). 
Nogmaals duidelijk gemaakt dat het alleen maar gaat om ADHD. 
Ook gevraagd of de psychiater de vraag wil/kan beantwoorden over de oogarts. 
Helaas, dat mag/doet de psychiater niet. 
 
Daar zit ik dan. Met één brief (geprint via mijncbr) waarop één arts een verklaring moet geven over 
mijn toestand voor twee verschillende vragen die de arts moet beantwoorden. Eentje over mijn ogen 
en eentje over mijn ADHD. 
 
Het CBR gebeld om door te geven dat die vraag over de oogarts onzinnig is in mijn geval, en uitgelegd 
waarom. De telefoniste gaat het uitzoeken en komt met het antwoord: 
 
"De brief die u heeft geprint via mijncbr.nl is bedoeld als een toelichting van de arts op de 
gezondheidsverklaring. De arts moet verklaren waarom u op een of meer vragen mat 'ja' hebt 
geantwoord. U mag voor deze vragen naar uw eigen huisarts, het hoeft geen specialist te zijn. 
Daarna stuurt u het terug naar CBR en dan bepaalt het CBR of u naar een psychiater moet en/of een 
rijtest moet ondergaan. 
 
Ze zegt ook nog dit: "Het CBR bepaalt welke psychiater dat wordt". 
 
Zucht... 
Het leek mij allemaal zo duidelijk, je vult een vragenlijstje in, maakt een afspraak bij een door het CBR 
goedgekeurde psychiater, die stuurt een rapport naar het CBR en een week of 4 later weet je of je je 
nieuwe rijbewijs kunt ophalen of niet. 
Aangezien er al 3 weken verloren zijn heb ik een afspraak gemaakt bij mijn huisarts, zodat ik een dag 
later daar terecht kan. 
Ik ga ervan uit dat hij best wel kan invullen waarom ik ja heb ingevuld. 
De assistente begint direct dat de vragen niet voor een huisarts zijn, maar voor een psychiater. 
Uitgelegd dat het CBR mij heeft verzekerd dat het niet om een diagnose gaat maar dat een arts alleen 
maar hoeft te beschrijven waarom ik ja heb ingevuld. 
Gelukt om de afspraak te maken. 
 
Weer twee dagen later. 

Ik zit om 09:00 bij de arts in de wachtkamer. 

Anders dan de term wachtkamer doet vermoeden kun je er meer dan alleen maar wachten, je kunt 

ook de gesprekken aan de balie volgen. 



Zo ving ik al op dat de arts (in opleiding) direct zijn twijfel heeft over het invullen omdat hij geen 
specialist is. 
 
Het gesprek met de arts (in opleiding) dat volgde was kort. 
Voor de derde keer heb ik uitgelegd dat een arts alleen maar hoeft te beschrijven WAAROM ik JA heb 
ingevuld. 
Omdat er een handtekening van een volledig opgeleide arts nodig is wordt afgesproken dat de arts in 
opleiding de brief aan de arts geeft die het zal afwerken. 
 
14:30, ingevulde brief opgehaald. 
Diepe zucht... 
Onder het stukje "heeft een arts bij u ADHD of ADD vastgesteld” heeft de arts geschreven: 
"Niet geautoriseerd om ernst van de aandoening te beoordelen. Diagnose via psychiater" 
En in een ander handschrift is er bij geschreven: "Gediagnosticeerd met ADHD, ingesteld op Concerta 
72mg sinds 2017" 
 
Ja, ik weet het, ik ben stom geweest. 
Ik had niets moeten melden en gewoon m'n nieuwe rijbewijs moeten aanvragen. 
 
Hoewel ik nu het gevoel krijg dat ik achterlijk ben, weet ik dat ik dat niet ben. 
 
Alle alarmbellen bij mij zijn aan het afgaan nu. 
Ik heb nog 7 dagen voor de brief bij het CBR moet zijn. 
 
Ik heb daarom de volgende vraag: 
Hoe moet ik nu verder? 


