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 rugstest en ADHD-  
 Een bizar waargebeurd  
 verhaal
  Het is eind juli 2017. Jeroen heeft  

 een lange werkdag gehad en heeft  

 behoefte aan een jointje ter ont- 

 spanning. Even het gas erop want 

de coffeeshop sluit om 23.00 uur. Dat haalt hij 

niet meer, want hij wordt aangehouden door twee 

agenten, vanwege zijn pittige rijgedag. Hij moet 

een blaastest doen. Negatief. Dan een drugstest.  

Die slaat vaag positief uit op amfetamine en THC.

Over de amfetamine is Jeroen niet verbaasd. Hij 

gebruikt dexamfetamine voor zijn ADHD en laat zijn 

medicatie zien. Cannabis heeft hij echter al dagen 

niet meer gebruikt. ‘Ik was juist op weg naar de 

coffeeshop’, vertelt hij eerlijk aan de agenten.  

Had hij dat maar nooit gedaan….

D
Hij gaat op verzoek mee naar het bureau voor een 

tweede drugstest. Ook die is niet echt overtuigend. 

Een bloedtest volgt, waarna Jeroen een verklaring 

moet afleggen. Hij vertelt eerlijk over zijn ADHD  

en dat hij ook reumamedicatie (Tramadol) en 

antidepressiva slikt. Plus af en toe een blowtje dus. 

Doodmoe ondertekent hij tegen 1 uur ’s nachts 

de verklaring die de agent getikt heeft. Dan mag 

hij naar huis. Het wachten is op de uitslag van de 

bloedtest. Wat nu als die een waarde aangeeft die 

hoger is dan de toegestane 50 microgram DEX? 

En die rare THC-uitslag, terwijl hij al dagen niet 

geblowd heeft?

Foutje van de speekseltest
Begin oktober komt eindelijk het rapport van het 

NFI (Nederlands Forensisch Instituut) met de uitslag 

van het bloedonderzoek. In Jeroens bloed zijn twee 

Het was wachten op de eerste persoon met ADHD die in de 

problemen zou komen door de drugstest die een jaar geleden is 

ingevoerd. Maar hij is er: Jeroen. Een man die dexamfetamine 

gebruikt voor zijn ADHD. Eind juli 2017 moest hij een drugstest 

doen. Daarna begon de nachtmerrie. Lees zijn verhaal en hui-

ver over de opeenstapeling van fouten en vooroordelen. En het 

einde is nog niet inzicht. 
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ogen had en zag u slikken en uw lippen bevochtigen. 

(..) U kwam opgewonden en euforisch op de politie 

over.” Ook had hij zélf verklaard dagelijks te blowen. 

Huh? En alsof dat nog niet genoeg is gaat er nog een 

schepje bovenop: “We hebben duidelijke aanwijzingen 

dat u geestelijk en lichamelijk niet goed functioneert. 

Of dat u ernstige psychiatrische problemen heeft. (..) 

In uw geval twijfelen we aan: ernstig gestoord inzicht 

of gedrag.” Voldoende reden om hem toch te laten 

onderzoeken en per direct zijn rijbewijs te schorsen, 

aldus de brief van het CBR.

Wat ging er mis?
Jeroen is perplex. Hoezo dagelijks blowen? Hoezo 

bloeddoorlopen ogen? Hoezo ernstige psychiatrische 

problemen? Hij krijgt na veel aandringen eindelijk de 

verklaring onder ogen die hij ondertekend heeft en 

ja hoor, het staat er: ‘Ik weet niet of ik echt verslaafd 

ben, maar ik blow zo’n 2 gram per dag’. Hij leest nog 

veel meer dingen die hij niet zo gezegd heeft rondom 

zijn overige medicatiegebruik. Maar zijn handtekening 

staat onder de verklaring. Ook krijgt hij een kopie van 

de verklaring van de agent, waar al zijn vreemde ge-

dragingen in staan beschreven. Uit beide verklaringen 

rijst een beeld op van iemand die hij helemaal niet is!

Iets is er helemaal misgegaan. Jeroen vermoedt dat het 

al mis ging toen hij eerlijk vertelde dat hij de koffie-

shop nog had willen halen. Dan gaan er alarmbellen 

rinkelen bij politieagenten en gaan ze er gedrag bij 

verzinnen. Natuurlijk was hij een beetje opgefokt.  

Het hele verhaal duurde uren. Hij wilde naar huis!  

Kapot was hij, toen hij uiteindelijk zijn verklaring 

onder ogen kreeg, ter ondertekening. Met van die 

stomme ouderwetse typ-letters. Met zijn dyslexie al 

nauwelijks te lezen als je topfit bent. Hij had zonder 

nalezen zijn handtekening gezet. En nu is hij een zelf-

verklaarde dagelijkse blower. Ook al was er geen spoor 

van in zijn bloed terug te vinden. En hij is zijn rijbewijs 

kwijt.

Rechtszaak
 Zoveel fouten en zoveel onrecht. Jeroen gaat het 

gevecht met het CBR aan. Hij schakelt een advocaat  

in en samen dagen ze het CBR voor de rechter.  

In februari dient de rechtszaak. De rechter geeft hem 

stoffen aangetroffen: amfetamine en Tramadol. De 

concentratie amfetamine was 28 microgram. Ver onder 

de grenswaarde van 50. Voor Tramadol (een opioïde) 

is geen grenswaarde bepaald. En dag later volgt een 

brief van de politie met de verlossende conclusie: 

“De resultaten in uw bloed zijn lager dan de grens-

waarden(..). Daarom zal tegen u géén proces-verbaal 

worden opgemaakt”.

Grote opluchting bij Jeroen. Zijn medicatie zat netjes 

onder de grenswaarden. De vage THC-indicatie was 

dus een foutje van de speekseltest. Lekker betrouwbare 

test…Hij pakt zijn leven weer op en gaat zonder angst 

voor een volgende drugstest de weg op. Hij gaat vijf 

dagen per week met de auto op en neer naar zijn werk 

en houdt van zijn baan. Bovendien is hij vader van 

twee kinderen en de schoorsteen moet ook roken.

Ernstige psychiatrische problemen
Helaas, begin december komt er abrupt een einde aan 

zijn opluchting over de goede afloop. Hij krijgt een 

oproep van het CBR voor een medisch onderzoek!  

In diezelfde brief meldt het CBR dat hij per direct niet 

meer mag rijden. Hij moet zijn rijbewijs inleveren tot 

de uitslag van dit onderzoek. Wat is hier aan de hand? 

Navraag leert dat de korpschef uit zijn woonplaats ná 

de uitslag van de bloedtest alsnog een brief naar het 

CBR heeft gestuurd. Daarin staat dat hij twijfelt aan 

Jeroens geestelijke toestand en daarmee aan diens 

rijgeschiktheid. 

Waarom toch deze melding van de politie aan het 

CBR, terwijl de bloedtest goed was? In de brief staat 

naast de amfetamine doodleuk de THC  weer vermeld, 

die de speekseltest ten onrechte had gedetecteerd. 

Hebben ze bij het CBR de uitslagen van het NFI niet 

gehad dan? Maar het wordt nog veel erger in de brief. 

Jeroen leest: “De politie zag dat u bloeddoorlopen 

dan gaan er 

alarmbellen

rinkelen



15 

gelijk! Het CBR had op basis van de 

schone bloeduitslag en de daarna 

pas opgestuurde politieverklaringen 

over zijn gezondheidstoestand nooit 

zijn rijbewijs mogen vorderen. Te 

weinig bewijs. 

Helaas geeft het CBR geen krimp, 

waardoor er een volgende zitting 

moet komen. Dat kan maanden  

duren. Tot die tijd blijft zijn rijbewijs 

geschorst. Jeroen rijdt al vanaf de-

cember dagelijks op een scootertje 

naar zijn werk, anderhalf uur heen 

en terug.  

Dat was de eerste maanden met 

de winterkou echt een ramp. Zeker 

voor iemand met reuma. Als dit 

verhaal nog langer duurt is hij 

straks zijn baan kwijt. Zijn baas is 

blij met hem en steunt hem, maar 

een werknemer zonder rijbewijs is 

gewoon niet handig. 

Bizarre keuring bij het 
CBR
Eind april is eindelijk de keuring. 

Een volgende bizarre ervaring. Eerst 

stelt een basisarts hem wat vra-

gen. Of hij suïcidaal is, of hij een 

drugsprobleem heeft. Ze zegt dat 

hij anders overkomt dan de meesten 

die bij dit bureau gekeurd wor-

den; allemaal mensen die door de 

politie naar het CBR zijn gestuurd. 

Dan komt de psychiater. Maar dat 

gesprek loopt meteen fout als blijkt 

dat de positieve bloeduitslag nooit 

bij de psychiater terecht is geko-

men. ‘Ik beëindig nu dit gesprek’, 

briest hij woest.

De beteuterde basisarts legt uit: 

‘Als jouw bloedonderzoek schoon 

is, hadden we deze zware keuring 

op last van de politie nooit mogen 

doen.’ 

Hoger beroep
De keuring bevestigt Jeroens  

overtuiging dat het CBR helemaal 

fout zit in deze zaak. Hij heeft er 

vertrouwen in dat hij dit gevecht 

tegen het onrecht gaat winnen. 

Daarvoor moet er wel een hoger  

beroep komen. De teller van de  

kosten voor het hele verhaal tot  

nu toe staat op bijna € 7000,-, 

waarvan ruim € 900,-  voor de  

keuring en bijbehorende kosten 

voor het CBR. De rest is voor de 

advocaat, die gelukkig goed werk 

doet. De rechtsbijstandsverzekering 

van Jeroen dekt dit niet. 

Een datum voor het hoger beroep is 

er nog niet. En zijn rijbewijs heeft 

Jeroen nog steeds niet terug.  

Gelukkig zijn de tochtjes op de 

scooter in deze tijd van het jaar 

goed te doen.


