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Verantwoording

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft het initiatief 
genomen voor de ontwikkeling van deze adviesnota, om psychiaters die 
een keuring uitvoeren in opdracht van het Centraal Bureau Rijvaardig-
heidsbewijzen (cbr) te voorzien van informatie om tot een zorgvuldig 
klinisch oordeel te kunnen komen. Er is literatuuronderzoek gedaan aan de 
hand van verschillende onderzoeksvragen. Met behulp van een breed panel 
van deskundigen zijn aanbevelingen gedaan, die deels gebaseerd zijn op 
wetenschappelijk bewijs en deels op basis van ervaringen uit de praktijk. 
Voor de diagnostiek en behandeling van depressie, bipolaire stoornissen, 
adhd, en schizofrenie en psychose verwijzen wij naar de bestaande multi-
disciplinaire en monodisciplinaire richtlijnen. In de commentaarfase zijn 
commentaren ontvangen van zeer goed ingevoerde psychiaters, van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
(knmp), van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees-
kunde (nvab) en van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (cbr).
De wetenschappelijke inzichten die zijn vergaard voor deze adviesnota, 
zijn ook gebruikt om te komen tot voorstellen voor verbeteringen en 
aanscherpingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Dit advies is 
daarom ook aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu en 
aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Met deze adviesnota 
hopen wij een bijdrage te leveren aan zorgvuldig keuringsonderzoek en 
verbetering van de Regeling eisen geschiktheid. De Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie wil met haar adviezen bewerkstelligen dat patiënten 
met stemmingsstoornissen, adhd, of schizofrenie of psychose op basis 
van wetenschappelijke gronden eenduidig, transparant en gelijkwaardig 
worden beoordeeld voor hun deelname aan het verkeer. Hiermee wil de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de verkeersveiligheid in Neder-
land dienen.

Namens de adviescommissie, 
P. Niesink, voormalig voorzitter


