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Verantwoording
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft het initiatief genomen
voor de ontwikkeling van deze richtlijn om daarmee psychiaters die een
keuring uitvoeren in opdracht van het Centraal Bureau Rijvaardigheid
(cbr), te voorzien van informatie en een methode om tot een zorgvuldig
klinisch oordeel te kunnen komen. Daarvoor is op de verschillende
onderzoeksvragen literatuuronderzoek gedaan en 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. In de commentaarfase zijn commentaren ontvangen van
zeer goed ingevoerde psychiaters, van een speciale werkgroep van klinisch
chemici, en vanuit het cbr. Met deze richtlijn denken wij een grote
bijdrage te hebben geleverd aan zorgvuldig keuringsonderzoek teneinde
de verkeersveiligheid in Nederland te dienen, maar ook aan een goed
onderbouwd klinisch oordeel waarop gekeurden moeten kunnen rekenen.
Namens de richtlijncommissie
P. Niesink, voorzitter
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Intentieverklaring
Deze richtlijn is een leidraad voor het diagnosticeren van stoornissen in
het gebruik van alcohol in het kader van cbr-keuringen. Een richtlijn is
een hulpmiddel voor het uitvoeren van werkzaamheden door professionals
op een door die professionals gezamenlijk overeengekomen niveau. Een
richtlijn is bedoeld om rationeel medisch handelen te ondersteunen.
Richtlijnen zijn, evenmin als protocollen of standaarden, wetten. Ze geven
aan wat binnen de beroepsgroep van professionals als state of the art mag
gelden. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en het
inzicht van experts en wordt gedragen door de leden van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie.
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