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Zijn personen met ADHD vaker betrokken bij ongevallen dan 
personen zonder ADHD? Mag je een rijbewijs hebben als je 
ADHD hebt? En moet je medicatie voor ADHD innemen als je 
rijdt of is het beter om helemaal niet te rijden?

Het is niet eenvoudig deze en andere vragen over ADHD en 
het verkeer duidelijk en eenduidig te beantwoorden op basis 
van het wetenschappelijk onderzoek dat momenteel voor-
handen is.

In het verleden bestond er een zeer negatief beeld met  
betrekking tot de combinatie van ADHD en het verkeer. Sinds 
de jaren negentig gaat men ervan uit dat iemand met ADHD 
een viermaal groter risico loopt om een verkeersongeval te 
veroorzaken dan iemand anders en dat de ongevallen ook 
ernstiger zijn. Bovendien hebben personen met ADHD een 
grotere neiging tot risicogedrag en verkeersovertredingen.

Dit beeld is in de afgelopen jaren veel meer genuanceerd. De 
ongevallenfrequentie lijkt niet zodanig verhoogd te zijn als 
vroeger werd aangenomen. Toch is ze nog steeds hoger, mis-
schien tot wel 50% meer dan bij personen zonder ADHD.

Daarom zijn er een aantal afwegingen die je moet maken met 
betrekking tot de personen die ADHD hebben, in relatie tot 
verkeersdeelname. Ook voor de personen die de individuele  
rijvaardigheid moeten beoordelen is een gebalanceerde 
houding op zijn plaats.

Het doel van deze brochure is inzicht te geven in de manier 
waarop het onderzoek op dit gebied verloopt en wat de 
stand van zaken is.

De meeste mensen met ADHD kunnen evengoed auto-
rijden als andere mensen. Er kunnen echter omstandig-
heden optreden waarbij het goed is extra op te letten 
en goed voorbereid te zijn.

Geen enkele rijstijl is gelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld 
mensen die ervoor kiezen nooit ‘s nachts te rijden of 
nooit in grote steden te rijden tijdens het spitsuur, 
omdat ze zich daar onzeker bij voelen. De verkeers-
wet bepaalt dat men “volgens de omstandigheden 
moet rijden” en hierbij gaat men ervan uit dat men 
zichzelf als automobilist kent.

INLEIDING
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FEITEN OVER 

ADHD
In tegenstelling tot een hele periode in het verleden, wordt het 
tegenwoordig erkend en herkend dat ADHD bij volwassenen voorkomt.

Het diagnosesysteem (DSM-5) is hierop aangevuld. De criteria voor de diagnose zijn aangepast. 

ADHD is een stoornis waarmee je geboren wordt. Het is aanwezig bij 3% tot 5% van de kinderen, het 
betreft zowel lichtere als ernstigere vormen. Bij ongeveer de helft van de kinderen duurt de stoornis 
voort tot de volwassen leeftijd. Men weet niet precies om hoeveel mensen het gaat, waarschijnlijk 
omdat veel mensen met ADHD leren leven. Ze passen zich zowel in hun werk als in hun privéleven 
aan en bouwen compensatiemechanismen in. Hierdoor hebben of voelen ze geen behoefte aan  
behandeling. Volwassenen met een functionele beperking hebben vaak wel behoefte aan het stellen 
van de diagnose ADHD, slechts een deel van deze personen zal een medische behandeling nodig hebben.
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• Aandachtsproblemen
• Hyperactiviteit
• Impulsiviteit

Deze drie groepen symptomen kunnen optreden in verschillende gradaties. Daarom weten veel 
volwassenen niet dat ze ADHD hebben, vooral als ze als kind hyperactief waren maar dit later is 
opgehouden. De manier waarop ADHD tot uiting komt, varieert met de leeftijd. In het bijzonder  
zie je dat hyperactiviteit tijdens de jeugd of de vroege volwassenheid wordt vervangen door een 
innerlijke rusteloosheid op volwassen leeftijd.

Daarnaast hebben volwassenen vaak last van slapeloosheid, problemen om het overzicht te  
houden of om iets te plannen of te organiseren. Deze klachten maken echter geen deel uit van  
de diagnosecriteria. Je kunt ook meer blootgesteld zijn aan verschillende andere psychische  
problemen, zoals angst, depressie en middelen misbruik.

BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN 

VAN ADHD:
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HOE WERKT 
ADHD IN OP HET 
RIJGEDRAG?

Goede en stabiele aandacht is vanzelfsprekend een voorwaarde 
om je veilig in het verkeer te kunnen begeven. Bij ADHD kan je 
last hebben van wisselende aandacht, variërende concentratie 
en een neiging tot vermoeidheid, vooral als de reis monotoon en 
vervelend is. Je hebt sneller de neiging om je te laten afleiden. 
Dit kan door interne indrukken, zoals je eigen gedachten die je 
kunnen afdwalen. Het kan ook als gevolg van externe indrukken,  
afkomstig van de weg, andere chauffeurs en de directe omgeving  
in de auto, zoals passagiers, radio, mobiele telefoon, enzovoort.

De hyperactiviteit kan maken dat je moeite hebt om rustig achter  
het stuur te blijven zitten; je wordt rusteloos, je verveelt je, je 
voelt onrust in je lichaam en in je hoofd. Dit kan ertoe kan leiden 

dat je zin krijgt om wat actiever te worden. Het begint er misschien 
mee dat je op zoek gaat naar spullen in het handschoenenkastje,  
nieuwe muziek aanzet of dat je met de passagiers praat. Ook 
kun je bijvoorbeeld de neiging krijgen om op een wat sportievere 
of riskantere manier te gaan rijden.

Door je impulsiviteit kun je jezelf ook niet meer bedwingen 
om je mobiele telefoon te pakken elke keer als er een bericht 
binnenkomt. Of je verandert voortdurend van rijbaan of varieert 
de snelheid zonder goed op te letten. Je vindt het misschien ook 
moeilijker om alcohol en andere stimulerende middelen buiten 
de auto moet laten.
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WAT is
NODIG VOOR 
AUTORIJDEN?

Autorijden is een ingewikkelde opdracht, waarvoor intensieve 
samenwerkingen tussen spieren, zintuigen en hersenfuncties 
nodig zijn, zoals overzicht, organisatie, impulscontrole en 
concentratie.

Bij ADHD bestaat het risico dat basisvaardigheden met betrekking 
tot het rijden beïnvloed worden. Uit neuropsychologische tests 
blijkt onder andere dat er sprake is van verminderde aandacht, 
meer afleiding of dat je weigert om je te laten afleiden door 
stimuli die eigenlijk wèl relevant zouden kunnen zijn. Er zijn 
langzamere en meer variabele reactietijden geconstateerd. Het 
kan moeilijker zijn om af te wijken van de verkeersregels als er 
iets in het verkeer gebeurt dat bijvoorbeeld een onverwachte 
uitwijkmanoeuvre noodzakelijk maakt.
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Ieder jaar komen over de hele wereld meer dan 1 
miljoen mensen om in het verkeer en lopen 50  
miljoen mensen letsel op. Al deze ongevallen brengen 
hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Een gebrek aan aandacht en een teveel aan afleiding 
worden als de meest voorkomende oorzaken van 
verkeersongevallen beschouwd. Bijna 80% van de 
verkeersongevallen kan worden toegeschreven aan 
het feit dat de chauffeur gedurende drie of meer 
seconden heeft weggekeken.

IETS OVER  ONGEVALLEN
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SIMULATIE VS REAL-LIFE
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De meeste onderzoeken betreffende ADHD en verkeersonge-
vallen worden uitgevoerd als laboratoriumonderzoeken, waarbij 
de onderzochte persoon ‘rijdt’ via een simulator. Meestal zijn 
dit een paar schermen die hetzelfde uitzicht geven als vanuit 
een auto, met vibraties en geluiden die de werkelijkheid moeten 
weergeven, bijvoorbeeld blaasgeluiden vanuit een ventilator.

De testpersoon wordt nauwkeurig geobserveerd; merkt hij 
verschillende waarschuwingstekens op, zoals verkeerslichten en 
de remlichten van andere verkeersdeelnemers? Gebruikt hij zijn 
richtingaanwijzers? Ziet hij dat anderen hetzelfde doen? Blijft hij 
in zijn rijbaan? Heeft hij een stabiele greep op het stuur? Er wordt 
gemeten of de proefpersoon zich houdt aan de maximumsnelheid, 
al dan niet zijn veiligheidsgordels vergeet, andere auto’s inhaalt en 
natuurlijk ook of er aanrijdingen of bijna ongevallen plaatsvinden.

Het blijkt dat personen met ADHD (soms) meer fouten maken dan 
anderen en dat lijkt in het bijzonder het geval te zijn bij jongere 
personen.

Medicatie lijkt het rijgedrag in de meeste gevallen van deze proeven 
te verbeteren, in het bijzonder langdurig werkende geneesmiddelen.  
Er wordt echter betwist in welke mate de resultaten van een 

simulatierit in een laboratorium kunnen worden vertaald naar het 
rijden in de echte wereld. Er zijn slechts weinig tests met medicatie 
in praktijk uitgevoerd.

Er is gebruik gemaakt van verscheidene modellen om te on-
derzoeken hoe mensen werkelijk rijden. Het kan gebeuren dat 
er een waarnemer meerijdt in de auto of dat er in de auto een 
videocamera gemonteerd is. Een derde methode is de chauffeur 
te verzoeken ratingformulieren in te vullen zodat hij zijn rijge-
drag geregeld zelf kan beoordelen.

Veel personen met ADHD vertellen dat ze ‘sportief’ of zelfs 
‘agressief’ rijden. Personen met ADHD hebben de neiging hun 
capaciteiten als chauffeur te overschatten en niet in te zien hoeveel 
problemen ze veroorzaken. Anderen vertellen dat ze juist enorm 
voorzichtig rijden, in het bijzonder tijdens het spitsuur of als ze 
naar onbekende plekken rijden.

Er is in het onderzoek sprake van een ‘road-rage’, ofwel ‘rijwoede’. 
Agressie in het verkeer is een groot probleem, dat niet alleen 
bij personen met ADHD voorkomt, maar onder andere ook bij 
personen met een overmatig alcohol- of drugsgebruik, manie, 
persoonlijkheidsstoornissen of psychose.



Het gaat dan zowel om woedeaanvallen als om 
gebaren zoals het tonen van de middelvinger, het 
naar beneden rollen van het raam en het roepen naar 
andere verkeersgebruikers. Maar ook om onverant-
woord rijgedrag, waarbij je vaak probeert een andere 
chauffeur waar je kritiek op hebt te ‘straffen’ of ‘op 
te voeden.’ Het gaat er dan om dat je met de lichten 
knippert, duwt, dicht achter andere auto’s aanrijdt 
(bumperkleven) of afremt als iemand te dichtbij komt.
Of dat je iemand inhaalt, ervoor gaat rijden en dan 
afremt of misschien dat je zelfs uit de auto komt en 
andere verkeersgebruikers bedreigt.
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VEEL ONGEVALLEN ZIJN EEN 
DIRECT GEVOLG VAN ‘ROAD-RAGE’
Hoe ernstiger je aan ADHD lijdt, gemeten op basis van de 
symptomen, des te meer ‘rijwoede’ gerapporteerd wordt 
op formulieren voor zelfbeoordeling als chauffeurs met 
ADHD een dagboek bijhouden.



MEDICATIE EN ADHD
Amerikaanse statistieken tonen aan dat ongevallen bij de meeste 
jongeren tijdens het weekend plaatsvinden, vooral ’s avonds, ’s 
nachts en tijdens de zomervakantie. Dit is interessant omdat het 
juist gebeurt tijdens de periodes waarin je geen medicatie neemt 
of waarin kortwerkende medicatie uitgewerkt raakt. Er kunnen 
uiteraard ook andere factoren bij betrokken zijn, zoals feestjes, 
alcohol of drugsgebruik.

De onderzoeken die tot dusver zijn uitgevoerd tonen aan dat 
langwerkende medicatie een beter effect heeft dan kort werkende. 
Er is echter behoefte aan meer onderzoek dat niet alleen in het 
laboratorium plaatsvindt.

Vroeger beschouwde men ADHD als een zeer grote risicofactor in 
het verkeer en was het risico op ongevallen viermaal zo groot. Dit is 
zeer veel, ook in vergelijking met bijvoorbeeld personen met epilep-
sie, personen die lijden aan suikerziekte of een zwak gezichtsvermo-

gen hebben, of zelfs ten opzichte van alcoholisme. Met een aantal 
factoren is geen rekening gehouden bijvoorbeeld het feit dat mensen 
met ADHD meer kilometers rijden dan anderen. Wat uiteraard ook 
het risico om bij een ongeval betrokken te worden, doet toenemen.

Interessant is dat uit onderzoek blijkt dat personen met ADHD 
meer kilometers rijden dan personen zonder ADHD en dat zij 
bovendien een grotere neiging hebben om snel te rijden.

Een recent Noors onderzoek (Vaa, T. 2014) doorliep alle belang-
rijke onderzoeken tot dusver betreffende ADHD en het verkeer 
en besloot dat het risico om bij een ongeval betrokken te raken, 
bij personen met ADHD ongeveer 23% groter is. Dit is minder dan 
het risico bij alcoholisme, neurologische ziekten, suikerziekte en 
slechts een beetje hoger dan bij mensen met een visuele of audi-
tieve handicap. Daarom is er geen reden om verkeersgebruikers 
met ADHD te stigmatiseren.
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Ref.: Vaa, T: ADHD and relative risk of accidents in 
road traffic: a meta-analysis. Accid An Prev. 2014  



MEDICATIE EN ADHD
Een ander groot onderzoek uit Zweden (Chang, Z. 2014) 
maakte gebruik van registers om de samenhang tussen ern-
stige verkeersongevallen en het gebruik van ADHD-medicatie 
te onderzoeken. Hier werd een enigszins hoger risico vastge-
steld dan in het Noorse onderzoek, namelijk een ongeveer 45% 
hoger risico om bij ernstige verkeersongevallen betrokken te 
raken als men de diagnose ADHD had gekregen, ongeacht of 
men al dan niet schuldig was aan het ongeval. Dit gold zowel 
voor mannen als voor vrouwen, wat opmerkelijk is, omdat de 
meeste onderzoeken alleen betrekking hebben op mannen.

Het onderzoek toonde ook aan dat mannen die medicatie 
namen, minder ongevallen hadden dan die dit niet hadden. 
Dit verschil kon in dit onderzoek niet bij de vrouwen gemeten 
worden. Bij 40% tot 50% van de ongevallen bij mannen leek 
het erop dat ze door middel van medicatie vermeden hadden 
kunnen worden.
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Ref.: Chang, Z.: Serious transport accidents in adults with attention-deficit/ 
hyperactivity disorder and the effect of medication: a population-based study.
JAMA Psychiatry 2014



KAN MEN EEN  
RIJBEWIJS KRIJGEN 

ALS MEN ADHD 
HEEFT?

...
IN DE MEESTE 

GEVALLEN IS HET 
ANTWOORD JA!
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OVER RIJBEWIJZEN

Als je een aanvraag indient om een rijbewijs te krijgen, moet 
je een gezondheidsverklaring afgeven. In deze verklaring 
moet je informatie verstrekken over jouw ADHD-diagnose. 
Dit geldt niet alleen voor ADHD; dezelfde regels worden toege-
past voor andere ziekten of stoornissen, zowel op fysiek als 
op psychisch gebied.

Als je in medische behandeling bent voor ADHD, wordt er aan 
een specialist op het gebied van psychiatrie om een beoordeling 
gevraagd. De arts moet dan de ernst van je ADHD beoordelen, 
aangeven of je behandeling resultaat heeft en of de behande-
ling wordt gevolgd zoals voorgeschreven. Op die basis moet 
de arts beoordelen of je verantwoord een auto kan besturen.

Het hangt van diverse factoren af of je een tijdelijk of een 
permanent rijbewijs zult kunnen aanvragen en krijgen.

Het is van belang goed van de actuele informatie op de hoogte 
te zijn. De beste bron hiervoor is het Centraal Bureau Rijvaar-
digheid en het overzicht van de wetgeving in Nederland.

– CBR: www.cbr.nl/adhd.pp
– Overheid.nl, de wegwijzer naar informatie en 
 diensten van alle overheden, 
 wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2018-01-01#Bijlage
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Het is nog steeds niet erg duidelijk wat men als behandelaar de 
patiënten kan aanraden als zij merken dat ze problemen hebben 
met autorijden, aangezien er behoefte bestaat aan meer onder-
zoek betreffende het verband tussen ADHD en verkeer.

Op een gegeven moment dacht men bijvoorbeeld dat een auto-
matische versnellingsbak beter kon zijn voor personen met ADHD 
dan een handmatige versnellingsbak, omdat dit de taken vereen-
voudigt (automatiseert). Maar er zullen altijd mensen met ADHD 
blijven die zich juist beter kunnen concentreren als zij de versnel-
lingen zelf moeten bedienen.

Het is evenmin eenvoudig om te achterhalen of het een goed idee 
is om passagiers mee te nemen als men ADHD heeft. Sommige 
chauffeurs laten zich gemakkelijk afleiden als er andere mensen in 
de auto zitten. Een andere groep chauffeurs voelt zich juist geholpen  
als er mensen bij hen in de auto zitten van wie zij de mening 
respecteren. Bovendien hebben ze dan een groter verantwoorde-
lijkheidsgevoel. 

Men moet rekening houden met de individuele rijstijl van de 
desbetreffende persoon. Rijdt hij voorzichtig en aandachtig of is er 
juist een probleem met grote impulsiviteit en/of verveling, of is er 
sprake van “road-rage”?

Rijadviezen moeten in grotere mate deel uitmaken van de be-
handeling en hiermee moet rekening worden gehouden met de 
medicatie. In het bijzonder als men ‘s avonds of ‘s nachts rijdt.

Help vooral jonge volwassenen om zich ervan bewust te worden 
dat zij een bijzondere risicogroep vormen, die goed moeten weten 
of ze op het moment van autorijden in behandeling zijn. Druk hen 
op het hart dat er een ‘zero tolerance’ beleid bestaat wat alcohol 
en drugs betreft.

Vergeet de fietsers niet: er zijn mensen met ADHD die hun pogingen 
om een rijbewijs te behalen hebben opgegeven en er zijn mensen 
die hun rijbewijs weer kwijt zijn geraakt.

ADVIEZEN 
VOOR BEHANDELAARS
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ADVIEZEN 
VOOR BEHANDELAARS
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ADVIEZEN VOOR 
CHAUFFEURS MET ADHD

•  Rij niet zonder de voorgeschreven medicatie te hebben 
ingenomen.

•  Als je ‘s avonds of ‘s nachts rijdt overweeg dan om een 
kort werkende tablet in te nemen, op voorwaarde dat die 
voorgeschreven is.

•  Ben je samen met anderen die eventueel in jouw plaats 
kunnen autorijden?

•  Leg je mobiele telefoon weg, bijvoorbeeld in de kofferbak 
en gebruik geen handsfree apparatuur.

• Pruts niet met de autoradio.
•  Gebruik geen koptelefoon met muziek terwijl je rijdt, want 

dan hoor je geen ziekenwagens en dergelijke!

•  Eet of drink niet tijdens het rijden. Kam of borstel je  
haar niet en doe geen make-up op tijdens het autorijden.

•  Parkeer op een veilige parkeerplaats als je beter naar  
je GPS of een kaart wilt kijken.

•  Rij niet als je opgewonden of boos bent.
•  Maak je niet boos over het rijgedrag van anderen.  

Concentreer je in plaats daarvan en zorg dat je zelf  
volgens de regels rijdt.

•  Rij niet als je twijfelt of je in staat bent om autorijden.
•  Alcohol en andere roesmiddelen zijn absoluut verboden!
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MEDICE BV
Ericssonstraat 2 
5121 ML Rijen
E-mail: info@medice.nl
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