
Rijgeschiktheid 
en de rijtest

Examenplaatsoverleg 2016



Verkeersveiligheid

CBR heeft een 
verkeersveiligheidstaak:
het beoordelen van de 
rijvaardigheid en medische 
geschiktheid van bestuurders 
en de vakbekwaamheid van 
professionals in transport en 
logistiek

Pagina 2



Wanneer een rijtest?

• De medisch adviseur van het CBR beoordeelt de 
medische informatie van de kandidaat en of een 
rijtest nodig is

• Een rijtest is bijvoorbeeld nodig bij:
- ADHD (eerste praktijkexamen)
- Bepaalde functiestoornissen
- Soms bij diabetes
- Verminderde kracht in armen of benen
- Noodzakelijke aanpassingen in het voertuig
- Rijden met protheses of andere hulpmiddelen

Per jaar ontvangen we zo’n 500.000 Eigen 
verklaringen en we nemen ongeveer 22.000 
rijtesten af
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• Gesprek met deskundige
• Praktische rijtest, waarbij de 

deskundige vaststelt of veilig en 
verantwoord aan het verkeer 
wordt deelgenomen en of 
aanpassingen aan het voertuig 
nodig zijn

Specifieke gezondheidssituaties 
kunnen van invloed zijn op het 
besturen van een motorvoertuig 
Denk aan:

• waarnemingsstoornissen (zien)
• cognitieve stoornissen (denken)
• motorische stoornissen (doen)
• bewustzijnsstoornissen
• gebruik van middelen die de 

rijgeschiktheid negatief 
beïnvloeden

De rijtest
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Aandachtspunten bij ADHD, ADD, ASS
Diagnose Kenmerkend/rijgedrag Aandachtspunten rijtest

ADHD • Verslappen/te veel wisselen van aandachtsniveau
• Moeite met scheiden van hoofd- en bijzaken
• Sneller afgeleid
• Neiging tot fixeren op 1 onderdeel
• Impulsief en druk
• Neiging om handelen uit te stellen tot laatste moment
• Geen overzicht in complexe situaties
• Weinig structuur in afhandeling

1. Volgehouden aandacht
2. Gerichte aandacht
3. Verdeling van aandacht
4. Besluitvorming

ADD • Verslappen van aandacht
• Wel waarnemen, maar geen besluit nemen, waardoor laag tempo 

besluitvorming
• Laag rijtempo
• Vaker momenten van rust nodig, zo niet dan snel geïrriteerd

1. Volgehouden aandacht
2. Verdeling van aandacht
3. Besluitvorming

ASS • Mogelijk stappen-denkers
• Matige/slechte of weinig consistente voertuigbediening
• Plannen/vooruitdenken ontbreekt
• Neiging om te fixeren om 1 onderdeel
• Betrokken moet zich nog eigen maken wat voor ons logisch is
• Moeite met voorspellen gedrag andere weggebruikers, waardoor 

mogelijk moeite met verkeersinzicht

1. Automatiseren van handelingen
2. Verdeling van aandacht
3. Besluitvorming
4. Voorspellen gedrag andere 

weggebruikers
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Het besluit

CBR kan 4 besluiten nemen:

• Rijgeschikt
• Rijgeschikt voor een bepaalde tijd
• Rijgeschikt onder voorwaarden
• Niet rijgeschikt
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Redenen voor een melding na 
examen

• Zichtbare lichamelijke handicaps
• Informatie die de kandidaat tijdens een 

examen vertelt
• Opvallend afwijkend rijgedrag
• Afwijkende bediening en/of besturing
• Onvoldoende stuurvastheid/koersvastheid
• Buitensporig agressief gedrag
• Onvoldoende ogentest

Volledige en juiste informatie op de Eigen 
verklaring voorkomt meldingen na examen!
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30 rijtestlocaties vanaf 1 juli 2017
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Vragen?

• Kijk ook op de website:
- cbr.nl/rijtest
- cbr.nl/magikrijdenals
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http://www.cbr.nl/rijtest
http://www.cbr.nl/magikrijdenals

