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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z10827
Vragen van de leden Bergkamp, Van Engelshoven en Jetten (allen D66) aan
de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en
Justitie over het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk
problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie (ingezonden 15 augustus
2017).
Vraag 1
Kent u de berichtgeving van Impuls & Woortblind, de vereniging voor en
door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie, dat de nieuwe
drugstest van de politie mensen met ADHD onterecht als overtreders kan
neerzetten?1
Vraag 2
Klopt het dat deze nieuwe speekseltest op drugs voor automobilisten ook test
op het gebruik van dexamfetamine?
Vraag 3
Bent u bekend met het feit dat mensen met ADHD regelmatig medicatie
voorgeschreven krijgen waar dexamfetamine in zit? Bent u bekend met het
gegeven dat bij volwassenen qua medicatie stimulantia de eerste keuze is
(methylfenidaat en dexamfetamine), zoals verwoord in de landelijke Richtlijn
ADHD bij volwassenen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie?2
Vraag 4
Bent u bekend met het gegeven dat het gebruik van medicatie met dexamfetamine de rijvaardigheid van mensen met ADHD verbetert, zoals beschreven
in het «Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid» van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(KNMP)3 en de reactie van de Gezondheidsraad op dit rapport?4 Deelt u deze
conclusie?
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http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtredersneerzetten/
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Richtlijn ADHD bij volwassenen, 2015, 8.
KNMP, Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/15/adviesrapportpsychostimulantia-en-rijgeschiktheid
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Vraag 5
Acht u het een risico dat wanneer mensen met gebruik van ADHD-medicatie
met dexamfetamine onterecht hun rijbevoegdheid wordt ontzegd, omdat zij
positief getest kunnen worden met de nieuwe speekseltest op drugs? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, acht u het een risico dat mensen met ADHD dergelijke
medicatie niet meer zullen gebruiken om te voorkomen dat hun rijbevoegdheid (onterecht) wordt ontzegd, terwijl juist het niet gebruiken van deze
medicatie hun rijgedrag kan verminderen?
Vraag 6
Op welke wijze wordt voorkomen dat mensen met ADHD die gebruikmaken
van medicatie met dexamfetamine, hun rijbevoegdheid onterecht wordt
ontnomen omdat de nieuwe speekseltest op drugs een positieve uitslag
geeft? Is het afdoende wanneer zij bij een positieve test aan de politie een
doktersverklaring kunnen overhandigen? Waarom wel of waarom niet?
Op welke wijze wordt hier door de politie in de praktijk op geacteerd?
Vraag 7
Klopt het dat ook in België een vergelijkbare speekseltest, geïntroduceerd in
2010, positief test(te) op medicatie voor ADHD?5 Op welke wijze wordt hier in
België mee omgegaan?
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https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-drugstest-reageert-ook-op-adhdmedicatie~a1039341/
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