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Chapter 1 

General introduction  

The aim of this dissertation was to assess the influence of long-term medication use on driving 

performance in patient populations. The presented studies outline the potential influence of 

medication use on actual on-the-road driving performance and neurocognition. Of interest is 

explaining individual driving performance in light of patients’ clinical symptomatology, 

pharmacological intervention, and duration of treatment. 

Chapter 2 

Influence of Long-Term Benzodiazepine use on Neurocognitive Skills Related to Driving 

Performance in Patient Populations: A Review 

The aim of this chapter was to summarize the literature of the past 30 years (1986 – 2016) about 

the influence of long-term benzodiazepine treatment on driving related performance. In total, 

13 studies were selected for this review. Results showed that long-term benzodiazepine users 

are impairment in the domain of memory and attention, but this is less clear for psychomotor 

performance. Moreover, long-term users show less impairment after acute benzodiazepine 

administration in comparison to treatment naïve controls. In conclusion, the chapter suggests 

that long-term users develop tolerance for the impairing properties of benzodiazepine treatment, 

but also, that the development of tolerance is incomplete. 

Chapter 3 

Driving Performance and Neurocognitive Skills of Long‐term Users of Benzodiazepine 

Anxiolytics and Hypnotics 

This chapter present the data of the effects of long-term use of benzodiazepine anxiolytics and 

hypnotics on driving performance. Performance of patient groups were compared to a group of 

matched healthy controls. Measures included the one hour standardized highway driving test in 

actual traffic and several neurocognitive tasks related to driving. Exploratory analyses included 

the duration of benzodiazepine treatment. Results showed that on-the-road driving performance 

of long-term users of hypnotics was significantly worse in comparison to controls. Moreover, 

non-inferiority analyses displayed clinically relevant impairment for patients treated for less 

than 3 years with hypnotics, but not for patients treated for more than 3 years. Long-term 

anxiolytic users showed no significant difference compared to controls, although large 
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individual differences were present and the included patient sample was relatively small. All 

patient groups displayed slower reaction times on a number of neurocognitive tasks, however, 

these differences were most prominent in hypnotic users treated for less than 3 years. It can be 

concluded that the impairing effects of benzodiazepine hypnotics on driving performance may 

mitigate over time following long-term usage, although neurocognitive impairments may 

remain. No overall conclusion could be drawn for the anxiolytic users group. 

Chapter 4 

Driving Performance of Depressed Patients who are Untreated or Receive Long-Term 

Antidepressant (SSRI/SNRI) Treatment 

This chapter investigates the driving performance of depressed patient who received either no 

antidepressant treatment (with or without benzodiazepine medication) or treatment with 

selective serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors for a prolonged period. The performance 

of patients was primarily compared to a group of healthy controls. Measures included the 

standardized on-the-road driving test which assesses automated vehicle control and 

questionnaires assessing clinical symptomatology. Results indicated that driving performance 

of all patients groups was significantly worse compared to healthy controls. However, the 

driving impairment observed in long-term treated patients was significantly less than in patients 

with no antidepressant treatment. Furthermore, severity of depression correlated significantly 

with driving performance across all groups. It can be concluded that clinical symptomatology 

plays a role in driving related impairment. As such, antidepressant treatment may mitigate 

driving impairment in depressed patients. 

Chapter 5 

On-the-road driving performance and neurocognition of patients with long-term antidepressant 

treatment 

This chapter presents data of the effects of long-term antidepressant treatment on driving 

performance and neurocognition. The performance of long-term treated patients was compared 

to a normative control group consisting of healthy controls. The primary measure was the 

standard deviation of lateral position and secondary measures included neurocognitive tasks 

related to driving (e.g. attention, reaction time, and vigilance). Results indicated that long-term 

users of antidepressants showed comparable performance to a group of normative controls. 

Subsequent analyses based on duration of treatment revealed a significant and clinically 
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relevant increase in SDLP for patients treated shorter than 3 years. Patients treated with 

antidepressants displayed, on average, comparable performance to controls on all 

neurocognitive tasks, although large individual performance differences were present. It can be 

concluded that long-term treated patients showed comparable performance to controls in 

driving performance and neurocognitive functioning. Impairment was primarily observed in 

patients treated for less than 3 years. 

Chapter 6 

On-the-road driving performance of patients with central disorders of hypersomnolence on 

stable treatment 

The aim of this chapter was to assess driving performance of patients with hypersomnolence of 

central origin. Patients were diagnosed with either narcolepsy (with or without cataplexy) or 

idiopathic hypersomnia and received stable treatment. The performance of patients groups was 

primarily compared to a normative control group. Measures included the standardized on-the-

road driving test and subjective ratings of sleepiness. Results showed that driving performance 

of patients did not significantly differ from controls. However, analyses based on diagnoses 

showed driving related impairment for patients diagnosed with narcolepsy and cataplexy. 

Sleepiness of patients was positively correlated to driving performance and significantly higher 

in patients whom were not able to complete the 1-hour driving test. It can be concluded that 

narcolepsy patients with cataplexy may still be impaired in their driving performance despite 

stable treatment. Therefore, in clinical practice, the determination of fitness to drive should be 

based on an individual assessment. 

Chapter 7 

General discussion 

The aim of this chapter is to summarize and discuss the results of the studies presented in the 

previous chapters. Results showed that the observed driving related impairment in long-term 

treated patients is mitigated by factors such as reductions in clinical symptomatology, tolerance 

development for their received pharmacological intervention and duration of treatment. These 

factors seem to play a role in explaining inter-individual variance in patient’s performance. 

Combining the results of aforementioned chapters, provides a rationale for conducting research 

into predicting fitness to drive (possibly a-priori) of patients in a clinical setting.  
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Hoofdstuk 1 

Algemene introductie: 

Het doel van dit proefschrift is om de invloed van langdurig medicijngebruik op de rijprestaties 

bij verscheidende patiënt populaties in kaart te brengen. De gepresenteerde studies bieden een 

beschrijving van de potentiële invloed van medicijngebruik op rijvaardigheid en neurocognitief 

functioneren. Van belang hierbij is het verklaren van de rijprestaties bij verscheidene 

patiëntgroepen in het kader van klinische symptomatologie, de farmacologische interventie en 

de behandelingsduur. 

Hoofdstuk 2 

De invloed van lange-termijn benzodiazepine gebruik op neurocognitieve taken gerelateerd 

aan rijvaardigheid in patiënt populaties 

Het doel van dit hoofdstuk was om een overzicht te verschaffen van de wetenschappelijke 

literatuur van de afgelopen 30 jaar (1986 – 2016) over de invloed van lange-termijn 

benzodiazepine gebruik op neurocognitieve taken gerelateerd aan rijvaardigheid. In totaal 

werden 13 studies geselecteerd voor dit overzicht. De resultaten lieten zien dat langdurige 

gebruikers van benzodiazepinen een verslechtering van het neurocognitieve domein geheugen 

en aandacht laten zien, alhoewel dit minder duidelijk is voor psychomotorisch functioneren. 

Bijkomend laten langdurige gebruikers van benzodiazepinen minder verslechtering op 

neurocognitieve taken zien na acute benzodiazepine administratie, wanneer zij vergeleken 

worden met medicatie naïeve controle deelnemers. Er kan worden geconcludeerd dat lange 

termijn benzodiazepinen gebruikers tolerantie ontwikkelen voor de nadelige eigenschappen van 

benzodiazepine behandeling, maar ook, dat deze tolerantie ontwikkeling niet volledig is. 

Hoofdstuk 3 

Rijvaardigheid en neurocognitieve vaardigheden van lange-termijn gebruikers van 

benzodiazepinen 

Dit hoofdstuk presenteert data over de effecten van langdurige benzodiazepine gebruik op de 

rijvaardigheid. Vaardigheden van beide patiëntgroepen (anxiolytica & hypnotica) werden 

vergeleken met de prestaties van een gezonde controlegroep gematcht op leeftijd, geslacht en 

rijervaring. Er werden verschillende soorten taken afgenomen, waaronder een 

gestandaardiseerde rijtest op de snelweg in het verkeer en neurocognitieve taken gerelateerd 
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aan rijvaardigheid. Vervolganalyses waren gericht op het in kaart brengen van de invloed van 

duur van benzodiazepine gebruik op de gemeten prestaties. De gevonden resultaten lieten zien 

dat de prestaties van langdurige hypnotica gebruikers tijdens de gestandaardiseerde rijtest op 

de weg significant slechter waren ten opzichte van een controlegroep. De verslechtering in 

prestaties staat gelijk aan het rijden onder invloed van >0.5 promille alcohol, hetgeen alleen 

waargenomen werd in patiënten die korter werden behandeld dan 3 jaar. Lange-termijn 

gebruikers van benzodiazepine anxiolytica lieten geen significante verschillen in rijprestaties 

zien ten opzichte van de controlegroep, alhoewel er kan worden opgemerkt dat de individuele 

prestaties in deze patiëntengroep zeer ver uit een lagen en de groep een relatief klein aantal 

deelnemers bevatte. Alle patiëntengroepen lieten een vertraging van het reactievermogen zien 

op verscheidenen neurocognitieve taken. Deze vertraging was het meest opvallend in 

gebruikers van hypnotica wiens behandeling korter duurde dan 3 jaar. Er kan worden 

geconcludeerd dat de belemmerende invloed van benzodiazepine hypnotica op rijvaardigheid 

geleidelijk afneemt over tijd, alhoewel vormen van neurocognitieve belemmering aanwezig 

blijven. 

Hoofdstuk 4 

Rijvaardigheid van depressieve patiënten die onbehandeld zijn of langdurig behandeld worden 

met een SSRI of SNRI 

Dit hoofdstuk beschrijft een onderzoek naar de rijvaardigheid van een groep depressieve 

patiënten die geen antidepressivum behandeling kregen (met of zonder benzodiazepine 

comedicatie), of die langdurig behandeld werden met een selectieve serotonine/noradrenaline 

heropname remmer (SSRI/SNRI). De prestaties van de verschillende patiëntengroepen werden 

primair vergeleken met een groep gezonde controle deelnemers. De verscheidene metingen die 

deze patiënten ondergingen bestonden uit een gestandaardiseerde rijtest op de snelweg in het 

verkeer en vragenlijsten gericht op het meten van klinische symptomatologie. De resultaten 

lieten zien dat rijvaardigheid in de verschillende patiëntgroepen significant slechter was in 

vergelijking met de gezonde controlegroep, maar, deze verslechtering was milder in 

depressieve patiënten die langdurig behandeld werden met een antidepressivum in vergelijking 

met de groep die geen antidepressivum behandeling onderging. Verder bleek de ernst van de 

depressie (uitgedrukt in klinische symptomen) significant samen te hangen met de 

geobserveerde rijvaardigheid verkregen uit de rit op de snelweg in het verkeer. Er kan worden 

geconcludeerd dat klinische symptomatologie een rol speelt bij de mate van 
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rijvaardigheidsbelemmering bij patiënten. Mogelijkerwijs kan deze belemmering deels worden 

opgeheven in depressieve patiënten door een behandeling met een antidepressivum. 

Hoofdstuk 5 

Rijvaardigheid en neurocognitieve vaardigheden van patiënten die langdurig behandeld 

worden met een antidepressivum 

Dit hoofdstuk beschrijft een onderzoek naar de invloed van een langdurige antidepressiva 

behandeling op rijvaardigheid en neurocognitie. De prestaties van langdurig behandelde 

patiënten werd vergeleken met een gezonde normatieve controlegroep gematcht op leeftijd, 

geslacht en rijervaring. De primaire uitkomstmaat van het onderzoek betrof de 

gestandaardiseerde rijtest op de snelweg in het verkeer en verscheidene secundaire maten, 

waaronder neurocognitieve taken die gerelateerd zijn aan rijvaardigheid (bijv. aandacht, 

reactievermogen en vigilantie). Resultaten geven weer dat lange-termijn gebruikers van een 

antidepressivum vergelijkbare prestaties laten zien tot de gezonde controlegroep. 

Vervolganalyses gebaseerd op duur van het antidepressivum gebruik lieten een significante 

verslechtering van de rijvaardigheid zien in patiënten die korter dan 3 jaar behandeld werden. 

Verder lieten patiënten, gemiddeld genomen, vergelijkbare prestaties met gezonde controle 

deelnemers zien op de neurocognitieve taken. Een kanttekening hierbij is dat de individuele 

prestaties van patiënten zeer ver uiteen lagen. Er kan worden geconcludeerd dat patiënten die 

langdurig behandeld worden vergelijkbare prestaties laten zien met een gezonde controlegroep 

in de domeinen van rijvaardigheid en neurocognitief functioneren. De waargenomen 

verslechtering van prestaties in de groep was primair terug te zien in patiënten die korter dan 3 

jaar behandeld werden. 

Hoofdstuk 6 

Rijvaardigheid van patiënten met een centrale aandoening van hypersomnie met een stabiele 

behandeling 

Het doel van dit hoofdstuk was het in kaart brengen van de rijvaardigheid van patiënten met 

een centrale aandoening van hypersomnie. Deelnemende patiënten kregen een stabiele 

behandeling en waren gediagnostiseerd met narcolepsie (met en zonder kataplexie) of 

idiopathische hypersomnie. De prestaties van deze patiëntgroepen werden primair vergeleken 

met een normatieve controlegroep van gezonde deelnemers. De verscheidene metingen waren 

een gestandaardiseerde rijtest op de snelweg en subjectieve vragenlijsten betreffende 
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slaperigheid. Resultaten lieten zien dat de rijvaardigheid van patiënten, als één grote groep, niet 

significant verschilde van de gezonde controlegroep. Vervolganalyses laten echter zien dat 

patiënten gediagnostiseerd met narcolepsie en kataplexie een verslechterde rijvaardigheid 

hebben. Subjectieve slaperigheid liet een positief verband zien met de rijvaardigheid zoals 

gemeten gedurende de rijtest op de weg. Tevens was de mate van slaperigheid aanzienlijk hoger 

in patiënten die niet in staat waren om de rijtest op de weg volledig af te ronden. Er kan worden 

geconcludeerd dat patiënten met de diagnose narcolepsie en kataplexie nog steeds een vorm 

van rijvaardigheidsbelemmering laten zien ondanks een stabiele behandeling. Het is daarom 

van belang om in de klinische praktijk de bepaling van de rijgeschiktheid bij patiënten met een 

centrale aandoening van hypersomnie te baseren op een individuele beoordeling. 

Hoofdstuk 7 

Algemene discussie 

Resultaten laten zien dat de waargenomen belemmering in rijvaardigheid in patiënten die 

langdurig behandeld worden mogelijkerwijs afneemt door onderliggende factoren zoals een 

reductie in klinische symptomatologie, tolerantie ontwikkeling voor de farmacologische 

interventie en duur van medicatiegebruik. Deze factoren spelen een rol in het verklaren van 

interindividuele verschillen in een patiëntenpopulatie. Het combineren van de resultaten van de 

voorheen beschreven hoofdstukken, biedt een rationale voor het uitvoeren van onderzoek naar 

het mogelijkerwijs voorspellen van rijvaardigheid bij patiënten in een klinische setting. 
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