Autorijden na een CVA
Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk
mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Onlangs heeft u een (lichte) beroerte gehad, wij
noemen dit in medische termen een CVA of TIA. Omdat u een CVA/TIA heeft
doorgemaakt, heeft dit gevolgen voor het mogen autorijden (rijgeschiktheid). In de
regeling van het CBR wordt geen onderscheid meer gemaakt in rijgeschiktheid tussen
TIA en CVA. In deze folder geven wij u in het kort informatie over deze regeling en
wat van u wordt verwacht. Deze folder is niet van toepassing op sommige vormen van
bloedingen in de hersenen. Informeer in het geval van een hersenbloeding bij uw
neuroloog of bij de CVA-verpleegkundige of deze folder op u van toepassing is.

Wanneer mag u autorijden na een CVA?
Privé-gebruik
Bestaan er na twee weken geen lichamelijke en/of geestelijke restverschijnselen meer die
van invloed zijn op de rijgeschiktheid? Dan kan het CBR u weer rijgeschikt verklaren.
U dient dan een eigen verklaring in te vullen aangevuld met de ingevulde
beroertevragenlijst van een keurend arts. U kunt dan geschikt worden verklaard voor
rijbewijzen van groep 1 zonder termijnbeperking.

Beroepschauffeur
Zijn er 4 weken na het CVA geen lichamelijk en/of geestelijke restverschijnselen meer
aanwezig die van invloed zijn op de rijgeschiktheid? Dan kan het CBR u weer rijgeschikt
verklaren. U dient dan een eigen verklaring in te vullen aangevuld met de ingevulde
beroertevragenlijst van een keurend arts. U kunt dan geschikt worden verklaard voor
rijbewijzen van groep 2 zonder termijnbeperking.
Heeft de neuroloog beoordeeld dat de verwachting is dat er na 4 weken nog wel
lichamelijke en/of geestelijke restverschijnselen aanwezig zijn die van invloed zijn op de
rijgeschiktheid? Dan wordt u voor 3 maanden ongeschikt geacht voor het groep 2
rijbewijs. Na die termijn is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een
neuroloog of een revalidatiearts.
Voor de beoordeling van de geschiktheid is tevens een rijtest met een deskundige op het
gebied van de praktische geschiktheid van het CBR vereist. Het CBR heeft voor de rijtest
een uitvoerig protocol.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Wat betekent dit in de praktijk voor u?
In het kort samengevat geldt voor u het volgende:
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Koop een ‘eigen verklaring zonder geneeskundig verslag’ bij uw gemeente (afdeling
rijbewijzen), of download deze via de website.
Deze ‚eigen verklaring‛ vult u in en stuurt u op naar het CBR
Het CBR bepaalt vervolgens of een keuring nodig is en door wie. Wanneer dit voor u
geld, hoort u dit van het CBR
Zorg dat u bij een eventuele neurologische keuring een kopie van uw identiteitsbewijs
bij u heeft.
Na de keuring worden alle benodigde formulieren opgestuurd naar het CBR te
Arnhem.
Voor de beoordeling van de geschiktheid is tevens een rijtest met een deskundige op
het gebied van de praktische geschiktheid van het CBR vereist. Hierover ontvangt u
bericht van het CBR
Het CBR bepaalt uiteindelijk of en wanneer u weer mag autorijden.

Opmerkingen:




Het is uw eigen verantwoordelijkheid het CBR te melden dat u een TIA of CVA
heeft gehad.
Het CBR bepaalt uiteindelijk uw rijgeschiktheid.
Aan de aanschaf van de eigen verklaring, het laten ondertekenen van de eigen
verklaring en de neurologische keuring zijn kosten verbonden. Deze kosten worden
soms vergoed door de zorgverzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

De beschreven trajecten hierboven zijn de meest voorkomende, maar hierop zijn ook
uitzonderingen mogelijk. Zo nodig bespreekt uw neuroloog dit met u.

Bereikbaarheid polikliniek Neurologie
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn



maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
Tel: 055 – 581 84 00

Gelre ziekenhuizen Zutphen



maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
Tel: 0575 – 592 814

Vragen?
Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden, dan kunt u voor meer
informatie bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) terecht.
Contactgegevens
CBR regio Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland)
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
Tel: 0900 – 0210
Website: www.cbr.nl
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