Dementie, Mild
Cognitive Impairment en
Autorijden
Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk
mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Onlangs heeft u van uw arts de diagnose dementie
of Mild Cognitive Impairment (milde cognitieve stoornissen, MCI) gekregen. Omdat u
deze diagnose heeft gekregen, heeft dit gevolgen voor het mogen autorijden
(rijgeschiktheid). In deze folder geven wij u in het kort informatie hierover.

Wanneer mag u autorijden bij dementie/MCI?
Mensen met de diagnose beginnende dementie of MCI kunnen in een aantal gevallen nog
wel auto blijven rijden. Een voorwaarde is dat zij een rijtest bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) goed doorstaan. Als u slaagt voor de rijtest dan geldt dit
alleen voor rijbewijs B/E en A als u dit al in bezit had. Bij de diagnose matige tot
ernstige dementie is iemand altijd rijongeschikt.
Bij een geslaagde rijtest is de geldigheidsduur van het rijbewijs afhankelijk van de ernst
van de dementie. Bij lichte vormen van dementie is dit meestal 1 jaar. In
uitzonderingsgevallen kan bij MCI een Verklaring van geschiktheid voor 3 jaar worden
afgegeven.

Wat moet u doen als u wilt blijven autorijden?
1.

2.

3.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
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4.

Koop een ‘Gezondheidsverklaring’(voorheen ‘Eigen Verklaring’). Indien u ouder
bent dan 75jaar, dan koopt u een ‘Gezondheidsverklaring met geneeskundigverslag
(75+)’ bij uw gemeente (afdeling rijbewijzen) of online via www.cbr.nl met uw
DigiD-code.
Deze ‘Gezondheidsverklaring’ kunt u deels zelf invullen. Het invullen van het
geneeskundig verslag en het ondertekenen van deze Gezondsheidsverklaring moet
door een onafhankelijk keuringsarts plaats vinden. Een overzicht van keuringsartsen
kunt u vinden op internet, bijvoorbeeld via www.anbo.nl, of op
www.rijbewijskeuringsarts.nl Ook uw huisarts weet waar u terecht kunt voor een
keuring.
Bij de ‘Gezondheidsverklaring met of zonder geneeskundigverslag (75+)’ wordt
aangeraden een brief van de polikliniek Geriatrie of Geheugencentrum mee te
sturen. Hierin staat onder andere de diagnose dementie of MCI en eventueel de
resultaten van het neuropsychologisch onderzoek vermeld.
U krijgt dan een oproep voor een rijtest door het CBR. Het CBR kan ook besluiten
dat er eerst nog aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld door een oogarts.
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5.

6.

Als het CBR niet over voldoende informatie beschikt, bijvoorbeeld omdat u geen
brief van de polikliniek geriatrie heeft meegestuurd, wordt u opgeroepen voor een
onderzoek door een ‘dementie-specialist’. Dit is een onderzoek bij een arts die
gespecialiseerd is in dementie, soms in een andere plaats en op eigen kosten. Dit
onderzoek is dus niet nodig als u op de polikliniek Geriatrie of het Geheugencentrum
bent geweest voor onderzoek en de brief heeft meegestuurd.
U ontvangt na de rijtest bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid.

Opmerkingen
1.
2.

3.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid het CBR te melden dat u MCI of een vorm van
dementie heeft.
Het CBR bepaalt uiteindelijk uw rijgeschiktheid. De geriater stelt de diagnose MCI
of dementie vast en geeft advies, maar heeft geen inspraak in het eindoordeel van
het CBR.
Aan de ‘Gezondheidsverklaring evt. met geneeskundigverslag (75+)’ en het invullen
van de Gezondheidsverklaring en het geneeskundigverslag (75+) door de
keuringsarts zijn kosten verbonden. Deze kosten worden niet vergoed door de
zorgverzekering.

Procedure bij oproep voor een nieuwe rijtest na 1 jaar
•
•
•

Als u uw rijbewijs wilt verlengen na 1 jaar dan kunt u ongeveer 3 maanden voor uw
rijbewijs verloopt een afspraak maken op de polikliniek Geriatrie.
In sommige gevallen wordt opnieuw een neuro-psychologisch onderzoek gedaan,
meestal voldoet een korte test.
Ook nu moet u een brief van de polikliniek Geriatrie meesturen met de
‘Gezondheidsverklaring evt. met geneeskundigverslag (75+)’ om een onderzoek
door een ‘dementie-specialist’ elders (en op eigen kosten) te voorkomen.

Vragen?
Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden? Dan kunt u voor meer
informatie bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) terecht.
Tel: 088-2277700 Kies optie 1: Vragen over de Eigen Verklaring of keuring
Website: www.cbr.nl
Patiëntenorganisatie: www.alzheimer-nederland.nl

Bereikbaarheid Polikliniek Geriatrie
•
•
•

maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
Gelre Apeldoorn, tel: 055 – 581 83 95
Gelre Zutphen, tel: 0575 – 59 23 13
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