Rijden na een beroerte (CVA) of TIA

Neurologie

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent namelijk
mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Omdat u een beroerte (CVA) of TIA heeft
(doorgemaakt), vraagt u zich mogelijk af of u nog mag rijden.
In deze folder geven wij u in het kort informatie over de regelingen die
hieromtrent gelden. Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u
overleggen met een CVA verpleegkundige, een arts, of het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Kijk voor telefoonnummers op de achterkant
van deze folder.
Procedure na een beroerte auto en motor
Na een beroerte (CVA) mag u in ieder geval 2 weken niet rijden.
Na 2 weken moet de neuroloog of revalidatiearts beoordelen of er nog
restverschijnselen zijn die mogelijk van invloed zijn op veilig rijden. Indien er
geen restverschijnselen aanwezig zijn, dan kunt u het formulier ‘Eigen
verklaring’ bij uw gemeente halen en de procedure volgen die onder het kopje
‘Eigen verklaring’ staat. Het formulier is niet gratis. De kosten bedragen
ongeveer € 20,=.
Beoordeelt de neuroloog of revalidatiearts dat er nog restverschijnselen
aanwezig zijn die van invloed zijn op veilig rijden dan mag u 3 maanden niet
rijden. Na deze periode kunt u een 'Eigen verklaring' invullen en de procedure
volgen die onder het kopje ‘Eigen verklaring’ staat beschreven.
Procedure na een TIA auto en motor
Na een TIA mag u in ieder geval 2 weken niet rijden. Na 2 weken kunt u een
‘Eigen verklaring’ halen bij uw gemeente en de procedure volgen die onder het
kopje ‘Eigen verklaring’ beschreven staat. Voor sommige verzekeraars hoeft u
de procedure van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet te
volgen wanneer u een TIA hebt gehad. U kunt dit navragen bij uw
verzekeringsmaatschappij. Indien uw verzekeringsmaatschappij dit niet nodig
acht kunt u met het CBR afstemmen of u de procedure dient te volgen zoals
omschreven onder het kopje ‘Eigen verklaring’. Dit geldt alleen voor TIA: bij een
beroerte dient u deze procedure wel te volgen!
Procedure na een beroerte en TIA beroepschauffeur vrachtwagen, bus,
auto
Indien u beroepschauffeur bent op vrachtauto bus of auto (bijvoorbeeld taxi),
dan mag u 4 weken niet rijden. Hierna moet de neuroloog of revalidatiearts
beoordelen of er nog restverschijnselen zijn die mogelijk van invloed zijn op het
veilig rijden. Indien er geen restverschijnselen aanwezig zijn, kunt u een ‘Eigen
verklaring’ halen bij uw gemeente en de procedure volgen die onder het kopje
‘Eigen verklaring’ beschreven staat.
Wanneer er wel restverschijnselen aanwezig zijn, dan kunt u ‘niet geschikt’
worden verklaard. U hebt dan nog drie jaar de tijd om een zogenaamde
geschiktheidsverklaring te krijgen. De neuroloog of revalidatiearts zal deze
verklaring moeten afgeven. Daarna kunt u een ‘Eigen verklaring’ halen bij uw
gemeente en de procedure volgen die onder het kopje ‘Eigen verklaring’
beschreven staat.
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Eigen verklaring
De ‘Eigen verklaring’ is een formulier dat verkrijgbaar is bij uw gemeente.
Daarop geeft u aan dat u een neurologische aandoening heeft (doorgemaakt).
Een arts, bijvoorbeeld uw huisarts, moet op dit formulier een aantekening
maken van de datum van de beroerte, de aard en de ernst ervan.
Deze ingevulde ‘Eigen verklaring’ stuurt u met een kopie van uw
legitimatiebewijs naar het CBR. Het adres van het CBR vindt u op de achterkant
van deze folder.
Het CBR beoordeelt vervolgens uw rijvaardigheid.
Het kan zijn dat er nog een aanvullende verklaring wordt verlangd van een
neuroloog. De neuroloog keurt u dan nog eens en stuurt zijn verklaring naar het
CBR. Daarna krijgt u bericht van het CBR of u weer mag rijden of dat u nog een
aanvullende rijtest moet doen.
Melding aan het CBR
U bent de enige die het CBR kan melden dat u een beroerte hebt gehad. Voor
uw veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers is het van belang dat u
niet vergeet de ‘Eigen verklaring’ in te vullen en aan het CBR te sturen.
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Vragen?
Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden, dan kunt u voor
meer informatie terecht bij het:
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk
Telefoon: 070 372 0500
Website: www.cbr.nl
Regiokantoor CBR voor Noord-Brabant en Limburg in Eindhoven: 0900-0210

Verpleegkundig specialist CVA
Bereikbaar via Neurologie: 088 – 459 7817
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