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Het rijbewijs is voor veel mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral
zelfstandigheid. Omdat u een beroerte (CVA) of een TIA hebt gehad, moet bekeken worden of u nog
kunt en mag autorijden. In deze brochure wordt in het kort informatie gegeven over de regels die
hiervoor gelden.
Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u overleggen met de verpleegkundig
specialist Neurologie locatie ETZ Elisabeth, de neurorevalidatie verpleegkundige locatie ETZ
TweeSteden, uw neuroloog en/of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Beroerte of TIA
Beroerte
De medische term voor een beroerte is Cerebro Vasculair Accident; CVA. Omdat een beroerte leidt tot
beschadiging van delen van de hersenen, kan dit zowel lichamelijk als geestelijk grote gevolgen
hebben.
Deze gevolgen kunnen invloed hebben op het dagelijks leven en dus ook op het besturen van een
auto of een ander voertuig.
TIA
Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke verstoring van de hersenfunctie doordat er even te
weinig bloed aanwezig is geweest in een deel van de hersenen.

Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR)

Het CBR heeft eisen gesteld aan de rijgeschiktheid voor autorijden voor mensen met neurologische
aandoeningen. Of u geschikt bent om weer auto te rijden na uw CVA of TIA hangt af van de eventuele
restverschijnselen die u hebt en het soort rijbewijs.
Soorten rijbewijzen
In de eisen van rijgeschiktheid wordt er een onderscheid gemaakt in verschillende rijbewijzen:




Groep 1-rijbewijs: personenauto’s en motoren.
Groep 2-rijbewijs: vrachtwagens en bussen.
Beroepsmatig groep 1-rijbewijs (bijv. taxi): de eisen van een groep 2-rijbewijs zijn van toepassing.
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Procedure CBR
Autorijden na een beroerte of TIA
Na een beroerte of TIA mag u in ieder geval 2 weken niet autorijden.
Als er dan nog beperkingen zijn die de rijvaardigheid beïnvloeden mag u in ieder geval 3 maanden
niet autorijden. Dit geldt ook als u beroepschauffeur bent of beroepsmatig van gebruik maakt van uw
groep 1-rijbewijs.
Melden
Twee weken of 3 maanden (afhankelijk van het feit of u na 2 weken nog beperkingen heeft die het
autorijden zouden kunnen beïnvloeden) na de doorgemaakt beroerte of TIA kunt u een ‘Eigen
Verklaring’ invullen.
U bent klachtenvrij na 2 weken
Voor mensen die een TIA of beroerte hebben doorgemaakt en ‘restloos’ zijn hersteld is geen
neurologisch rapport meer nodig. Het CBR heeft van u een ‘Eigen Verklaring’ nodig en een door een
algemeen arts ingevulde ‘Beroerte Vragenlijst’.
Uw kunt een huisarts vragen om de ‘Beroerte Vragenlijst’ in te vullen. Deze vragenlijst is te vinden op
de website van het CBR. Uw eigen huisarts doet dit meestal niet i.v.m. de vertrouwensrelatie die u met
uw huisarts heeft. Vraag uw eigen huisarts om advies.
Daarnaast vult u zelf de ‘Eigen Verklaring’ in. Beide formulieren kunt u gelijktijdig naar het CBR
opsturen.
Als het CBR voldoende informatie heeft om een beslissing te nemen, hoeft u verder niets te doen. U
ontvangt binnen vier weken een brief met de beslissing van het CBR.
Voor meer informatie gaat u naar de website van het CBR; www.cbr.nl. Klik op het kopje ‘Eigen
Verklaring & keuring en dan Medisch Situatie’.
U bent niet klachtenvrij na 2 weken
Drie maanden na de beroerte (of later) verstuurt u de ‘Eigen Verklaring’ naar het CBR. Aanvullende
informatie kan door een huisarts worden toegevoegd. Binnen vier weken geeft het CBR aan wat de
beslissing is. Het kan zijn dat zij meer informatie nodig hebben van bijvoorbeeld uw specialist. Of moet
u een rijtest doen.
Als er extra onderzoek nodig is verwijst het CBR u naar een specialist.
Voor meer informatie gaat u naar de website van het CBR; www.cbr.nl. Klik op het kopje ‘Eigen
Verklaring & keuring en dan Medisch Situatie’.

Eigen Verklaring
Het formulier ‘Eigen Verklaring’ is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke
gesteldheid. Dit formulier is te koop bij rijscholen of bij uw gemeente.
Ook is het te downloaden op de website van het CBR. U gaat hier voor naar: https://mijn.cbr.nl/. Voor
het inloggen heeft u een Digid-code nodig.
Kosten
De service van het CBR zit in de prijs van de ‘Eigen Verklaring’. Actuele informatie over de kosten kunt
u vinden op de website www.cbr.nl. Zodra de ‘Eigen verklaring’ binnen is zijn alle diensten van het CBR
gratis. De kosten voor de medische keuring zijn voor eigen rekening.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het CBR:
www.cbr.nl. U kunt uiteraard ook terecht bij de verpleegkundig specialist Neurologie op locatie ETZ
Elisabeth of bij de neurorevalidatie verpleegkundige op locatie ETZ TweeSteden. Hij/zij helpt u graag
op weg.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ Elisabeth
Route 42
Polikliniek Neurologie:
Verpleegkundig specialist neurologie,
Dhr. J. Vervoort:
jc.vervoort@etz.nl
Locatie ETZ TweeSteden
Wachtkamer 5, tweede etage
Polikliniek Neurologie:
CVA-verpleegkundige,
Mw. M. van Schijndel;
m.vanschijndel@etz.nl

(013) 221 00 00

(013) 221 01 40
(013) 221 22 26

(013) 221 01 40
(013) 221 01 40

Locatie ETZ Waalwijk
Begane grond
Polikliniek Neurologie:

(013) 221 01 40

CBR:

0900-0210
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