PATIËNTEN
INFORMATIE
Auto- of motorrijden
met de diagnose
dementie

Met de diagnose dementie bent u volgens de wet
onbevoegd om een motorvoertuig te besturen.
Omdat dementie of een vermoeden daarvan
al in een vroeg stadium vast te stellen is, zijn er
uitzonderingen en kunt u in bepaalde gevallen
wel uw rijbewijs behouden. Een voorwaarde is dan
wel dat u een rijtest bij het CBR (Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen) met goed gevolg hebt
afgelegd. Mensen met een matige tot ernstige
vorm van dementie zijn ALTIJD onbevoegd een
motorvoertuig te besturen.
Als u uw rijbewijs wilt behouden
Als u de diagnose dementie krijgt behoort de
behandelaar u op de hoogte te stellen dat u niet
meer mag autorijden. U dient de diagnose zelf te
melden bij het CBR.
−− U moet een gezondheidsverklaring invullen en
opsturen naar het CBR. Deze verklaring kunt u
bij uw gemeente halen of via het CBR opvragen.
Hier zijn kosten aan verbonden.
−− Bij deze gezondheidsverklaring moet u een
recent onderzoeksrapport van een behandelaar
(neuroloog, geriater of psycholoog ) bijvoegen.
Dit mag een rapport zijn van uw eigen
behandelaar. In dat rapport moet de ernst en de
aard van de dementie staan.

−− Ook moet er een CDR-classificatie (Clinical
Dementia Rating) bij zitten. Deze classificatie
geeft weer, welke dingen er bij u goed gaan en
waar voor u de problemen liggen. Hieruit kan
men opmaken wat de ernst van uw klachten zijn
in relatie tot het auto- of motorrijden.
Mocht er geen recent onderzoeksrapport met uw
CDR classificatie zijn dan kan het CBR u op grond
van de eigen verklaring voor onderzoek naar een
neuroloog of geriater doorverwijzen. Dit consult
is meestal voor uw eigen rekening. De kosten zijn
afhankelijk van hoelang de keuring duurt. U kunt de
kosten opzoeken op de website van de Nederlandse
zorg autoriteit www.nza.nl.
Rijtest
Mensen met een score van 0,5 of 1 op de Clinical
Dementia Rating worden op basis van de eigen
verklaring door het CBR uitgenodigd voor een rijtest.
Tijdens deze rijtest kan een deskundige van het CBR
beoordelen in hoeverre de dementie van invloed is
op het rijgedrag. Aan de rijtest zelf zitten ook kosten
verbonden, deze kunt u nakijken op de website van
het CBR: www.CBR.nl
Mensen met een Critical Dementia Rating van 2
(ernstige dementie) mogen geen auto of motor meer
rijden en worden NIET uitgenodigd voor een rijtest.
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Zij mogen wel gebruik maken van een scootmobiel,
bromfiets en een 45 km auto. Het gebruik van de
laatste twee vervoersmiddelen (bromfiets en 45 km
auto) wordt echter wel afgeraden in verband met
de vele ongelukken die hiermee gebeuren.
Voor het rijden op een bromfiets, scooter, snorfiets
is een bromfietsrijbewijs nodig (categorie AM). U
kunt uw rijbewijs categorie A of B omzetten naar
een AM rijbewijs in de gemeente waar u woont. U
hoeft hiervoor geen bromfietsexamen af te leggen.
Periode tussen diagnose en rijtest
Zolang het CBR nog geen uitspraak heeft gedaan
over uw rijgeschiktheid, bestuurt u met de
diagnose dementie een motorvoertuig op eigen
verantwoording. Bij aanrijdingen en ongelukken
kan en mag de verzekering weigeren uit te keren
als na onderzoek blijkt dat u niet voldoet aan de
‘Regeling eisen geschiktheid 2000’. Ook kunt u
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Nieuw rijbewijs
Als u de rijtest goed heeft afgelegd krijgt u een
‘Verklaring van geschiktheid’. Hiermee kunt u
een nieuw rijbewijs aanvragen. Deze verklaring
is voor een bepaalde tijd geldig en geld alleen
voor privégebruik van auto of motor; niet voor
beroepschauffeurs. Voor beroepschauffeurs gelden
andere regels zie hiervoor www.cbr.nl.
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Wat moet u doen
−− Stuur uw verzekeringsmaatschappij een kopie
van uw nieuwe rijbewijs en van de brief van het
CBR.
−− Vraag een schriftelijke reactie op uw brief en
bewaar deze bij uw polis.
−− Ruim voor het aflopen van de geldigheidsduur
van uw rijbewijs (4-6 maanden) moet u opnieuw
een eigen verklaring indienen bij het CBR om
de keuringsprocedure opnieuw te doorlopen
voor het verlengen van uw rijbewijs.
Wat als iemand niet wil stoppen met auto- of
motorrijden
Omdat mensen met dementie niet altijd inzicht
hebben in hun eigen functioneren is het soms
moeilijk iemand te overtuigen te stoppen met
auto- of motorrijden. Auto- en motorrijden geeft
een gevoel van onafhankelijkheid en als je dat niet
meer mag, voelen mensen zich beperkt in hun
vrijheid om te gaan en staan waar ze willen. Toch
is het vanwege de veiligheid van u en uw mede
weggebruikers wel van belang. Lees voor meer tips
onze folder ‘Wanneer iemand niet wil stoppen met
auto- of motorrijden’.
Meer informatie vindt u op www.cbr.nl en www.
dementie.nl.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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