PATIËNTEN
INFORMATIE

Autorijden na een
TIA/CVA

Het rijbewijs is voor de meeste mensen een groot goed. Het betekent
namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Omdat u een TIA of
CVA (ook wel herseninfarct of hersenbloeding genoemd) heeft gehad,
vraagt u zich misschien af of u nog een voertuig mag besturen. In deze
folder geven wij u in het kort informatie over de regelingen die hiervoor
gelden.
Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt overleggen
met uw behandelend arts/neuroloog of het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Autorijden na een TIA/ CVA zonder restverschijnselen
Als er volgens de behandelend neuroloog geen restverschijnselen
aanwezig zijn die mogelijk het rijden zouden kunnen beïnvloeden mogen
bestuurders van personenauto’s of motoren na twee weken weer rijden.
De neuroloog maakt een notitie in het dossier en in de brief naar de
huisarts. U hoeft dit niet te melden aan het CBR. Met restverschijnselen
die het autorijden kunnen beïnvloeden bedoelen we bijvoorbeeld:
krachtverlies in een arm of been of problemen met het zien. In de rest
van deze folder noemen we dit simpelweg restverschijnselen.
Autorijden na een CVA met restverschijnselen
Zijn er na twee weken nog restverschijnselen dan moet u na drie
maanden opnieuw door de neuroloog/huisarts beoordeeld worden.
Tijdens het polikliniekbezoek vindt er een herbeoordeling plaats. Als er
op dat moment geen restverschijnselen meer zijn, dan mag u weer gaan
rijden. Hiervan wordt een aantekening gemaakt in uw dossier en in de
brief naar de huisarts. U hoeft dit niet te melden aan het CBR.
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Heeft u na drie maanden nog wel restverschijnselen, dan moet u dit
melden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) met behulp
van de Gezondheidsverklaring. Het CBR beoordeelt op basis van de
ingevulde Gezondheidsverklaring of er een medische keuring en/of
rijvaardigheidstest moet plaatsvinden.
Autorijden na een hersenbloeding waarbij bloedvatmisvormingen zijn
vastgesteld
Als de CVA is veroorzaakt door een bloedvatmisvorming dan mag u
minstens zes maanden niet autorijden afhankelijk van de ernst van de
uitval.
Beroepsmatig rijden na een TIA/CVA
Wanneer u voor uw beroep een auto, motor, vrachtwagen of bus
bestuurt (rijbewijzen C, CE, D, DE), geldt dat u voor uw beroep vier
weken geen motorvoertuig mag besturen. Na deze vier weken moet
u eerst gekeurd worden door een onafhankelijke arts voordat u
weer mag rijden. Dit geldt ook als u geen uitvalsverschijnselen meer
heeft. Als de arts vaststelt dat er nog wel belemmeringen zijn zoals
verlammingsverschijnselen, krachtsverlies, beperkingen in het zicht of
verminderd reactievermogen, dan mag u in ieder geval drie maanden
niet beroepsmatig een motorvoertuig besturen.
Via het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) kunt u een Eigen verklaring
invullen om toestemming te krijgen om weer beroepsmatig te mogen
rijden. Daarnaast is er ook een verklaring of een specialistisch rapport
van een onafhankelijke arts nodig.
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Melden bij het CBR
Let op: u moet zelf bij het CBR melden dat u een CVA met
restverschijnselen na drie maanden heeft. Als u dit niet doet en toch
in de auto of op de motor stapt, kan dat risico opleveren voor uzelf en
andere weggebruikers. Als u betrokken raakt bij een ongeluk, kunt u
problemen krijgen met uw verzekeraar.
Een Gezondheidsverklaring
Het formulier Gezondheidsverklaring is te verkrijgen bij de gemeente in
uw woonplaats of online bij het CBR, hier zijn kosten aan verbonden.
U vult zelf de Gezondheidsverklaring in. Wanneer één van de vragen met
ja is beantwoord, wordt er op uw verzoek door de arts een aantekening
geplaatst bij deze vraag. De aantekening beschrijft de aard en ernst van
de aandoening en mag door iedere arts geplaatst worden, ook door de
behandelend arts. Naast de aantekening op de Gezondheidsverklaring
kan de arts ook een specifieke vragenlijst invullen, zoals de beroerte
vragenlijst. Dit kan uw huisarts, neuroloog of revalidatiearts voor u
invullen.
De Gezondheidsverklaring stuurt u samen met een kopie van uw
legitimatiebewijs, op naar het CBR. Het CBR neemt daarna de beslissing
over uw rijgeschiktheid.
Autorijbewijs keuring
Ook is het mogelijk dat het CBR nog een aanvullende keuring van een
neuroloog nodig heeft. U maakt dan een afspraak voor een keuring bij
een neuroloog. Let op: Niet alle neurologen doen rijbewijskeuringen.
Na de keuring ontvangt u een rapport met de bevindingen van
de neuroloog en een adives over uw rijgeschiktheid die u zelf naar
het CBR kan sturen. De kosten van deze neurologische keuring zijn
voor uw eigen rekening. U kunt deze kosten niet declareren bij uw
ziektekostenverzekering.
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Kosten
Zowel aan de Gezondheidsverklaring als aan de Autorijbewijskeuring
door de neuroloog zijn kosten verbonden. Deze komen voor uw eigen
rekening.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u
hier voor contact opnemen met:
Het CBR, Divisie rijgeschiktheid
Sir Winston Churchilllaan 297, 2288 DC Rijswijk
Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk
T: (0900) 0210
I: www.cbr.nl
Of met de CVA verpleegkundige
−− Maasstad Ziekenhuis, aanwezig: Ma t/m Vrij (010) 291 24 21
−− Havenpolikliniek, aanwezig: Ma en Wo (010) 404 37 14
−− CVAzorg@maasstadziekenhuis.nl
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Notities
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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.

Maasstad Ziekenhuis
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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