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Autorijden na een TIA of beroerte
U heeft recentelijk een TIA of een beroerte gehad. Dit heeft gevolgen voor uw bevoegdheid
om een auto, motor, vrachtwagen of bus te besturen. U mag tijdelijk geen auto of motor
besturen. Hiervoor zijn termijnen vastgesteld door het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Voor beroepschauffeurs* geldt een andere regeling.

Rijontzegging auto en motor
Er zijn 3 verschillende mogelijkheden voor rijontzegging (auto en motor). Vraag aan uw arts
welke situatie op u van toepassing is.
Situatie 1
U hebt een TIA/beroerte zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de
rijgeschiktheid: u mag 2 weken geen auto rijden. Na deze 2 weken mag u, in overleg met de
specialist weer autorijden. Als er volgens de behandelend neuroloog geen lichamelijke of
geestelijke functiestoornissen aanwezig zijn die mogelijk invloed hebben op de
rijgeschiktheid. U hoeft geen ‘Eigen Verklaring’ in te vullen of melding te maken bij het CBR.
Voorwaarde is wel dat u zich aan de voorgeschreven behandeling houdt.
Situatie 2
U hebt een beroerte met restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid: u
mag 3 maanden geen autorijden. Na deze 3 maanden moet u een ‘Eigen Verklaring’ halen,
laten invullen en opsturen naar het CBR.
Situatie 3
U hebt een hersenbloeding gehad en er is geconstateerd dat u bloedvatmisvormingen heeft:
u mag 6 maanden geen auto rijden. Na deze 6 maanden moet u een ‘Eigen Verklaring’
halen, invullen en opsturen naar het CBR.

Eigen Verklaring (situatie 2 en 3)
Een Eigen Verklaring is te koop bij de gemeente in uw woonplaats of bij het CBR en kost
€ 23,90**. Op deze verklaring moet de keurende arts (neuroloog, revalidatiearts of huisarts)
een aantekening plaatsen waaruit de aard en de ernst van de medische situatie blijkt. Deze
Eigen verklaring stuurt u, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, op naar het CBR.
Het is een morele plicht om bij het CBR te melden dat een beroerte/TIA heeft gehad met
restverschijnselen. Wie geen melding heeft gemaakt van een doorgemaakte beroerte/TIA
met restverschijnselen is mogelijk niet verzekerd.
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Wat moet u doen in de situaties 2 en 3?
• U koopt een Eigen Verklaring (na 3 of 6 maanden) en vult deze in, en vraagt een
verklaring van de keurend arts (dit doet uw behandelend arts uit het Flevoziekenhuis
niet).
• U stuurt de Eigen Verklaring en een kopie van het legitimatiebewijs op naar het CBR.
 U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid.
 Het kan zijn dat het CBR bepaalt dat er een neurologische keuring moet plaatsvinden. In
dat geval stuurt het CBR u en een neuroloog een brief. U maakt een afspraak voor een
keuring bij de betreffende neuroloog (voor meer informatie kunt u terecht bij poli
Neurologie,  (036) 868 8721).
• De neuroloog verricht de keuring en stuurt zijn/haar rapport naar het CBR met een advies
ten aanzien van uw rijgeschiktheid. De kosten van een neurologische keuring zijn voor
uw eigen rekening. U kunt deze kosten niet declareren bij uw ziektekostenverzekering.
• De neuroloog heeft een adviserende functie.
• Het CBR neemt daarna de beslissing over uw rijgeschiktheid, eventuele aanpassingen
en beperkingen en over de noodzaak van een rijtest.
Zie ook de schema’s op de volgende bladzijde.

Vragen?
Wij hebben de regels van het CBR zo goed mogelijk geïnterpreteerd, voor eventuele
onjuistheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen mocht hebben, kunt u voor informatie
terecht bij:
CBR, Divisie Rijgeschiktheid
Sir Winston Churchilllaan 297, 2288 DC Rijswijk Zh.
Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk Zh.
 0900-0210
www.cbr.nl

* Voor beroepschauffeurs geldt een andere regeling (zie schema en de website).
** Prijswijzigingen voorbehouden .

2-5

432

Schema’s Rijvaardigheid na TIA of beroerte

Personen rijbewijs

Situatie 2 en 3:
Wel op de rijgeschiktheid van invloed
zijnde lichamelijke of geestelijke
functiestoornis na 2 weken.

Situatie 1:
Geen op de rijgeschiktheid van invloed
zijnde lichamelijk of geestelijke
functiestoornissen binnen 2 weken.

Ongeschikt voor rijbewijs
tot 3 maanden na ontstaan.
Bij een hersenbloeding 6 maanden.

Aantekening van neuroloog of
verpleegkundige in dossier.

Aanvragen Eigen Verklaring
bij het gemeentehuis. Zelf
invullen ‘beroerte doorgemaakt’.

Rijbewijs zonder termijn beperking –
mits adequate behandeling.
Geen melding bij het CBR.
Patiënt krijgt verklaring mee.

Specialistisch rapport neuroloog of revalidatiearts.
Rapport met Eigen Verklaring opsturen naar CBR.
Rijtest CBR - Rijbewijs max. 5 jaar geldig, waarna herkeuring.

Beroepschauffeur
(overleg met werkgever)
Wel op de rijgeschiktheid van invloed
zijnde lichamelijk of geestelijke
functiestoornissen na 4 weken.

Geen op de rijgeschiktheid van invloed
zijnde lichamelijke of geestelijke
functiestoornissen na 4 weken.

Niet geschikt.
Eigen Verklaring met aantekening
neuroloog of verpleegkundige naar
CBR, mogelijk keuring.

Na 4 weken verklaring van neuroloog
of verpleegkundige.
Rijbewijs max. 3 jaar geldig, waarna
herkeuring.
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Bijlage: verklaring van de neuroloog

Almere, datum _____________
De heer of mevrouw,

< ruimte voor patiëntensticker>

heeft 14 / 28 dagen na het ontstaan van de beroerte / TIA geen met de rijgeschiktheid
interfererende lichamelijke of geestelijke functiestoornissen.

Patiënt wordt geschikt geacht voor rijbewijzen van groep 1 zonder termijnbeperking, voor
groep 2 geldt een termijnbeperking van 3 jaar.

Naam neuroloog: ________________________
Handtekening neuroloog:

Opmerking:
U mocht gedurende twee weken (beroepschauffeurs gedurende 4 weken) na de
beroerte/TIA niet autorijden. Indien er in de toekomst nieuwe klachten ontstaan, dient u dit bij
de neuroloog te melden.
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