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Epilepsie en rijgeschiktheid
Het rijbewijs betekent voor de meeste mensen mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat
als je epilepsie hebt? Een epileptische aanval tijdens het auto - of motorrijden kan ernstige
gevolgen hebben. Iemand met epilepsie kan daarom minder geschikt zijn om een
motorvoertuig te besturen. In deze folder vindt u informatie over het al dan niet besturen van
een motorvoertuig met epilepsie.

De eisen van geschiktheid voor de categorieën van groep 1
(auto en motor)
Groep 1
 A motor.
 B personenwagen.
 E bij B kleine aanhangwagen achter personenwagen.
Onderstaand wordt altijd bepaald door een neuroloog en kunt u niet op eigen inzicht
bepalen!
Na een eerste aanval
Na één eerste aanval is een aanvalsvrije periode van zes maanden vereist.
Uitzondering
 Is het een aanval zonder duidelijke oorzaak en zijn er geen duidelijke neurologische of
EEG- afwijkingen, dan geldt een rijverbod van drie maanden.
 Blijkt de oorzaak een progressieve (hersen)aandoening (bijvoorbeeld een tumor), dan
beoordeelt het CBR individueel. In ieder geval mag iemand minimaal zes maanden niet
rijden.
Meer dan één aanval
Zijn er meer epileptische aanvallen opgetreden, dan is een aanvalsvrije periode van één jaar
vereist.
Uitzonderingen
 Wanneer gedurende een jaar de aanvallen uitsluitend in de slaap optreden, komt iemand
in aanmerking voor een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur.
 Als iemand gedurende drie maanden alleen aanvallen krijgt die geen invloed hebben op
het rijgedrag, zoals sommige lichte trekkingen in het gezicht of sommige eenvoudige
partiële aanvallen (tintelingen en dergelijke), dan krijgt iemand een rijbewijs met een
beperkte geldigheidsduur.
 Iemand heeft alleen sporadisch optredende aanvallen, waarbij de tijd tussen de laatste
en voorlaatste aanval groter is dan twee jaar. Bij dit type epilepsie wordt iedere aanval
beschouwd als een eerste epileptische aanval, waardoor iemand weer zes maanden
aanvalsvrij dient te zijn.
 Blijkt de oorzaak van de epilepsie een progressieve (hersen-) aandoening dan beoordeelt
het CBR individueel. In ieder geval mag iemand dan minimaal twaalf maanden niet rijden.
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Rijbewijs met beperkte geldigheidsduur
Bij mensen uit groep 1 die goedgekeurd zijn, is de geldigheidsduur van het eerste
Rijbewijs twee jaar. Blijven de personen aanvalsvrij, dan wordt de geldigheidsduur drie jaar,
daarna voor de normale duur.

Beroepsmatig rijden: de eisen van geschiktheid bij groep 2
(groot rijbewijs)
Groep 2
 C vrachtwagen.
 D bus.
 E grote aanhanger.
Onderstaand wordt altijd bepaalt door een neuroloog en kunt u niet op eigen inzicht
bepalen!
Na een eerste aanval
Na een eerste epileptische aanval na het vierde levensjaar is iemand permanent rijongeschikt om grote voertuigen te besturen.
Uitzondering
Als het gaat om één epileptische aanval, die niet wordt behandeld met medicijnen, zonder
duidelijke oorzaak en 5 jaar aanvalsvrij is zonder behandeling met medicatie.
Na meer dan één aanval
Personen die meerdere epileptische aanvallen hebben gehad na het vierde levensjaar zijn
permanent ongeschikt om grote voertuigen te besturen.
Uitzondering
Een uitzondering geldt voor personen die minimaal tien jaar aanvalsvrij zijn zonder
medicijnen. Ook patiënten met een erkende gunstige prognose die vijf jaar aanvalsvrij zijn
zonder medicamenteuze behandeling en waarbij op een standaard slaaponthoudings-EEG
geen afwijkingen te zien zijn en de MRI-scan geen relevante afwijkingen toont, komen in
aanmerking voor een rijbewijs.
Rijbewijs met beperkte geldigheidsduur
De geldigheidsduur (geschiktheidstermijn) van rijbewijzen in groep 2 is eerst één jaar. Indien
de betrokkene aanvalsvrij is gebleven, wordt de geldigheidsduur drie en daarna telkens vijf
jaar.
Bestuurders die beroepsmatig personen vervoeren vallen onder de regels van rijbewijzen
van groep 2

Voor groep 1 en 2 geldt het volgende:
Na de duur van de voor u geldende rijontzegging kunt u een verklaring van rijgeschiktheid
zogenoemde “eigen verklaring” kopen op het gemeente huis € 27,80 (in 2015). Deze eigen
verklaring stuurt u ingevuld met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het CBR.
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