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  Patiënteninformatie  Patiënteninformatie  Patiënteninformatie  Patiënteninformatie    

    

Autorijden na een CVAAutorijden na een CVAAutorijden na een CVAAutorijden na een CVA    
 
Deze informatiefolder geeft u informatie over het autorijden na een CVA. Het is goed u te 
realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.  
 
In juli 2010 heeft het CBR de richtlijnen met betrekking tot het autorijden na een CVA 
herzien. Na  een CVA mag u meestal na twee tot vier weken weer autorijden, mits u geen 
functiebeperking, Hemianopsie of cognitieve problemen heeft. 
 
Eerste conEerste conEerste conEerste controlebezoek na een CVAtrolebezoek na een CVAtrolebezoek na een CVAtrolebezoek na een CVA    
Uw neuroloog adviseertadviseertadviseertadviseert    om het autorijden tot het eerste bezoek op de polikliniek 
Neurologie uit te stellen. 
 
Bij de polikliniekcontrole beoordeelt uw neuroloog of u weer kunt autorijden. Als de 
neuroloog u na vier weken nog niet geschikt acht start u na drie maanden zelf de CBR-
procedure.  
 
Hiervoor heeft u een verklaring  nodig van uzelf met een aanvulling door uw huisarts.  
 
Als uw eigen huisarts deze informatie niet wil invullen raden wij u aan dit bij een huisarts in 
uw omgeving te laten doen. Een huisarts is niet verplicht om formulieren van een eigen 
patiënt in te vullen. Dit heeft te maken met de vertrouwensband die een huisarts met de 
patiënt heeft. U kunt dan een afspraak maken met een andere huisarts in uw regio. 
 
De eigen verklaring kunt u halen bij uw gemeente en is voor uw eigen kosten. 
    
MeldingsplichtMeldingsplichtMeldingsplichtMeldingsplicht    
U heeft zelf een plicht om te melden aan het CBR dat u van uw neuroloog nog niet mag 
autorijden. Het CBR gaat dan beoordelen of een rijtest of een medische keuring door een 
specialist noodzakelijk is.  
 
Daaruit volgt een advies en mogelijk technische aanpassingen aan uw auto. Wanneer u 
daarna weer toestemming krijgt om te rijden, beperkt deze toestemming zich tot 
privégebruik.  
 
Als u voor uw beroep in een auto, vrachtauto of bus rijdt, mag u vier weken na een TIA 
/CVA weer een voertuig besturen, mits er geen van bovengenoemde  beperkingen zijn. 
 
Wettelijk bent u nu alleen verplicht uw wijziging te melden bij het CBR als de neuroloog u 
na vier weken de beperking tot autorijden heeft opgelegd.  
 
Wanneer u dit niet doet gaat u niet zonder meer vrijuit als u betrokken raakt bij een 
ongeluk. U kunt strafbaar worden bevonden wegens onverantwoordelijk verkeersgedrag. 
 
Ook de verzekeringsmaatschappij kan weigeren de schade te betalen in geval van een 
ongeluk. U bent aansprakelijk voor de geleden materiële en letselschade van uzelf en de 
tegenpartij. 
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Wat betekent Wat betekent Wat betekent Wat betekent dit voor udit voor udit voor udit voor u    
In het kort samengevat geldt voor u het volgende. 
 

• Als u geen functieverlies, Hemianopsie  of cognitieve stoornissen heeft en de 
neuroloog acht u geschikt tot autorijden mag u na twee tot vier weken weer autorijden.  

• Als de neuroloog u niet geschikt acht tot het autorijden wacht u drie maanden.  

• Na deze drie maanden kunt u een eigen verklaring halen bij de gemeente in uw 
woonplaats of bij het CBR. Vul deze eigen verklaring in. Op de voorzijde van dit 
formulier geeft u aan dat het gaat om een gewijzigde gezondheidstoestand. 

• De ingevulde verklaring stuurt u op met een aanvulling van mogelijk functieverlies door 
uw huisarts. Een 'Eigen verklaring' kost ongeveer € 20. De prijzen variëren per 
gemeente. 

• Stuur uw eigen verklaring op naar het CBR (niet voorniet voorniet voorniet voordat de driedat de driedat de driedat de drie maanden om zijn maanden om zijn maanden om zijn maanden om zijn). 

• U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid, de acties die ondernomen 
worden, zoals medische keuring of wanneer u het autorijden weer mag hervatten.  

• Totdat u officieel bericht hebt gehad van het CBR mag u nietnietnietniet autorijden. Deze periode 
kan dan nog één tot drie maanden in beslag nemen. 

    
Medische keuringMedische keuringMedische keuringMedische keuring    
Ook kan het CBR u vragen om een medische keuring te laten doen. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken op de polikliniek Neurologie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, 
locatie Goes, 0113-234463 
locatie Vlissingen, 0118-425275 
  
In ons ziekenhuis hebben wij informatiefolders over autorijden na een beroerte/CVA. Deze 
kunt u opvragen bij de CVA-verpleegkundige. 
 
Tot slotTot slotTot slotTot slot    
Deze informatiefolder kan nooit volledig zijn. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen dan 
kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie, 
locatie Goes, 0113-234463 
locatie Vlissingen, 0118-425275 
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