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Wat betekent autorijden voor U? 
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Workshop 45 minuten 

 
• Bespreken met patient en familie: is autorijden veilig? 

 
• Wat weet ik van wet- en regelgeving ? 

 
• Wat weet ik van de procedure ?  

 
• Uitwisselen van casuistiek/tips  
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 Wanneer en hoe komt onderwerp 
 

 veilig autorijden ter sprake? 
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https://www.youtube.com/watch?v=SWEpuV0thcY&feature=youtu.be  
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Wet- en regelgeving bij dementie 

• Wat weet je er van? 

6 



Wet- en regelgeving bij dementie 

 

Commissie Brouwer (2008)  
Op verzoek van Alzheimer Nederland  
 
•  Heroverweging eisen rijgeschiktheid  
 
Redenen:  
• –Diagnose steeds vroeger gesteld  
• –Kan onnodig leiden tot inleveren rijbewijs  
• –Leidt mogelijk tot vermijden diagnose  
• –Ondermijnt goede behandeling  
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Herziening Regeling eisen geschiktheid  
• “Personen met een zeer lichte (CDR 0,5) of lichte 

vorm (CDR 1) van dementie kunnen geschikt worden 
verklaard voor een rijbewijs van groep 1, met een 
beperking van de rijbevoegdheid tot privé gebruik. 
Personen met een matige (CDR 2) of ernstige (CDR 3) 
vorm van dementie zijn altijd ongeschikt.”  

• (wijziging d.d. 21 december 2009) 
 

• Diagnose dus belangrijk, specialistisch rapport vereist, moet 
CBR info verschaffen over ernst dementie 
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Regeling eisen geschiktheid  
•Voor de bepaling van de geschiktheid van personen 
met zeer lichte of lichte dementie dient een rijtest met 
een deskundige op het gebied van de praktische 
geschiktheid van de desbetreffende afdeling van het 
CBR plaats te vinden. Het CBR heeft hiervoor een 
uitvoerig protocol.  
•De geschiktheidstermijn is één jaar.  
•In uitzonderingsgevallen kunnen personen met een 
zeer lichte vorm van dementie (CDR 0,5) geschikt 
worden verklaard voor een termijn van maximaal drie 
jaar. Voorwaarde is dat de positieve rijtest wordt 
aangevuld met een positief neuropsychologisch 
onderzoek.  



  

 
De procedure voor het CBR: een 
rijtest aanvragen 

 
 

• Wat weet je er van? 
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Procedure 
• Bij CBR of Gemeente  Formulier “Gezondheidsverklaring”(= Eigen 

Verklaring) aanvragen, tegen betaling 
• Invullen en opsturen met verklaring specialist(neuroloog, psychiater, 

geriater) naar CBR 

• Geen recent onderzoeksrapport met CDR-classificatie?CBR verwijst door: 
eigen rekening!  

• Test gehaald ? 1 jaar geldig, licht je verzekering in , kopie nieuwe rijbewijs 

en brief CBR. Reactie vz bij polis.  
• 4 maanden van te voren start nieuwe aanvraag. 
      Patient ontvangt herinneringsbrief 
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Goede sites op internet voor 
patienten, familie en hulpverleners  

 
 

•  www.dementie.nl/autorijden-en-dementie 
 
•  www.dementie.nl/vergoedingen-en-regelingen-voor-

vervoer-bij-dementie  
 
• www.cbr.nl/dementie 

 
• www.jongdementerend.nl/mijn-ouder/rijbewijs 
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Casuistiek en tips 
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