Autorijden na een TIA of CVA
In deze folder informeren wij u over autorijden na een TIA of een CVA. Met een CVA kan
zowel een herseninfarct als een hersenbloeding worden bedoeld. Een CVA heet in de
volksmond ook wel een beroerte. Een TIA is een kortdurende beroerte waarbij de
uitvalsverschijnselen, bijvoorbeeld een verlamming of een spraak/taalstoornis, binnen
24 uur volledig zijn hersteld.
Als u een TIA of CVA heeft gehad, vraagt u zich mogelijk af: ‘Kan en mag ik nog autorijden?’ U hebt voor autorijden toestemming nodig van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hieronder staat wanneer u weer mag autorijden en hoe u
daarvoor toestemming kunt krijgen van het CBR.

Autorijden na een TIA
Privégebruik auto en motor
Na een TIA mag u twee weken geen autorijden. Dit geldt voor iedereen. Na de TIA moet
een neuroloog hebben vastgesteld dat er inderdaad sprake is geweest van een TIA en u
inderdaad geen restverschijnselen meer heeft. In Meander Medisch Centrum zal de
behandelend neuroloog dit voor u vaststellen, tijdens het ontslaggesprek met u
bespreken en ook vermelden in de ontslagbrief, gericht aan de huisarts. Hieraan zijn
geen kosten verbonden.
Beroepschauffeur
Beroepschauffeurs van een auto, zoals taxi of een lesauto, vrachtauto of bus (bestelof personenbus) mogen na een TIA gedurende vier weken geen beroepsmatig gebruik
maken van dit voertuig. Na de TIA moet een onafhankelijk neuroloog hebben vastgesteld dat er inderdaad sprake is geweest van een TIA en dat u geen restverschijnselen
meer heeft. Aan deze keuring zijn kosten verbonden, die niet door uw verzekeraar
worden vergoed.
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Autorijden na een CVA
Privégebruik auto en motor
Na een CVA mag u tenminste twee weken geen autorijden. Dit geldt voor iedereen.
Als u binnen die twee weken rijontzegging volledig van het CVA bent hersteld of als er
slechts lichte verschijnselen zijn overgebleven die geen invloed hebben op het rijgedrag,
dan bent u in principe weer rijgeschikt. Voorwaarde is wel dat dit door een neuroloog
wordt vastgesteld. In Meander Medisch Centrum zal de behandelend neuroloog dit
(kosteloos) voor u vaststellen, tijdens het ontslaggesprek met u bespreken en ook
vermelden in de ontslagbrief aan de huisarts.
Als u korter dan twee weken opgenomen bent geweest en bij ontslag nog lichte
uitvalsverschijnselen had die na twee weken wel volledig zijn hersteld, dan kunt u dit
melden tijdens de controle door de CVA verpleegkundige. Deze controle vindt vrijwel
altijd twee weken na ontslag plaats. De verpleegkundige zal in overleg met de
behandelend neuroloog bepalen of deze u dan alsnog rijgeschikt kan verklaren.
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Zijn er nog lichte uitvalsverschijnselen, maar is er twijfel of deze uitvalsverschijnselen invloed hebben op uw
rijgedrag, dan zal de CVA verpleegkundige in overleg met de behandelend neuroloog een keuring adviseren op
korte termijn bij een onafhankelijk neuroloog (dus niet uw eigen neuroloog).
Mochten er na twee weken nog duidelijke uitvalsverschijnselen zijn, dat bent u niet geschikt om auto te rijden
gedurende tenminste drie maanden. Als u hierna weer in aanmerking wilt komen voor een rijbewijs, dan moet u
gekeurd worden door een onafhankelijk neuroloog. Hieraan zijn kosten verbonden.
Beroepschauffeur
Beroepschauffeurs van een auto, zoals een taxi of een lesauto, vrachtauto of bus (bestel- of personenbusje)
mogen na een CVA vier weken lang geen beroepsmatig gebruik maken van dit voertuig.
Om na deze vier weken weer te mogen rijden, is een keuring door een onafhankelijk neuroloog noodzakelijk.
Hieraan zijn kosten verbonden. Deze keuring heeft tot doel vast te stellen of er nog uitvalsverschijnselen zijn en
zo ja, of ze invloed hebben op het rijden. Zolang er uitvalsverschijnselen zijn die invloed hebben op het rijden,
blijft u ongeschikt voor het beroepsmatig besturen van een voertuig.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid
Melding
Het is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid om het CBR te melden dat u een TIA of CVA heeft gehad.
Eigen verklaring
Om toestemming van het CBR te krijgen om weer auto te mogen rijden, haalt u het formulier ‘Eigen verklaring’
bij uw gemeente of bij het CBR. Hieraan zijn kosten verbonden. Kijkt u hiervoor op de website van uw gemeente.
U beantwoordt de vragen op de ‘Eigen verklaring’ en volgt de verdere instructies op de achterzijde van dit
formulier. ‘Eigen verklaringen’ worden in principe niet door de behandelend neuroloog ingevuld. Wel kunt u
eventueel een kopie van de ontslagbrief naar de huisarts als bijlage toevoegen.
Een eigen verklaring moet worden ingevuld wanneer u beroepschauffeur bent of wanneer u na twee weken nog
uitvalverschijnselen heeft en u wil laten beoordelen of u weer rijgeschikt bent.
De geheel ingevulde ‘Eigen verklaring’ stuurt u met een kopie van uw identiteitsbewijs en voorzien van een
postzegel op naar het CBR bij u in de buurt.
Onafhankelijke keuring en rijvaardigheidstest
Het CBR beoordeelt uw ‘Eigen verklaring’ en bepaalt of er een keuring moet plaatsvinden door een onafhankelijk
neuroloog.
Als het CBR dit noodzakelijk vindt, dan wordt u door het CBR opgeroepen voor deze keuring. De onafhankelijke
neuroloog voert de keuring uit en stuurt zijn specialistische rapport op naar het CBR. Mede afhankelijk van het
advies van de arts zal het CBR een beslissing nemen over de rijgeschiktheid en de duur hiervan.
Bij duidelijke uitvalsverschijnselen vindt er in principe een rijtest plaats bij het CBR. In deze rijtest wordt de
praktische rijgeschiktheid en de eventuele noodzaak van technische aanpassingen aan de auto vastgesteld.

Vragen?
Als u wilt weten of het voor u verantwoord is om nog auto te rijden, dan kunt u overleggen met een
neurologische verpleegkundige, uw neuroloog, uw huisarts of het CBR. Hebt u vragen naar aanleiding van deze
folder, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie via het algemene telefoonnummer van Meander
Medisch Centrum, telefoon 033 - 850 50 50.
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