Autorijden na een herseninfarct of hersenbloeding
Hieronder vindt u informatie over auto- en motorrijden na een herseninfarct of
hersenbloeding.
Voor auto- en motorrijden na een ziekte of ongeval gelden bepaalde regels. Als uw gezondheidstoestand
verandert, kan het zijn dat u (tijdelijk) niet meer kunt auto- of motorrijden. Hieronder vindt u informatie over
auto- en motorrijden na een herseninfarct of hersenbloeding

Fiets, brommer en brommobiel
U mag met uw fiets, brommer of brommobiel gewoon deelnemen aan het verkeer. Hiervoor gelden geen
regels. We raden u wel aan om dit eerst even rustig uit te proberen, zeker wanneer u nog
evenwichtsproblemen hebt. Vraag in dat geval of iemand u bij het oefenen kan helpen.

Auto of motor
Voor het auto- en motorrijden zijn wel regels opgesteld. Als uw gezondheidstoestand verandert, kan het zijn
dat u (tijdelijk) niet meer kunt auto- of motorrijden. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) moet
dan beoordelen of u wel of niet mag deelnemen aan het verkeer en welke aanpassingen u eventueel nodig
hebt.

Let op!
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een verandering in uw gezondheid die het rijden zou kunnen
beïnvloeden zelf te melden bij het CBR. Als u dit niet doet en toch in de auto of op de motor stapt, kan dat
risico opleveren voor uzelf en andere weggebruikers.

TIA of herseninfarct
Rijbewijs A B BE
Bij een TIA of herseninfarct mag u 2 weken niet rijden.
Indien u na 2 weken nog klachten hebt die van invloed kunnen zijn op het rijden, mag u 3 maanden niet
rijden.
Indien u na 3 maanden nog klachten hebt die van invloed kunnen zijn op het rijden
moet u de ‘Gezondheidsverklaring’ van het CBR invullen.
Indien u ouder bent dan 75 jaar is een uitgebreidere keuring nodig.
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Hersenbloeding
Rijbewijs A B BE
Bij een hersenbloeding door een vaatafwijking (aneurysma of arterioveneuze malformatie (AVM)) mag u 6
maanden niet rijden.
Het geneeskundig verslag op de ‘Gezondheidsverklaring’ moet in dat geval ingevuld worden door een
neuroloog.

Beroepsmatig vervoer
Voor beroepsmatig vervoer (rijbewijs C D CE DE) gelden andere regels. Deze gelden voor motoren en auto’s,
zoals taxi’s, busjes voor personenvervoer, leswagens, vrachtwagens en bussen.
Rijbewijs C D CE DE
Bij een TIA of herseninfarct mag u 4 weken niet rijden.
Indien u na 4 weken nog klachten hebt die van invloed kunnen zijn op het rijden, moet u een
‘Gezondheidsverklaring’ van het CBR invullen.
Rijbewijs C D CE DE
Bij een hersenbloeding mag u 6 maanden niet rijden.
Het geneeskundig verslag op de ‘Gezondheidsverklaring’ moet in dat geval ingevuld worden door een
neuroloog.

Gezondheidsverklaring
Voor informatie betreffende de gezondheidsverklaring kunt terecht op de website van het CBR
(https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm).

Ouder dan 75 jaar?
Bent u ouder dan 75 jaar, dan geldt een andere procedure. U koopt dan een Gezondheidsverklaring met
geneeskundig verslag (75+). Daarnaast moet u gekeurd worden door een medisch keuringscentrum.

Specialistisch rapport
Het specialistisch rapport kan worden geschreven door revalidatiearts. Indien er sprake is van een
hersenbloeding door een vaatafwijking dient dit ingevuld te worden door de neuroloog.

Medische keuring
Het CBR kan een extra controle laten uitvoeren door een specialist, bijvoorbeeld een neuroloog of oogarts.
Een andere specialist dan uw eigen specialist moet deze keuring verrichten. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Rijtest door CBR
Indien nodig volgt er een rijtest door het CBR. Bij een positieve rijtest is de maximale geschiktheidstermijn:
5 jaar in geval van privégebruik en;
3 jaar in geval van beroepsmatig vervoer.

Verzekering aanpassen!
Gaat u (weer) auto- of motorrijden? Als u in een aangepaste auto of op een aangepaste motor rijdt, vergeet
dan niet dit aan uw verzekeringsmaatschappij door te geven. Ook als u een rijbewijs heeft met een beperkte
geldigheidsduur moet u dit bij uw verzekering melden.

Meer informatie
Wettelijke informatie betreffende autorijden vindt u op wetten.overheid.nl
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2021-04-17). Hierbij is paragraaf
7.6 Doorbloedingsstoornissen van de hersenen van belang.
Op de website van het CBR kunt u de folder Met een handicap veilig achter het stuur
(https://www.cbr.nl/brochure.pp?id=33) downloaden.
Meer informatie over aangepast autorijden vindt u op de website www.autoaanpassers.nl
(http://www.autoaanpassers.nl).
Meer informatie over aangepast motorrijden vindt u op www.mmvg.nl (http://www.mmvg.nl).
Meer informatie over medische keuringen vindt u op de website van het Medisch Keuringscentrum
(http://www.medisch-keuringscentrum.nl).

Gerelateerde informatie
Specialismen
Revalidatiegeneeskunde (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/revalidatiegeneeskunde)
Neurologie (https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialismen/neurologie)

Contact Revalidatiegeneeskunde
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