Algemene informatie

Auto- en Motorrijden
na een ziekte of ongeval
Risico

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. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om in actie te komen. Dit
is nodig als u twijfelt of u veilig de weg op kunt,
bijvoorbeeld na een beroerte of ander hersenletsel,
of als u niet meer kunt autorijden zoals voorheen,
bijvoorbeeld doordat u een arm of been moet
missen.

LET OP U bent verplicht 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. Als u betrokken raakt
bij een ongeluk, loopt u
bovendien het risico dat uw
verzekeraar niet uitbetaalt.

Wat moet u doen?
1. Weet u niet of u nog rijgeschikt bent? Neem contact op met uw revalidatiearts. Bij veel
aandoeningen geldt een wettelijke termijn waarin u niet mag rijden. Bij een beroerte is dit
bijvoorbeeld in de meeste gevallen 3 maanden. De revalidatiearts kan u vertellen welke
termijn voor u geldt. Meer informatie is ook te vinden via www.cbr.nl (kijk bij ‘Rijgeschiktheid’).
2. Proeﬂes In overleg met de revalidatiearts kan een proeﬂes worden afgesproken. De Hoogstraat
heeft hierover afspraken gemaakt met Autorijschool Michiel Kraan. Kosten van de proeﬂes zijn
€ 39,50. De proeﬂes wordt via de revalidatiearts aangevraagd.

왔

Informatie
De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht

3. Eigen verklaring Als u rijongeschikt bent of u twijfelt of u rijgeschikt bent, dan moet u een
‘Eigen Verklaring’ van het CBR invullen. Deze verklaring kunt u bij de meeste gemeentes kopen.
De kosten zijn dan ca. € 35,-. U kunt de Eigen Verklaring ook digitaal invullen via de website
van het CBR, als u een DigiD heeft. Na het invullen print u de Eigen Verklaring uit en laat u hem
ondertekenen door uw revalidatiearts. Na ondertekening stuurt u hem in (zie stap 5).

030 258 1811
oth@dehoogstraat.nl
www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl

4. Ouder dan 75? Dan is de procedure anders. U koopt dan een ‘Eigen verklaring met geneeskundig verslag (75+)’ en u moet gekeurd worden door een medisch keuringscentrum.
De revalidatiearts kan u hier informatie over geven.
5. Vervolg CBR-procedure: de Eigen Verklaring kunt u via Pauline Kraan of zelf via de post naar
het CBR sturen. Het CBR beoordeelt wat hierna gebeurt. U krijgt hiervan bericht van het CBR.
6. Rijtest door CBR: Indien nodig volgt er een rijtest door het CBR. Deze test kan geregeld
worden via Rijschool Michiel Kraan.
왔

Nog geen rijbewijs?
1. Weet u niet wat er nodig is om te starten met rijlessen? Zie informatie op www.cbr.nl en/of
neem contact op met uw revalidatiearts.
2. Proeﬂes In overleg met de revalidatiearts kan er een proeﬂes afgesproken worden. Deze les
wordt geregeld via De Hoogstraat bij Autorijschool Michiel Kraan en zijn voor eigen kosten
(€ 39,50). Tijdens de proeﬂes wordt bekeken wat uw mogelijkheden zijn. Na deze proeﬂes en
het invullen van een Eigen Verklaring kunt u beginnen met rijlessen. Het CBR kan u helpen
bij het vinden van een geschikte rijschool bij u in de buurt.
3. Aangepaste auto Als u het advies krijgt om in een aangepaste auto te rijden dan kunt u
contact opnemen met de afdeling aanpassingen van het CBR in uw regio. Als u met de voorgestelde aanpassingen voldoende rijlessen heeft gehad, wordt u opgeroepen voor een rijtest
van het CBR.
4. Aanvullende informatie: te vinden via het CBR en/of via Autorijschool Michiel Kraan.

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

Meer informatie
Autorijschool Michiel Kraan (Pauline Kraan), contactpersoon CBR. Pauline is tijdens kantooruren
telefonisch te bereiken op 06 26032305. Op vrijdagochtend is zij in De Hoogstraat aanwezig.
Mailen kan ook: cbr@dehoogstraat.nl
Folder Met een handicap veilig achter het stuur: downloaden via www.cbr.nl of verkrijgbaar bij
Pauline Kraan en in de folderrekken in De Hoogstraat.
Aangepast autorijden: www.autoaanpassers.nl
Aangepast motorrijden: www.mmvg.nl
Medisch Keuringscentrum te Utrecht, 030 662 1132, www.medisch-keuringscentrum.nl
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