
 

Patiënteninformatie 

Autorijden na een TIA of CVA 

Na een Transient Ischaemic Attack (TIA of ‘kleine’ beroerte) of een Cerebraal Vasculair Accident (CVA 
of beroerte) mag u (tijdelijk) geen auto en/of motor besturen. In deze folder geven we u daar graag 
enige uitleg over. 

 

Mogelijkheden 

Er zijn drie verschillende mogelijkheden voor rijontzegging. Vraag aan uw arts welke situatie voor u 
van toepassing is. 

1. U heeft een TIA of CVA zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschikt-heid. U mag 
dan twee weken geen autorijden. Na deze twee weken mag u, in overleg met de specialist, weer 
autorijden. 

2. U heeft een CVA met restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid. U mag dan drie 
maanden geen autorijden. Na deze drie maanden moet u een zogenoemde ‘Eigen Verklaring’ halen, 
laten invullen en opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheids-bewijzen (CBR). 

3. U heeft een CVA en er is geconstateerd dat u bloedvatmisvormingen heeft. U mag dan zes 
maanden geen autorijden. Na deze zes maanden moet u een Eigen Verklaring halen, laten invullen en 
opsturen naar het CBR. 

 

Eigen Verklaring 

Een Eigen verklaring is te koop bij de Gemeente in uw woonplaats of bij het CBR en kost € 22,90 
(prijswijzigingen voorbehouden). Op deze verklaring moet een arts (bijvoorbeeld een neuroloog, 
revalidatiearts of huisarts) een aantekening plaatsen, waaruit de aard en de ernst van de medische 
situatie blijkt. De Eigen Verklaring stuurt u, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, op naar het 
CBR. 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het CBR te melden dat u een beroerte heeft gehad. Dit 
doet u dus drie of zes maanden nadat de beroerte is geweest door middel van de Eigen Verklaring. 
Wie dit nalaat is  niet strafbaar bij wet, maar op het gebied van uw autoverzekering ligt dit anders. Wie 
heeft nagelaten om melding te maken van een doorgemaakte TIA of CVA, is niet langer verzekerd. Bij 
een ongeval, ongeacht of u schuldig of onschuldig bent, gaat de verzekeringsmaatschappij niet tot 
uitkering over. 

Dit moet u dus doen 

- U koopt een Eigen Verklaring (na drie of zes maanden) en vult deze in, samen met de 
aantekeningen van de arts. 

- U stuurt de Eigen Verklaring en een kopie van het legitimatiebewijs op naar het CBR. 

- U ontvangt bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid. 



- Het kan zijn dat het CBR bepaalt dat er een neurologische keuring moet plaatsvinden. In dat geval 
stuurt het CBR u en een neuroloog een brief. U maakt een afspraak voor een keuring bij de 
betreffende neuroloog. 

- De neuroloog verricht de keuring en stuurt zijn/haar rapport naar het CBR met een advies ten 
aanzien van uw rijgeschiktheid. De kosten van een neurologische keuring bedragen € 90 (inclusief 
BTW; prijswijzigingen voorbehouden) en zijn voor uw eigen rekening. U kunt deze kosten niet 
declareren bij uw ziektekostenverzekering. 

- Het CBR neemt daarna de beslissing over uw rijgeschiktheid, eventuele aanpassingen en 
beperkingen, en over de noodzaak van een eventuele rijtest. 

 

Beslisschema rijbewijs  

Rijvaardigheid na TIA of beroerte (niet als gevolg van vaatmisvorming) 

 

 

 

 

 

 



N.B.: Voor beroepschauffeurs geldt een andere regeling (zie schema en de website) 

 

 

Tot slot 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u voor informatie terecht bij het  

CBR, Divisie Rijgeschiktheid. 

Sir Winston Churchilllaan 297 

2288 DC Rijswijk ZH 

Postbus 3012  

2280 GA Rijswijk ZH 

 

,T 0900-0210. Website: www.cbr.nl 

 

 

Deze informatie wordt u aangeboden door de maatschap neurologie van het  

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
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