
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 AUTORIJDEN NA EEN CVA OF TIA 

 
 
 
 
 



Inleiding 

Het rijbewijs is voor veel mensen een groot goed. Het betekent 
namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Omdat u een 
beroerte (CVA) of een TIA hebt gehad, moet bekeken worden of 
u nog kunt en mag autorijden. In deze brochure wordt in het 
kort informatie gegeven over de regels die hiervoor gelden.  
Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u 
overleggen met de stroke verpleegkundige, uw neuroloog en/of 
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).  

 

Beroerte of TIA  
Beroerte  
De medische term voor een beroerte is Cerebro Vasculair 
Accident; CVA. Omdat een beroerte leidt tot beschadiging van 
delen van de hersenen, kan dit zowel lichamelijk als geestelijk 
grote gevolgen hebben.  
Deze gevolgen kunnen invloed hebben op het dagelijks leven 
en dus ook op het besturen van een auto of een ander voertuig.  

 
TIA  
Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke verstoring 
van de hersenfunctie doordat er even te weinig bloed aanwezig 
is geweest in een deel van de hersenen.  
 

Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR)  
De overheid  heeft eisen gesteld aan de rijgeschiktheid voor 
autorijden voor mensen met neurologische aandoeningen. De 
beoordeling van personen aan de hand van deze eisen ligt bij 

het CBR.  De eisen die de overheid stelt zijn opgenomen in de 
Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Paragraaf 7.6.3 betreft 
mensen met een TIA/beroerte 
 
Soorten rijbewijzen  
In de eisen van rijgeschiktheid wordt er een onderscheid 
gemaakt in verschillende rijbewijzen:  

 Groep 1-rijbewijs: personenauto’s, motoren en tractoren  

 Groep 2-rijbewijs: vrachtwagens en bussen.  

 Beroepsmatig groep 1-rijbewijs (bijv. taxi): de eisen van een 
groep 2-rijbewijs zijn van toepassing.  

 



Procedure CBR  
Autorijden na een beroerte of TIA  
Na een beroerte of TIA mag u in ieder geval 2 weken niet 
autorijden.  
Als er dan nog beperkingen zijn die de rijvaardigheid 
beïnvloeden mag u in ieder geval 3 maanden niet autorijden. 
Dit geldt ook als u beroepschauffeur bent of beroepsmatig van 
gebruik maakt van uw groep 1-rijbewijs.  
 
Melden  
Twee weken of 3 maanden (afhankelijk van het feit of u na 2 
weken nog beperkingen heeft die het autorijden zouden kunnen 
beïnvloeden) na de doorgemaakt beroerte of TIA kunt u een 
“Gezondheidsverklaring” invullen.  
 
U bent klachtenvrij na 2 weken  
Voor mensen die een TIA of beroerte hebben doorgemaakt en 
‘restloos’ zijn hersteld is geen neurologisch rapport meer nodig. 
Het CBR heeft van u een ‘Gezondheidsverklaring’ nodig en een 
door een algemeen arts ingevulde ‘Beroerte Vragenlijst’.  
Dit kan digitaal via www.mijncbr.nl. Na het invullen van de 
gezondheidsverklaring kunt u het vragenformulier voor de arts 
in mijn.cbr uploaden. 
Gezondheidsverklaring mag ook nog steeds op papier 
ingestuurd worden. Deze is te koop op bij de meeste 
gemeenten. 
Als het CBR voldoende informatie heeft om een beslissing te 
nemen, hoeft u verder niets te doen. U ontvangt binnen vier 

weken een brief met de beslissing van het CBR.  
Voor meer informatie gaat u naar de website van het CBR; 
www.cbr.nl.> rijbewijs houden gezondheidsverklaring 
 
U bent niet klachtenvrij na 2 weken  
Drie maanden na de beroerte (of later) verstuurt u de 
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Aanvullende informatie 
kan door een huisarts worden toegevoegd. Binnen vier weken 
geeft het CBR aan wat de beslissing is. Bij restverschijnselen is 
er altijd een specialistische keuring noodzakelijk. Dus men 
krijgt altijd een verwijzing.  
 

http://www.mijncbr.nl/
http://www.cbr.nl/


Zijn de restverschijnselen mogelijk van invloed op de 
rijgeschiktheid krijgt men altijd een rijtest. 
Bij gezichtsvelddefecten is er ook een oogheelkundige keuring 
noodzakelijk 
Voor meer informatie gaat u naar de website van het CBR; 
www.cbr.nl.   
 

Gezondheidsverklaring 
Het formulier Gezondheidsverklaring is een formulier met 
vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dit 
formulier is te koop bij rijscholen of bij uw gemeente.  
Ook is het te downloaden op de website van het CBR. U gaat 
hier voor naar: https://mijn.cbr.nl/. Voor het inloggen heeft u 
een Digid-code nodig.  
 
Kosten  
De service van het CBR zit in de prijs van de 
Gezondheidsverklaring. Actuele informatie over de kosten kunt 
u vinden op de website www.cbr.nl. Zodra de 
gezondheidsverklaring binnen is zijn alle diensten van het CBR 
gratis. De kosten voor de medische keuring zijn voor eigen 
rekening.  
 

Vragen? 
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt 
u contact opnemen de stroke afdeling: 
 
Franciscus Gasthuis (Rotterdam) 

Via telefoonnummer: 010 – 461 6415 
 
Franciscus Vlietland (Schiedam) 
Via telefoonnummer: 010 – 893 1610 
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