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Voertuig besturen 
 
Na behandeling door de chirurg 
  



 

  

Inleiding 
 

Veel patiënten vragen zich af of zij na een behandeling bij de chirurg 

een voertuig mogen besturen. In deze folder leest u hier meer over. 

 

Waar ‘hij’ staat kunt u ook ‘zij’ lezen.  

 

 

Rijvaardig en rijgeschikt 
 

Om een voertuig te mogen besturen moet u rijvaardig en rijgeschikt 

zijn. 

 

Rijvaardig betekent dat u geleerd heeft het voertuig te besturen.  

 

Rijgeschikt betekent dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent een 

voertuig te besturen. Door een behandeling of een aandoening kunt 

u (tijdelijk) niet rijgeschikt zijn.  

 

De chirurg kan alleen iets zeggen over uw medische toestand. Hij 

kan niet beoordelen of u rijgeschikt bent. Hij geeft u ook geen 

verklaring dat u rijgeschikt bent. U beslist zelf of u een voertuig kunt 

besturen en onveilige situaties kunt voorkomen. 

 

 

Verdoving of sedatie 
 

Bij sommige behandelingen wordt een verdoving of sedatie (roesje) 

gegeven. U mag de eerste 24 uur hierna zelf geen voertuig besturen 

en niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.  
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Verband of gips  
 

We raden u af om een voertuig te besturen zolang een lichaamsdeel 

in het verband of gips zit. Bij de verzekering van uw voertuig kunt u 

navragen welke regels er gelden zolang u verband/gips heeft. 

Iedere verzekeraar heeft andere regels.  

 

Als u met gips of verband rijdt, kan de verzekering bij eventuele 

schade weigeren uit te keren, omdat u dan onverzekerd deelnam 

aan het verkeer. Dit kan grote gevolgen hebben.   

 

Na verwijderen verband of gips 

Ook na het verwijderen van verband of gips duurt het even voordat 

u dit lichaamsdeel weer normaal kunt gebruiken. Wacht met het 

besturen van een voertuig totdat u zich weer goed kunt bewegen.  

 

 

Andere klachten 
 

U kunt ook andere klachten hebben waardoor u niet rijgeschikt bent. 

Bijvoorbeeld als u iets gebroken heeft, dat niet met gips behandeld 

kan worden. Maar ook als u zich plotseling ineens niet lekker voelt 

of veel pijn heeft. Als u twijfels heeft, bestuur dan geen voertuig.  

 

 

Vragen 
 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur bellen met de 

polikliniek Chirurgie, tel. (078) 652 32 50.  
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