
 

  

Autorijden na een 
beroerte 
  

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

U heeft  kort geleden een beroerte gehad. Als iemand een 

beroerte heeft gehad, gelden er regels voor het autorijden. 

In deze folder leest u hier meer over. 

 

 

Privégebruik auto 
 

Als u na twee weken na de beroerte volledig neurologisch 

hersteld bent mag u weer autorijden. Een neuroloog stelt 

vast of u weer rijgeschikt bent. Uw eigen neuroloog 

bespreekt dit met u. Dit wordt vermeld  in de brief die naar 

uw huisarts wordt gestuurd. 

 

Als u na twee weken na de beroerte nog duidelijke 

lichamelijke en/of geestelijke functiestoornissen heeft die 

het autorijden kunnen beïnvloeden, dan mag u tenminste 

de eerste drie maanden niet autorijden. 

U moet dan gekeurd worden door een onafhankelijk 

neuroloog die vaststelt of u nog uitvalsverschijnselen heeft 

of deze invloed hebben op het autorijden (zie verderop in 

deze folder).   
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Beroepschauffeur  
 
Als u beroepschauffeur van een auto, zoals een taxi of een 

lesauto, vrachtauto of bus bent, dan mag u na de beroerte 

tenminste vier weken niet beroepsmatig een voertuig 

besturen. 

Om na deze vier weken weer te mogen rijden, moet u eerst 

gekeurd worden door een keurend arts (mag ook een arbo- 

of bedrijfsarts zijn). Dit moet ook als u geen lichamelijke of 

geestelijke functiestoornissen heeft, die de rijvaardigheid 

kunnen beïnvloeden. 

 

Als u na 4 weken na ontstaan van de beroerte nog 

duidelijke  lichamelijke of geestelijke functiestoornissen 

heeft die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dan mag u 

tenminste de eerste drie maanden niet beroepsmatig een 

voertuig besturen. 

U moet gekeurd worden door een onafhankelijk neuroloog 

die vaststelt of u nog uitvalsverschijnselen heeft en of deze 

invloed hebben op het rijden.  

 

Voor een treinmachinist, bestuurder vorkheftruck of 

kraanmachinist gelden andere regels. U kunt hierover 

contact opnemen met uw bedrijfsarts. 
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Het Centraal Bureau Rijvaardigheid 
 

Gezondheidsverklaring 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het CBR te 

melden dat u een beroerte heeft gehad. Dit doet u met een 

Gezondheidsverklaring. Als u geen melding doet en u raakt 

bij een ongeval betrokken, kunt u problemen krijgen met uw 

verzekering. 

 

Hoe kom ik aan een gezondheidsverklaring? 

 Digitaal via www.CBR.nl  ga naar Mijn CBR en log in via 

DiGiD met SMS of App. 

 U kunt de gezondheidsverklaring ook bij uw gemeente of 

een theoriecentrum van het CBR halen. 

Deze Gezondheidsverklaring moet u zelf betalen. 

Het CBR beoordeelt uw gezondheidsverklaring. 

U ontvangt een bericht van het CBR met meer informatie. 

 
 
Onafhankelijke medische keuring 

Het CBR kan bepalen dat u gekeurd moet worden door een 

onafhankelijk neuroloog. 

Een onafhankelijke neuroloog voert de keuring uit en stuurt 

een rapport op naar het CBR.  

http://www.cbr.nl/
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Mede afhankelijk van het advies van de neuroloog, neemt 

het CBR een beslissing over uw rijgeschiktheid en de duur 

hiervan. 

 

Afspraak maken voor de keuring 

Voor de keuring kunt u contact opnemen met de CVA-

nazorgverpleegkundige. Zij maakt de afspraak voor u.  

U krijgt dan een afspraak bij een andere neuroloog dan uw 

eigen neuroloog, omdat het een ‘onafhankelijke’ neuroloog 

moet zijn.  

Houdt u er rekening mee dat u deze keuring moet betalen 

en dat uw verzekeraar dit niet vergoedt. De keuring kost  

€ 94,45  (inclusief BTW). De rekening hiervoor wordt naar u 

opgestuurd. U mag ook bij een neuroloog buiten het Albert 

Schweitzer ziekenhuis een afspraak maken. 

 

Beslissing CBR afwachten 

Voordat u weer een voertuig mag besturen moet u de 

beslissing van het CBR afwachten.  
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Tot slot 
 

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

kunt u bellen naar de CVA-nazorgverpleegkundige. Zij is 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen  

08.00- 16.30 uur via tel. (078) 654 50 15 of 06 51 36 00 09. 

 

Meer informatie 

Voor meer vragen over de rijgeschiktheid kunt u ook terecht 

bij het CBR: 

CBR regio West-Zuid (Zuid-Holland) 

Postbus 1062 

2280 CB Rijswijk (ZH) 

Tel. 088-2277700 

Website: www.CBR.nl 

 
 

http://www.cbr.nl/


 

  

 

Albert Schweitzer ziekenhuis 
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