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Dementie en het rijbewijs
Als bij u dementie (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer) is geconstateerd, dan heeft dit 
mogelijk gevolgen voor uw geschiktheid om te rijden. Volgens de geldende eisen aan de rijge-
schiktheid bent u alleen geschikt als u de rijtest van het CBR met goed gevolg hebt afgelegd.
Wij adviseren u daarom dringend een beoordeling bij het CBR aan te vragen. Dit doet u door 
een Eigen verklaring in te sturen. Wij raden u aan dit ook te doen bij een beginnende vorm 
van dementie.

Maakt u zich zorgen over de geschiktheid om te rijden van een familielid of kennis? Spoort u 
deze persoon dan aan om een Eigen verklaring in te vullen en naar het CBR op te sturen. Het 
woord zegt het al: het is een ‘eigen’ verklaring. In Nederland is het niet mogelijk om iemand 
anders aan te melden, hoe goed de bedoelingen ook zijn. 

Wat is een Eigen verklaring?
De Eigen verklaring is een formulier met tien vragen over uw lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid. Deze is o.a. te koop bij de gemeente en het CBR. Er zijn drie modellen, dus let 
goed op dat u het juiste model koopt.

Als u een vorm van dementie hebt, dan beantwoordt u in ieder geval vraag 3 op de Eigen 
verklaring met ‘ja’. En dan is een onderzoeksrapport van een medisch specialist nodig. 
Moet u één of meer van de andere vragen ook met ‘ja’ beantwoorden? Dan is het  
mogelijk dat om die reden nog extra aanvullend onderzoek door een andere medisch  
specialist nodig is. 

Wat heeft het CBR nodig om uw geschiktheid te beoordelen? 
•	 	Uw	Eigen verklaring met uw antwoorden op de vragen over uw lichamelijke en geestelijke 

conditie en de antwoorden van de keurend arts. 
•	 	Een	recent	onderzoeksrapport	van	een	medisch	specialist,	zoals	een	neuroloog,	 

psychiater of een geriater. Het mag een rapport zijn van de specialist bij wie u onder  
behandeling bent voor de dementie.

•	 	Hoe	eerder	u	uw	Eigen	verklaring	en	het	onderzoeksrapport	van	de	medisch	specialist	naar	
het	CBR	opstuurt,	hoe	sneller	wij	u	kunnen	laten	weten	of	u	mag	blijven	rijden.	U	kunt	de	
Eigen verklaring en het rapport van de specialist tegelijk naar het CBR opsturen. 

•	 	Als	u	uw	Eigen	verklaring	naar	het	CBR	opstuurt	zonder	rapport	van	uw	behandelend	arts,	
dan zal het CBR aan u een medisch specialist toewijzen op het gebied van dementie.
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Wat moet er in het rapport van de medisch specialist staan?
•	 	In	het	rapport	moet	de	aard	en	de	ernst	van	de	dementie	beschreven	zijn.	
•	 	De	CDR-classificatie	is	hierbij	leidend.	De	medisch	specialist	weet	wat	dit	is.	
•	 	Wij	raden	u	aan	het	keuringsformulier mee te nemen naar de specialist; hij of  

zij kan hierop alle informatie invullen die het CBR nodig heeft voor de beoordeling  
van uw geschiktheid om te rijden. 

Wat kan het CBR besluiten? 
Als u een CDR-score hebt van 0,5 of 1:
•	 	Het	CBR	nodigt	u	uit	voor	een	rijtest.
•	 	Tijdens	een	rijtest	kan	de	deskundige	van	het	CBR	in	de	praktijk	zien	in	welke	mate	 

de dementie uw rijgedrag beïnvloedt en  nagaan of u met deze score geschikt bent  
om te rijden.

•	 	Bij	een	positief	oordeel	kunt	u	maximaal	1	jaar	rijden	tot	u	weer	door	een	medisch	 
specialist gekeurd moet worden voor het rijbewijs. 

Als u een CDR-score hebt van 2 of 3 dan bent u helaas niet meer geschikt om te rijden. 

Hoe lang blijft u geschikt om te rijden? 
Dementie is een progressieve ziekte. Dat wil zeggen dat de ziekte verergert. Dit gaat  
soms langzaam, maar soms ook vrij snel. Daarom bent u bij dit ziektebeeld maximaal  
1 jaar geschikt om te rijden. Daarna  start de keuringsprocedure opnieuw. Dit is in de wet 
vastgelegd.

Als u daarna uw rijbewijs wilt vernieuwen, dan ontvangt het CBR graag uw Eigen  
verklaring met een nieuw rapport van de medisch specialist. Doe dit ruim voordat de  
geldigheid van uw rijbewijs verloopt; onder andere vanwege afspraken bij één of meer  
artsen en de rijtest bij het CBR kan de procedure een maand of vier duren. 

Wie beoordeelt uw rijgeschiktheid? 
Dat doet het CBR. De medisch adviseur van het CBR gebruikt uw Eigen verklaring, de  
informatie van de medisch specialist(en) en  het advies van de deskundige bij de rijtest  
om te beoordelen of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om zelfstandig en veilig een 
motorrijtuig te besturen. 

Wij baseren onze beoordeling op de Regeling eisen geschiktheid 2000. Daarin is door de 
overheid per ziektebeeld vastgelegd aan welke eisen mensen moeten voldoen om te mogen 
rijden of te blijven rijden. Zie voor dementie paragraaf 8.6.1. 

Bent u in bezit van een rijbewijs voorvrachtauto of bus? 
Beroepsvervoerders dragen een nog grotere verantwoordelijkheid in het verkeer dan  
bestuurders van privévoertuigen als auto’s en motors. Als u een vorm van dementie  
hebt, dan bent u om die reden niet meer geschikt voor het veilig besturen van een bus  
of vrachtwagen, eventueel met aanhanger.  Ook mag u het auto- of motorrijbewijs niet  
meer	beroepsmatig	gebruiken	(taxi,	ambulance,	koerier).	U	mag	alleen	nog	privé	rijden.	 
Dat komt door middel van een code op uw nieuwe rijbewijs.


