algemene informatie

auto- en motorrijden met
een prothese of orthese
Als uw gezondheidstoestand verandert, kan het zijn
dat u (tijdelijk) niet meer kunt auto- of motorrijden.
Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
moet dan beoordelen of u wel of niet mag deelnemen aan het verkeer en welke aanpassingen u
eventueel nodig heeft. Dit is nodig als u twijfelt
of u veilig de weg op kunt, of als u niet meer kunt
autorijden zoals voorheen, omdat u een arm of
been moet missen.
Let op! U bent verplicht een verandering in uw
gezondheid die het rijden zou kunnen beïnvloeden
zelf te melden bij het CBR. Als u dit niet doet en toch
in de auto stapt, kan dat risico opleveren voor uzelf
en andere weggebruikers. Als u betrokken raakt bij
een ongeluk, loopt u bovendien het risico dat uw
verzekeraar niet uitbetaalt.

Weet u niet of u nog rijgeschikt bent?
Neem contact op met uw revalidatiearts. Bij veel aandoeningen geldt een wettelijke termijn waarin
u niet mag rijden. De revalidatiearts kan u vertellen welke termijn voor u geldt. Meer informatie is
ook te vinden op de website van het CBR: www.cbr.nl (kijk bij ‘rijgeschiktheid’).
왔

meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact
met ons op via 010 241 2555.
Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

gezondheidsverklaring
Als u rijongeschikt bent of u twijfelt of u rijgeschikt bent, dan moet u een Gezondheidsverklaring
van het CBR invullen. Deze verklaring kunt u bij veel gemeentes kopen of is te downloaden via de
website van het CBR, als u een DigiD heeft. De kosten van een Gezondheidsverklaring zijn € 35,-.
Na het invullen print u de verklaring uit en laat u hem ondertekenen door uw revalidatiearts.
Daarna stuurt u de verklaring terug naar het CBR. Het CBR beoordeelt wat hierna gebeurt. U krijgt
van hen bericht. Indien nodig volgt ook een rijtest door het CBR.
Alle informatie is te vinden op de website van het CBR via www.cbr.nl. Hier kunt u ook de folder
‘Met een handicap veilig achter het stuur’ downloaden.
ouder dan 75?
Dan is de procedure anders. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een
aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring met
geneeskundig verslag (75+)’ op de website van het CBR. Een deel vult u zelf in, een ander deel vult
de arts in.

Orthopedietechniek
왔

nog geen rijbewijs?
Informeer bij uw revalidatiearts of kijk voor informatie
op de website van het CBR: www.cbr.nl

Verzekering aanpassen!
Gaat u (weer) autorijden? Als u in een aangepaste
auto of op een aangepaste motor rijdt, vergeet dan
niet om dit door te geven aan uw verzekeringsmaatschappij. Ook als u een rijbewijs heeft met een
beperkte geldigheidsduur duur en/of beperkende
bepalingen moet u dit melden bij uw verzekering.

meer informatie
왘 Folder ‘Met een handicap veilig achter het stuur’
te downloaden via de website van het CBR:
www.cbr.nl.
왘 Aangepast autorijden: www.autoaanpassers.nl
왘 Aangepast motorrijden: www.mmvg.nl.
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