
Workshop  
Rijgeschiktheid en dementie 

Hoe bepaalt men of iemand met dementie  

nog mag autorijden? 



Indeling workshop 

• Ragnhild Davidse (SWOV): Onderzoek naar 
rijgeschiktheid en dementie 

• Wiebo Brouwer (RUG/UMCG): 
Neuropsychologisch onderzoek bij dementie 

• Ruud Bredewoud (CBR): De rijtest bij 
functiestoornissen 

• Discussie en vragen 
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Onderzoek naar  
rijgeschiktheid en dementie 

Ragnhild Davidse, senior onderzoeker 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 



Uw mening? 

Mensen met dementie  

zijn wel/niet in staat  

om auto te rijden 
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Regeling eisen geschiktheid 

“Bij een vastgestelde diagnose ‘dementie’ is er altijd 

sprake van ongeschiktheid; bij twijfelgevallen of bij 

vermoeden van beginnende dementie is gericht 

specialistisch onderzoek geboden om in de 

beoordelingsprocedure het uitvoeren van een rijtest 

op te nemen.” (d.d. november 1995) 
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Commissie Brouwer (2008) 

• Op verzoek van Alzheimer Nederland 

• Heroverweging eisen rijgeschiktheid 

• Redenen: 

– Diagnose steeds vroeger gesteld 

– Kan onnodig leiden tot inleveren rijbewijs 

– Leidt mogelijk tot vermijden diagnose 

– Ondermijnt goede behandeling 
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Relatief risico 
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Herziening  
Regeling eisen geschiktheid 

“Personen met een zeer lichte (CDR 0,5) of lichte 

vorm (CDR 1) van dementie kunnen geschikt worden 

verklaard voor een rijbewijs van groep 1, met een 

beperking van de rijbevoegdheid tot privé gebruik. 

Personen met een matige (CDR 2) of ernstige (CDR 3) 

vorm van dementie zijn altijd ongeschikt.”   

(wijziging d.d. 21 december 2009) 
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Clinical Dementia Rating scale 

• Schaal voor ernst van symptomen 

• Onderverdeeld in zes domeinen 
    (geheugen, oriëntatie, oordeelsvorming,  

     sociaal, huishouden/hobby’s, verzorging) 

• Per domein CDR 0 – CDR 3 

• Totaalscore gebaseerd op gemiddelde 

 

Eindsymposium BVM, 24 november 2011 9 



Regeling eisen geschiktheid 

• Voor de bepaling van de geschiktheid van personen met 
zeer lichte of lichte dementie dient een rijtest met een 
deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid 
van de desbetreffende afdeling van het CBR plaats te 
vinden. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. 
 

• De geschiktheidstermijn is één jaar. 
 

• In uitzonderingsgevallen kunnen personen met een zeer 
lichte vorm van dementie (CDR 0,5) geschikt worden 
verklaard voor een termijn van maximaal drie jaar. 
Voorwaarde is dat de positieve rijtest wordt aangevuld met 
een positief neuropsychologisch onderzoek. 
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Onderzoek RUG-CBR-SWOV 

 Doel:  

 Ontwikkeling van een betrouwbare, 
 valide en revalidatiegerichte 
 methode voor beoordeling van 
 rijgeschiktheid van automobilisten 
 met dementie 
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Onderzoek RUG-CBR-SWOV 

 Doel:  

 Ontwikkeling van een betrouwbare, 
 valide en revalidatiegerichte 
 methode voor beoordeling van 
 rijgeschiktheid van automobilisten 
 met dementie 
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Motivatie onderzoek 

• Wijziging regeling leidt tot meer testen 

• Testprocedure moet voldoen aan 
maatschappelijke & wetenschappelijke 
eisen 

• Belang van zelfstandige mobiliteit 
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Onderzoeksmethode 

• Criteria voor artsen 

• Testprocedure samenstellen 
– Neuropsychologische testen 

– Rit in rijsimulator 

– Rijtest praktische geschiktheid 

• Infrastructuur opzetten 

• Validatie testprocedure (2012-2013) 

• Implementatie testprocedure (2014) 

Eindsymposium BVM, 24 november 2011 14 



Betrokken organisaties 

• RUG/UMCG 

• CBR 

• SWOV 

• Alzheimercentra 

• Softwarebedrijven 

• Ministerie IenM 
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Onderzoek RUG-CBR-SWOV 

• Volgende sprekers: 

– Wiebo Brouwer: rol v.d. neuropsycholoog 

– Ruud Bredewoud: rijtest CBR 

 

• Meer informatie: 

 www.oudereverkeersdeelnemer.nl 
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http://www.oudereverkeersdeelnemer.nl/


FITCI: Neuropsychologisch onderzoek van de 
rijgeschiktheid bij cognitieve functiebeperkingen en 

dementie 

Wiebo Brouwer, neuropsycholoog 
Hoogleraar Verkeersgeneeskunde 

-   UMCG afdeling Neurologie 
-   RUG vakgroep Psychologie 



Testritprestaties bij zeer lichte en lichte dementie 
van het Alzheimer type (Brown et al., 2005)  
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Percentage deelnemers met beoordeling voldoende, twijfelachtig en 

onvoldoende gegeven door professionele rijinstructeur (USA) 



Trail Making Test (1944) 
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Testritprestaties van oudere automobilisten met  
- volgens de keurend arts - cognitieve 

functiebeperkingen (Withaar, 2000; n=90)   
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Percentage deelnemers met beoordeling zoals gegeven door 

professionele deskundige (CBR testrit praktische rijgeschiktheid) 



Voorspelbaarheid  
prestaties op testritten 

• Oorzaak slechte scores testritten volgens expert 
vooral traagheid en onvermogen om de aandacht te 
verdelen 
 

• Uitslag testrit kan bij ervaren automobilisten die 
verdacht worden van cognitief verval in ruim 80 % 
van de gevallen correct voorspeld worden uit 
neuropsychologisch onderzoek 
–  perceptuele snelheid (b.v. UFOV) 
–  visueel zoeken (Trail Making Test) 
–  constructionele praxis (constructietekeningen) 
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Maar….. 
• De neuropsychologische tests zijn soms te moeilijk voor de 

patiëntenpopulatie, bijvoorbeeld bij taalstoornissen en 
verstandelijke beperkingen (voorbeeld TMB en alfabet)  
 

• Er zijn vormen van ongeschiktheid die niet of niet 
betrouwbaar tot uiting komen in (gangbare) 
neuropsychologische tests, zoals  
– persoonlijkheidsverval (vb. kinderlijk gedrag bij FTD) 
– sommige visueel-ruimtelijke stoornissen (eigen positie in 

de ruimte) 
– bewustzijnsstoornissen 

 
• Betrouwbaarheid testritten niet altijd optimaal bijvoorbeeld 

door fluctuaties in weer en verkeer    
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1-2-drive 

Om sterke punten van testritten en neuropsychologisch 
onderzoek te combineren voegden we  een onderzoek in de 
rijsimulator  toe:   

Het 1-2-drive protocol  

– 1: screenend neuropsychologisch onderzoek inclusief 
anamnese en heteroanamnese (1 uur): bij heel goed of 
heel slecht resultaat is het hiermee afgelopen. 

– 2: uitgebreider neuropsychologisch onderzoek (2 uur)  

– Drive: rijsimulatoronderzoek  (half uur) 
 

 

Beschreven in: Brouwer, W.H. (2006)  Rijgeschiktheid van ouderen met 
neuropsychologische functiebeperkingen. Tijdschrift Voor Neuropsychologie, 2, p. 2-15.  
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CDR Domeinen 

1. Geheugen (Memory) 

2. Oriëntatie (Orientation) 

3. Beoordeling en probleemoplossing (Judgement & Problem Solving) 

4. Activiteiten buiten huis (Community affairs) 

5. Huis & hobby’s (Home & Hobby’s) 

6. Persoonlijke verzorging (Personal Care) 

GLOBALE CDR SCORE 

Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 



     Testrit heeft drie hoofdonderdelen: 
     Slingerrit (stuurvaardigheid en snelheidsaanpassing)  
     Winsumrit (toepassing voorrangsregels, reactie op acuut gevaar) 
     Snelwegrit  (invoegen, inhalen, uitvoegen) 

Drive in het landelijke onderzoek 



Drive voorbeeld:  winsumrit  
Men rijdt over een licht slingerende provinciale weg met 
5 gelijkvloerse kruisingen 

– Gelijkwaardige kruising en simulatorbestuurder 
komt van rechts 

– Gelijkwaardige kruising en simulatorbestuurder 
komt van links 

– Ongelijkwaardige kruising en simulatorbestuurder 
heeft voorrang 

– Ongelijkwaardige kruising en andere verkeer heeft 
voorrang 
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Drive voorbeeld:  winsumrit  
• Stoplicht springt op oranje, vervolgens op rood;  

dan gaat kruisend verkeer rijden  

 

• Men rijdt geregeld langs geparkeerde auto’s. Een 
geparkeerde auto doet de richtingaanwijzer uit en 
rijdt plotseling weg.  

 

• Er zijn steeds  borden met snelheidsaanwijzingen voor 
60 of 80 km/uur.  
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Drive 
• Drive maakt gebruik van  

projectie op vier grote  
schermen (240 graden) 
rondom een autocabine 
met realistische bediening 
(handschakeling of 
automaat). 

• Geprogrammeerd met  
software vanSTsoftware 
(www.stsoftware.nl)   

• Draaiend op een  computer 
netwerk 

• Sinds kort ook aanpassingen 
voor motorische 
functiebeperkingen 



Voorbeeld uit een test voor gevaarherkenning 
gebaseerd op werk van Vlakveld (SWOV) in 

samenwerking met het CBR 

Niets doen ?          Gas los ?  Remmen ?  
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Onderzoek rijgeschiktheid bij cognitieve stoornissen 

 

Diagnose volgens aanvraag:  Beginstadium van de ziekte van Alzheimer (2006).  
 

Aspect Test Score (hoger pct. is beter)  Interpretatie S-score 
Dementie-profiel CDR CDR=0,5  met als profielscores 

Geheugen: 0,5;  Oriëntatie : 0,5; 

Beoordeling: 0,5;  Activiteiten 

buitenhuis: 0;  Huis en hobby’s : 0 

Persoonlijke verzorging: 0 

Mild Cognitive 

Impairment  

 

Dementie-screening MMSE 22 Aanwijzing + 0,0 

Visuele snelheid en 

functioneel  gezichtsveld 

Schuhfried AT 

Traffic perception  

28e perc. Gemiddelde prestatie + 1,5 

Visueel zoeken en 

flexibiliteit 

Trail Making  

A & B 

A= 45s (58e  perc);  B= 135 s (27e  

perc..)  

Gemiddelde prestatie + 2,5 

Constructie 

tekeningen 

 Huis 2, 5p-ster 1; Kubus 2; Klok  1,5. 

Totaalscore=6,5 

Voldoende prestatie + 1,5 

Gevaarherkenning SWOV  16/24 goed Voldoende prestatie  

Rijsimulator (praktische 

rijgeschiktheid) 

Slingerrit Voldoende  Mogelijk voldoende 

praktische 

rijgeschiktheid 
Stadsrit Voldoende  

Snelwegrit Niet afgenomen  

 

Conclusie:  Mild Cognitive  Impairment   (CDR 0,5) met vooral beperkingen in het geheugen.  Advies: 

Rijgeschiktheid maximaal twee jaar afhankelijk van de uitkomst van de testrit  praktische rijgeschiktheid.   

 

Groningen,  ….  2008      W.H. Brouwer, neuropsycholoog  
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Onderzoek rijgeschiktheid bij cognitieve stoornissen 

 

Diagnose volgens aanvraag:  Beginstadium van de ziekte van Alzheimer (2006).  
 

Aspect Test Score (hoger pct. is beter)  Interpretatie S-score 
Dementie-profiel CDR CDR=0,5  met als profielscores 

Geheugen: 0,5;  Oriëntatie : 0,5; 

Beoordeling: 0,5;  Activiteiten 

buitenhuis: 0;  Huis en hobby’s : 0 

Persoonlijke verzorging: 0 

Mild Cognitive 

Impairment  

 

Dementie-screening MMSE 25  + 0,0 

Visuele snelheid en 

functioneel  gezichtsveld 

Schuhfried AT 

Traffic perception  

14e perc. Laaggemiddelde 

prestatie 

+ 0.0 

Visueel zoeken en 

flexibiliteit 

Trail Making  

A & B 

A= 48s (50e  perc);  B= 127 s (34e  

perc..)  

Gemiddelde prestatie + 2,5 

Constructie 

tekeningen 

 Huis 2, 5p-ster 1; Kubus 2; Klok  2. 

Totaalscore=7 

Voldoende prestatie + 1,5 

Gevaarherkenning SWOV  14/24 goed Matige prestatie  

Rijsimulator (praktische 

rijgeschiktheid) 

Slingerrit Voldoende  Mogelijk voldoende 

praktische 

rijgeschiktheid 
Winsumrit Voldoende  

Snelwegrit Niet afgenomen  

 

Conclusie:  Mild Cognitive  Impairment   (CDR 0,5) met vooral beperkingen in het geheugen.  Advies: 

Rijgeschiktheid maximaal twee jaar afhankelijk van de uitkomst van de testrit  praktische rijgeschiktheid.   

 

Groningen,  ….  2009      W.H. Brouwer, neuropsycholoog  
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De rijtest bij functiestoornissen 

 
 

Ruud Bredewoud 
Arts CBR 



Beoordeling rijgeschiktheid 

• Eigen verklaring 

– rijbewijskeuring  

– vrijwillige melding 

 

• Vordering 

– melding door de politie 

– melding door een andere derde 
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Eisen rijgeschiktheid 
• Ministeriële regeling: Regeling eisen geschiktheid 2000 

• Groep 1 

– auto en motorfiets  

– soepele eisen: mobiliteit 

 

• Groep 2 

– vrachtauto en bus 

– strenge eisen: professionaliteit 

 

• Groep AM 

– bromfiets en brommobiel (45 km auto) 

– geen medisch eisen 
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Effect op verkeersveiligheid 

• Bewustzijnstoornis :plotseling 

– diagnose gericht  

– epilepsie, hypoglycaemie 

– geen rijtest 
 

• Functiebeperking : permanent, evt. progressief 

– met de rijgeschiktheid interfererend 

– waarnemen- verwerken- handelen 

– beslissende rol rijtest 
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De plaats van de rijtest 

• “Omdat bruikbare handicapschalen ontbreken, geeft 
het specialistisch rapport slechts informatie over de 
functiestoornis.  

• De uitkomst van de rijtest bepaalt de geschiktheid” 
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Gezondheidsraad 2001 
 

Procedure bij functiestoornissen 
Melding CBR 

Rapport specialist 
Rijtest 
Besluit 



Uitvoering van de rijtest 

• Gratis service van CBR 

    > deskundige praktische rijgeschiktheid  

• Openbare weg 

    > CBR, aanpasbedrijf, revalidatiecentrum 

• Vaak eigen auto 

    > tweede kans in lesauto  

• Uitgebreide protocollen per stoornis    

    > duur 60 minuten  
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Compensatie 

• Waarnemen 

– kijktechnieken 

– bioptic driving 
 

• Verwerken 

– automatische versnelling 

–  advanced driver assistance systems (ADAS) 

 

• Handelen 

– aanpassingen voertuig 

– hulpmiddelen 
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Einde  

Dank u voor de aandacht 



Uw mening? 

Mensen met dementie  

zijn wel/niet in staat  

om auto te rijden 
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Vragen?  

Over het onderzoek? 

Over rijgeschiktheid bij dementie? 


