Autorijden
Informatie over het CBR-spreekuur

Deze folder is bestemd voor revalidanten die na een ziekte of met
een handicap weer willen autorijden en meer willen weten over het
CBR-spreekuur bij Libra Revalidatie & Audiologie op locatie
Leijpark.
CBR-procedure
Een lichamelijke beperking of een verminderd reactievermogen
kunnen problemen opleveren in het verkeer. Als u na een ziekte of
met een handicap weer zelf wilt autorijden, is het belangrijk dat u
veilig de weg op kunt.
Het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bepaalt
of u weer rijgeschikt bent. Het CBR doet dit aan de hand van een
door u ingevuld formulier: de ‘Eigen verklaring’.
Soms is meer informatie nodig, bijvoorbeeld een rapport van een
specialist. Het kan ook zijn dat u een rijtest moet doen of
aanpassingen in de auto nodig heeft.
CBR-spreekuur
Om de procedures rondom autorijden soepel en snel te laten
verlopen is er één keer in de vier weken een CBR-spreekuur.
U kunt dan op locatie Leijpark een gesprek hebben met een
medewerker van het CBR, regio Zuid.
Deze deskundige op het gebied van praktische rijgeschiktheid
wordt door uw revalidatiearts op de hoogte gesteld van uw
medische gegevens. Die gegevens zijn nodig om te kunnen
bepalen of u weer achter het stuur kunt, eventueel met
aanpassingen.
De CBR-medewerker heeft een medische geheimhoudingsplicht.
Aanmelden
De mogelijkheid tot deelname aan het spreekuur wordt met u
besproken door de revalidatiearts. Vervolgens meldt uw arts u aan
bij het Informatiepunt, waar een afspraak van circa dertig
minuten voor u wordt ingepland.
U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
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Onderwerpen van gesprek
De volgende onderwerpen kunnen bij het gesprek aan de orde
komen:
De beoordeling van de rijgeschiktheid aan de hand van de
medische gegevens.
De beoordeling van de rijgeschiktheid door middel van een
eventuele praktische rijtest.
Advies over mogelijke of noodzakelijke aanpassingen.
Advies over het eventueel nemen van een aantal rijlessen om
onder begeleiding te wennen aan de veranderde situatie.
Wat betekent dit voor u?
U downloadt het formulier ‘Eigen verklaring’ via www.cbr.nl of
koopt dit bij uw gemeente of het CBR. Vervolgens vult u het in.
U zorgt bij uw eerste afspraak op het CBR-spreekuur voor:
een kopie van uw rijbewijs;
een ingevulde ‘Eigen verklaring’ (ondertekening door
specialist of huisarts is in dit geval niet nodig).
Deze papieren kunt u zelf aan de CBR-medewerker afgeven.
Als u het prettig vindt, kunt u uw partner of een familielid
meenemen.
U ontvangt thuis bericht van het CBR over uw geschiktheid om
auto te rijden en de eventuele vervolgprocedure.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw revalidatiearts of het
CBR, via de website www.cbr.nl
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