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 Onder parkinsonisme wordt verstaan: alle ziekten die qua verschijnselen lijken op de ziekte van Parkinson. 

Voorbeelden zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA) en Progressieve Supranucleaire Parese (PSP). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Autorijden 
Bij de ziekte van Parkinson of atypische parkinsonisme1 

 

Als u de ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme heeft, kunnen er 

problemen ontstaan met autorijden. De diagnose op zich is niet per definitie een reden om 

geen auto meer te rijden, maar het ontstaan van lichamelijke problemen of problemen in 

planning en organisatie kunnen een groot effect hebben op de kwaliteit van het autorijden. 

Het kan voor mensen met de ziekte van Parkinson zelf lastig zijn om in te schatten of het 

autorijden nog veilig is.  Daarom is voor de omgeving ook een taak weggelegd om op de 

rijvaardigheid toe te zien.  

 

Meldingsplicht 

In Nederland bestaat geen wettelijke verplichting om medische aandoeningen en/of 

medicijngebruik te melden. Wel bestaat er een morele verplichting, voortvloeiend uit Artikel 5 

van de Wegenverkeerswet, waarin staat dat iemand zichzelf en andere weggebruikers niet in 

gevaar mag brengen. 

Het is daarom raadzaam om een melding van uw ziekte te doen bij het CBR en uw 

verzekeraar. Als u besluit uw ziekte niet te melden, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor 

de gevolgen van eventuele verkeersongevallen.  

 

Melden van de ziekte bij het CBR 

Eigen verklaring 

Een melding van uw ziekte kunt u doen door een Eigen verklaring in te vullen. U kunt een 

Eigen verklaring via internet verkrijgen en invullen (mijn.cbr.nl). Hieraan zijn kosten 

verbonden. Een papieren Eigen verklaring is verkrijgbaar bij rijscholen, de meeste 

gemeenten en de theoriecentra van het CBR. Ook hier zijn kosten aan verbonden. 

Neurologisch rapport 

Op de Eigen verklaring wordt gevraagd om een aantekening van een neuroloog. Het CBR 

zal een neuroloog voor de keuring toewijzen, indien u dit zelf niet heeft gedaan. Hier zijn 
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Deze tekst is deels afkomstig van de Parkinson Vereniging website.  
 

 

kosten aan verbonden. Stuurt u met de Eigen verklaring ook gelijk een neurologisch rapport 

mee van de eigen neuroloog dan zal het CBR dit ook accepteren. Soms willen neurologen 

deze informatie over hun patiënten niet aan het CBR geven. Informeer daarom ruim van te 

voren hoe uw neuroloog denkt over het schrijven van een neurologisch rapport.  

Beoordeling door het CBR 

Naar aanleiding van het neurologisch rapport, beoordeelt het CBR of een rijtest nodig is. Zo 

ja, dan zal het CBR u uitnodigen voor een rijtest met een deskundige op het gebied van 

rijgeschiktheid.  Zo mogelijk zal dat zijn in uw eigen auto. De deskundige stelt vast of u veilig 

en verantwoord aan het verkeer deelneemt en of er eventuele aanpassingen noodzakelijk 

zijn (bijvoorbeeld een automaat). Als de rijtest positief is verlopen, zal het CBR een 

Verklaring van Geschiktheid naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) sturen. U krijgt 

daarvan een schriftelijk besluit. Hiermee kunt u naar het gemeentehuis voor de aanschaf van 

een nieuw rijbewijs. De wettelijke geschiktheidtermijn van dit rijbewijs bedraagt maximaal vijf 

jaar. 

Als de rijtest negatief verloopt, krijgt u meestal een tweede kans. Als die ook slecht afloopt, 

zal het CBR u niet langer geschikt vinden voor het rijbewijs. Uw rijbewijs moet dan worden 

ingeleverd of, als het verlopen is, kan het niet worden verlengd.2 Voor meer informatie 

omtrent deze rijtest kijkt u op http://www.cbr.nl/11350.pp 

 

Verzekeraar 

Het is verstandig uw verzekeraar op de hoogte te stellen van uw diagnose. Verzekeraars 

hebben de regel dat zij alleen risico's verzekeren waarvan zij op de hoogte zijn. Als u de 

ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme heeft,  kan de verzekeraar in 

het geval van schade afzien van schadevergoeding, indien blijkt dat u dit niet bij de 

verzekeraar gemeld heeft. 

 

Medicijnen bij het autorijden 

Parkinsonmedicatie kan bijwerkingen veroorzaken die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

Of dit geldt voor uw medicatie kunt u lezen in de bijsluiter van de medicatie of op 

www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Hier wordt ook vermeld of, en hoe lang, u wordt aangeraden 

geen auto te rijden. 
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