Bijlage 1: Autorijden
Voor het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van de brochure
‘Rijgeschiktheid van personen met een geïmplanteerde cardioverter defibrillator’ van
De Gezondheidsraad.
Autorijden als ICD-drager is mogelijk na een wettelijke wachttijd nà de implantatie van de ICD.
De wachttijd is twee weken of twee maanden, dat hangt af van de reden dat u de ICD heeft
gekregen:



Primaire preventie: u krijgt de ICD uit voorzorg.
Secundaire preventie: u krijgt de ICD omdat u al een ritmestoornis hebt gehad waarbij
uw klachten heeft gehad of als u gereanimeerd bent.

U komt dan alleen in aanmerking voor de rijbewijscategorieën A, A1, A2, B, B+, B+E, T
(privégebruik). Dit is het rijbewijs met code 100.
Een rijbewijs voor beroepsmatig rijden is beperkt mogelijk. U heeft dan een rijbewijs met code
101 nodig. De CBR-arts verklaart u wel of niet rijgeschikt. Pas als u in het bezit bent van uw
nieuwe rijbewijs, met code, bent u weer rijbevoegd.

Belangrijk
'Wettelijke wachttijd na implantatie’ betekent jammer genoeg niet dat u meteen daarna ook
direct weer mag autorijden. In de praktijk duurt die periode namelijk enkele weken langer
omdat uw behandelend cardioloog pas na wachttijd de geschiktheidsverklaring kan
verstrekken waarmee u een nieuw geldig rijbewijs voor ICD-dragers kunt aanvragen. Kijkt u
voor uitgebreide informatie over dit onderwerp op de website van STIN.
Autorijden met een ICD in het kort (laatste update januari 2018)






Alleen mogelijk met een geschiktheidsverklaring van de cardioloog.
Alleen mogelijk met 'gecodeerd' rijbewijs A, A1, A2, B, B+, B+E, T.
Code 100: alleen privégebruik.
Code 101: beperkt beroepsmatig gebruik met uitzondering van personenvervoer en
het onder toezicht besturen van derden.
Alle andere rijbewijzen (bijvoorbeeld vrachtwagen- of buschauffeur) uitgesloten.

* Wettelijke wachttijden:





Na implantatie ICD voor primaire preventie: 2 weken. Pas daarna kan een nieuw
rijbewijs aangevraagd worden.
Na implantatie voor secundaire preventie: 2 maanden. Pas daarna kan een nieuw
rijbewijs aangevraagd worden.
Na terechte shock: 2 maanden, mits toestemming behandelend cardioloog.
Na onterechte shock: Ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door
aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter
beoordeling van de behandelend cardioloog.

* Regeling eisen geschiktheid 2000, artikel 6.7.4: Staatscourant 99 [23 mei 2000], pagina 10
e.v.; gewijzigd: Staatscourant 106 [8 juni 2004], pagina 13 e.v. en 1 januari 2018

Stappenplan aanvragen rijbewijs
Aanvragen rijbewijs code 100





'Eigenverklaring' of 'gezondheidsverklaring' kopen op het gemeentehuis.
Bij de eerste controle van de ICD na implantatie, ontvangt u het keuringsrapport code
100.101 van de cardioloog of PA namens de cardioloog.
Beide formulieren opsturen naar het regiokantoor van het CBR.
Na enige tijd krijgt u een verklaring van geschiktheid voor maximaal vijf jaar. Hiermee
kunt u op het gemeentehuis een rijbewijs kopen met code 100. Dit rijbewijs is alleen
geschikt voor privégebruik.

Aanvragen rijbewijs code 101






'Eigenverklaring' of 'gezondheidsverklaring' kopen op het gemeentehuis.
Bij de eerste controle van de ICD na implantatie, ontvangt u het keuringsrapport van
de cardioloog of PA namens de cardioloog.
Werkgeversverklaring laten invullen door de werkgever.
Formulieren opsturen t.a.v. het hoofd medische zaken van het CBR, met vermelding
van naam en adres van uw cardioloog.
Na enkele weken ontvangt u dan een verklaring van geschiktheid waarmee u op het
gemeentehuis een rijbewijs kunt kopen met code 101. Dit rijbewijs is geschikt voor
beperkt beroepsmatig gebruik.

Let op
Bent u ouder dan 75 jaar, dan heeft u een 'Eigenverklaring' of 'gezondheidsverklaring' met
geneeskundig verslag nodig, in te vullen door een huisarts na een kleine keuring.

Wanneer is autorijden nooit toegestaan?
De rijgeschiktheid geldt niet voor het groot rijbewijs (C-D-CE-DE). Rijden op vrachtwagens
blijft verboden voor lCD-dragers. Het besturen van een auto voor het beroepsmatig vervoeren
van personen (zoals taxi- en buschauffeur) blijft verboden.
Voor mensen met ernstig hartfalen (NYHA-klasse 3 of 4) geldt een algeheel rijverbod, voor
ieder rijbewijs.

Aansprakelijkheid bij ongeval
Bovenstaande regels zijn wettelijk vastgesteld. Het niet-houden aan deze regels kan bij een
ongeval met de auto grote financiële en juridische gevolgen hebben voor de ICD-drager. U
wordt dan ook met klem geadviseerd zich aan deze wettelijke regels te houden.
12 februari 2019 / 5039

