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Vóór 1 januari 2010 was iedereen - bij wie de diagnose Dementie gesteld was –
ongeschikt om een auto te rijden.
Hier is nu verandering in gekomen.
Na 1 januari 2010 is de situatie gewijzigd. De ernst van de dementie wordt nu in 3
categorieën opgedeeld namelijk:
- zeer lichte dementie
- lichte dementie
- matige tot ernstige dementie
De bovenstaande indeling naar ernst van Dementie wordt bepaald met de Klinische
Beoordeling Dementie schaal ook wel CDR (Clinical Dementia Rating scale ) genoemd.
(zie elders op deze website.)
Als deze schaal een CDR = 0,5 aangeeft dan spreken we over zeer lichte dementie.
Als de schaal een CDR = 1 aangeeft dan spreken we over lichte dementie.
Bij een CDR = 2 en 3 dan spreken we respectievelijk over een matige en ernstige
dementie.
Wordt bij u bijvoorbeeld na een bezoek aan de geheugenpoli een CDR = 0,5 of 1
afgegeven dan moet u – om uw rijbewijs te behouden:
1. een rijtest afleggen bij het CBR (Centraal Bureau Rijbewijzen). Kosten ongeveer 300
euro. Valt deze test positief uit dan krijgt u een verlenging van uw rijbewijs van 1
jaar.
2. Bij een CDR = 0,5 bestaat de mogelijkheid om een aanvullend psychologisch
onderzoek te ondergaan. Is dit psychologisch onderzoek* positief dan krijgt u een
verlenging van uw rijbewijs van 3 jaar.
U merkt dat in de beoordeling van de ernst van Dementie de Klinische Beoordeling
Dementie schaal een grote rol speelt daarom bijgevoegd de Klinische Beoordeling
Dementie schaal (CDR). (zie elders op deze website)
In deze schaal zijn 6 categorieën:
- Geheugen
- Oriëntatie
- Oordeels-en probleemoplossend vermogen
- Gemeenschapszaken (functioneren op gebied van werk, boodschappen, financiële
zaken etc)
- Hobby’s en functioneren
- Persoonlijke verzorging (aankleden, hygiëne, zelfzorg etc)
*

Bent u door een specialist (psychiater, geriater) onderzocht dan kan het psychologisch onderzoek
meegegeven worden of opgestuurd worden naar het CBR. Er hoeft dan door het CBR niet opnieuw
een psychologisch onderzoek gedaan te worden.

Van deze 6 categorieën is de categorie ‘Geheugen’ het belangrijkst. De score van de
categorie ‘Geheugen’ geldt als tenminste 3 van de andere categorieën dezelfde score of
lager hebben als de categorie ‘Geheugen’. Echter wanneer 3 of meer van de andere
categorieën een grotere of mindere score dan de categorie ‘Geheugen’ hebben, dan geldt
de score van de andere categorieën.
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