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 Optimalisatie van zelfstandige mobiliteit is belangrijk 
voor de sociale participatie.

 In NL rijden 8,4 miljoen personenauto’s.
 Autorijden is niet het doel op zich.

Centraal staat zelfstandige mobiliteit!
 Veiligheid staat voorop.

Revalidatie programma AutO-Mobiliteit: 
Individueel advies en training programma om
zelfstandige mobiliteit te optimailseren, indien mogelijk
met gemotoriseerde voertuigen.

mobiliteit
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 CBR
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 25 gespecialiseerde optometristen
 25 gespecialiseerde rijscholen
 UMCG Oogheelkunde
 UMCG Neuropsychologie / medische verkeerskunde
 Koninklijke Visio: oogarts

klinisch fysicus
optometrist
ergotherapeut
neuro-psycholoog

Samenwerking
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rijgeschiktheid en rijvaardigheid

rijvaardigheid 
 rijbewijs [CBR]

medische rijgeschiktheid:
 gezichtsscherpte
 gezichtsveld

practische rijgeschiktheid:
 de mogelijkheid om een auto veilig en vloeiend te 

besturen ondanks de (visuele) beperking.
 test praktische rijgeschiktheid op de weg middels 

Eigen Verklaringsprocedure CBR.
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Onderscheid tussen rijgedrag, 
rijvaardigheid en rijgeschiktheid

 Rijgeschiktheid:

Medisch-biologische basisvoorwaarden

om rijvaardigheid te verwerven en/of uitoefenen: 

gezichtsscherpte & gezichtsveld

 Rijvaardigheid: Kennen en kunnen: 

Hoe uitgebreid en hoe goed zijn de onderdelen van de 

rijtaak aangeleerd. 

 Rijgedrag: Doen > rijwaardigheid
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Enkele voorbeelden van ongewenste 
verschijnselen

 rijgeschiktheid

-- epileptische aanvallen

-- visuele beperking

 rijvaardigheid

-- niet voldoende hard durven rijden bij het invoegen

-- de afstand tot de voorligger niet aanpassen

 rijgedrag

-- in de bebouwde kom 80 rijden  

-- via de rechter rijstrook inhalen

\



Shared Space

7

Stereotype invulling bij ouderen met 
een oog- en/of hersenaandoening

 rijgeschiktheid

- Beperkt in medische en neuropsychologische zin.

 rijvaardigheid

- Goed voor zover het bekende situaties betreft. 

- Slecht in onverwachte complexe situaties.

 rijgedrag

- Veel ervaring.

- Vermijden van moeilijke en onbekende situaties.

- Snelheid verminderen.

rijgedrag en rijvaardigheid kunnen 
compenseren voor rijgeschiktheid
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Voorbeelden van bestuurderstaken op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau

strategisch Neem ik de 

auto of de 

trein?

Welke tijd van 

de dag?

Hoeveel tijd 

heb ik? 

Welke route 

neem ik?

tactisch Naderings-

snelheid van  

kruising 

Afstand tot 

voorligger 

Tijdig de 

juiste baan 

kiezen

Operationeel Koers houden Om een 

obstakel heen 

sturen

Remmen voor 

overstekende  

fietser

heel veel tijd

voldoende tijd

weinig tijd
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Praktische rijgeschiktheid

Praktische rijgeschiktheid: kwaliteit van de aanpassing van 

rijvaardigheid om een visuele beperking te compenseren.

 Onderzoek: Iemand in situaties brengen waar de functiebeperking 

problematisch kan worden en kijken hoe iemand compenseert. 

 Training: Iemand leren in bovengenoemde situaties te anticiperen 

op de problemen en compensatiestrategieën aanreiken waardoor 

de problemen kunnen worden voorkomen.

 Hulpmiddelen: Evalueren en trainen met hulpmiddelen. 
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gezichtsscherpte:
 VODS ≥ 0,50   

gezichtsveld:
 horizontaal ≥ 120°en links/rechts ≥ 50°
 vertikaal ≥ 20°
 geen uitval in 20°-gebied

Wetgeving voor B-rijbewijs



 wegindeling
 verkeersborden en -lichten
 wegwijzers
 andere weggebruikers

VODS = 0,16 
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Bioptisch telescoop systeem [BTS]

 monoculair
 2x - 3x vergroting 
 gezichtsveld: 15°
 gewicht: 12 gr.
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Correct BTS-gebruik

autorijden
 verkeersborden en -tekens
 kruisingen en verkeerslichten
 voetgangers en fietsers
 inhalen

Veiligheid voorop!
 juiste momenten
 kort
 doel gericht
 op tijd (niet te vroeg)
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Voor wie is de BTS geschikt?

gezichtsscherpte:
 VODS ≥ 0,50    : onbeperkt rijbewijs
 0,40 ≤ VODS < 0,50 : CBR-test zonder BTS
 0,16 ≤ VODS < 0,50 : CBR-test met BTS

 andere oog mag niet volledig blind zijn
 geen andere storende gezichtsvelduitval
 geen bijkomende visuele beperkingen die het 

autorijden beïnvloeden
 rijervaring niet verplicht



Shared Space

15

Het traject begint bij uw oogarts

 Bespreek uw wensen met uw oogarts
 Oogarts kan u verwijzen naar Visio
 Meldt u aan via www.auto-mobiliteit.org
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Het intake-gesprek bij Visio

Wat is er nodig: 
 verwijzing oogarts
 uw aanmelding via de website

U wordt gebeld door een intaker van Visio:
 hulpvraag
 rijverleden
 bijkomende beperkingen
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De diagnostiekdag

One-stop shop:
 visueel functie onderzoek + aanmeten BTS
 observatie oriëntatie en mobiliteit
 indien nodig: neuro-psychologisch onderzoek
 adviesgesprek:

-- rechten
-- plichten
-- mogelijkheden
-- eigen verantwoordelijkheid
-- verzekering
-- alternatieven
-- al uw vragen
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De BTS-training

 op 12 Visio-lokaties in het hele land 
 4 sessies van 3 uur
 1x per week
 opbouwend in moeilijkheidsgraad
 huiswerk
 totale duur: 1-2 maanden
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met dank aan: William Feinbloom
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De rijles

 bij een gespecialiseerde rijschool [25]
 overdracht en begeleiding door Visio
 meestal volstaan 6-8 rijlessen
 bij positief verloop > BTS-certificaat
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Naar het CBR

 CBR-Gezondheidsverklaring via gemeente
Naar waarheid zelf invullen

 Brief van Visio
 Test praktische rijgeschiktheid:

-- auto met dubbele bediening
-- CBR-lokatie
-- 30-45 min in het gewone verkeer

Bij positief resultaat: BTS-rijbewijs
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De beperkingen

 verplicht gebruik van een automaat
 eerst alleen overdag 
 aparte rijtest in donker om ‘s nachts te mogen rijden 
 maximaal 4 uur/dag voor uw werk
 BTS-rijbewijs maximaal 5 jaar geldig

 Man dat ook op een tractor (T): ja
 Mag het ook in het buitenland: ja
 Mag ik rijden met aanhanger of caravan (BE): ja
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De kosten

 BTS: €600-1.200, maar veelal vergoed
 terugkoopgarantie BTS-leverancier 
 diagnostiekdag: verzekerde zorg, wel eigen risico 
 training: idem
 rijles: reguliere kosten (~€50/uur)
 gezondheidsverklaring: €38
 rijtest CBR: gratis



Wat als er meer aan de hand is:

Co-morbiditeit 

 epilepsie

 hartproblematiek 

 diabetes 

 cognitieve problematiek, dementie

 neglect

 MS

 ziekte van Parkinson

 …

Geldt alleen voor groep 1 rijbewijzen

28
ook dan kunt u bij Visio terecht



Alternatief: AM-rijbewijs

Langzaam gemotoriseerd verkeer

 Rijgeschiktheid: Géén visuele eisen

 Rijvaardigheid: Andere bediening en regels

 Rijgedrag: Hoe doet men het in de praktijk?

 Het mag. Maar is het ook veilig en verantwoord?

 Géén toets door het CBR 29
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 www.auto-mobiliteit.org
 www.cbr.nl > brochures
 wetten.overheid.nl > Regeling Eisen Geschiktheid
 www.ergoftalmologie.nl > keuringseisen > rijbewijs

 Email: auto-mobiliteit@visio.org

Meer informatie  


