De 10-vragenlijst rijveiligheid
Naam PATIËNT: ………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Naam ARTS: ………………………………………………………………… Telefoon: ………………………………………….

1. Waarop is het vermoeden van verminderde rijveiligheid gebaseerd
Scoort patiënt voor de checklist: “65 plus bestuurde: Hoe rijvaardig bent u?” www.senior-test.be
in een risicoklasse (Let op of Stop)?
☐Ja
☐Nee
Cognitieve achteruitgang

☐Ja

☐Nee

Gediagnosticeerde dementering

☐Ja

☐Nee

Ziekte van Parkinson

☐Ja

☐Nee

Andere fysieke klachten (vermoeidheid, aandacht, …)

☐Ja

☐Nee

Recente betrokkenheid in ongeval (hoofdverzaker), maneuverblikschade

☐Ja

☐Nee

Herhaalde vastgestelde verkeersovertredingen

☐Ja

☐Nee

Toenemende nood aan co-chaufferen door passagier

☐Ja

☐Nee

Vaststelling door anderen (partner, kinderen, kleinkinderen, buren)

☐Ja

☐Nee

2. Medicatie?
Rijgevaarlijke medicatie (zie website: www.rijveiligmetmedicijnen.nl)

☐
☐

Categorie II: …………………………………………………………………………………………………………….....
Categorie III: ………………………………………………………………………………………………………………

3. Aanwezigheid van andere aandoening die aanleiding geven tot
rijgeschiktheidsattest van beperkte duur?

☐
☐
☐
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Diabetes type 1 en 2
Nierdialyse
Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………
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4.

Huidige rij-omstandigheden?

Legt de patiënt minder dan 3000 km per jaar af?

☐Ja

☐Nee

Welke afstand gemiddeld per rit? …………………………………………………………….............……………………….. Km
Vervoert de patiënt passagiers?
☐Ja
☐Nee
Hoeveel kilometer legt de patiënt gemiddeld per rit af? ………………………………………………………………….....
Hoe vaak rijdt de patiënt binnen de bebouwde kom? ………………………………………………………………………….
Hoe vaak rijdt de patiënt buiten de bebouwde kom? ………………………………………………………………………….
Hoe vaak rijdt de patiënt op de autosnelweg? …………………………………………………………………………………….
5. Vroegere rijervaring?
Beroepsmatig

☐Ja

☐Nee

☐Ja

☐Nee

☐Ja

☐Nee

6. Compensatiegedrag aanwezig?
Snelheid

☐
☐
☐

Trager maar aangepast
Te traag
Te snel

Vermijden van
☐
☐
☐
☐
☐

Slechte weersomstandigheden
Rijden in het donker
Spitsuren
Onbekende omgeving
Alleen rijden

7. Perceptie van de patiënt omtrent zijn rijvaardigheid?

Ondervindt de patiënt problemen?

De patiënt heeft moeilijkheden met: …………………………………………………………………………………………………..
De patiënt ervaart angst/paniek in volgende situatie: ………………………………………………………………………….
8. Zicht

☐
☐

Minstens vlot lezen van 0.5 (= minimumnorm)
Gekende oogproblematiek met opvolging oogarts

9. Misbruik?

☐
☐

Ethylmisbruik aanwezig
Medicatiemisbruik aanwezig

10. Andere redenen? …………………………………………………………………………………………………………
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