,

Geachte Huisarts,
Alle personen met diabetes hebben een aangepast rijbewijs nodig (ook bij behandeling via aangepaste levensstijl
of perorale medicatie). Tevens dient autoverzekering ingelicht te worden door de houder (vb kopie
rijgeschiktheidsattest of aangepast rijbewijs.
Deze info vervangt geen medisch of juridisch advies maar kan u helpen met enkele aandachtspunten :
Medisch-Klinisch :
- diabetes gerelateerde criteria : Oogtoestand ( vb recent verslag oogarts), Zenuwproblematiek (sesitiviteit
voeten) , Hart en bloedvaten ,….
- gevaar voor Hypo/ hyperglicemie evaluatie : ernstige of recurrente hypoglycaemie of verhoogd risico,
onvoldoende inzicht in risico
Inzicht in Diabetes (zich vergewissen van kennis : indien onvoldoende : zelf toelichten of doorverwijzen naar
bijvoorbeeld educator alvorens attest af te leveren )
- Bespreken preventie/aanpak hypoglycaemie (achter het stuur) erkennen symptomen hypoglycaemie, behandeling
en oa 30 min wachten om te rijden .
- therapietrouw in medicatie , regelmatige glycemiezelfcontrole indien nodig
- inzicht in interactie voeding-lichaamsbeweging - medicatie
- binnen handbereik in auto : snelle opneembare suikers en eventueel ook glucosemeter
Als Huisarts kan u enkel een attest aﬂeveren voor diabetespatiënten
- Bij behandeling met levensstijlaanpassingen en/of bepaalde bloedsuikerverlagende medicatie : per orale
medicatie en/of max 2 insuline-inspuitingen/dag en geen insulinepomp. Mag eveneens geen ernstige
hypoglycaemie gehad hebben of geen verhoogd risico op hypoglycaemie vertonen:
- rechtstreeks door huisarts Voor privé-rijbewijs: groep 1 (rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G)
- als advies van huisarts via arbeidsgeneesheer en uitslag oogonderzoek : Voor professioneel rijbewijs: groep 2
(rijbewijs B, C en D)
Voor alle andere patiënten met diabetes (vb 3 of meer insuline, ernstige of risico op hypoglicemie : doorverwijzing
naar endocrinoloog die zal evalueren of een rijgeschiktheidsattest mag afgeleverd worden
Voor privé-rijbewijs: groep 1 (rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G)
∎ Bij behandeling met 3 of meer insuline inspuitingen per dag of behandeling met insulinepomp: via endocrinoloog
∎ Bij persoon met verhoogd risico op ernstige hypoglycemie, of na een ernstige hypoglycemie: via endocrinoloog
∎ Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van derden nodig is en na wachttijd van
tenminste drie maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog
Voor professioneel rijbewijs: groep 2 (rijbewijs B, C en D)
∎ Bij behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: via arbeidsgeneesheer
op basis van advies endocrinoloog en uitslag oogonderzoek
∎ Bij persoon met jaarlijks meer dan 1 ernstige hypoglycemie (= hulp van derden): na wachttijd van ten minste drie
maanden met intrekking rijbewijs: via endocrinoloog

