een aangepast
rijbewijs,
voor iedereen
met diabetes!
Wanneer diabetes is vastgesteld, heb je een aangepast rijbewijs
nodig met een welbepaalde geldigheidsduur.
Dit geldt ook als je diabetes enkel wordt behandeld via
een aangepaste leefstijl of met tabletten.

Diabetes Liga vzw, een helpende hand
voor wie met diabetes wordt geconfronteerd.
Als lid van de Diabetes Liga ben je beter geïnformeerd, weeg
je mee op het beleid en heb je tal van mogelijkheden voor
ontmoeting. Wil je lid worden, net als de 22.000 anderen die we
helpen? Surf naar www.diabetes.be voor meer informatie. Voor
alle vragen over diabetes, contacteer de gratis Diabetes Infolijn
0800/96 333 of infolijn@diabetes.be.

Privé-rijbewijs: maximum 5 jaar.
Professioneel rijbewijs: maximum 3 jaar.

Waar je rijbewijs
afhalen?
Bij de gemeente, dienst bevolking.

Wat meenemen als je
je rijbewijs afhaalt?
Rijgeschiktheidsattest en oud
rijbewijs.

Met de steun van

Voor professioneel rijbewijs: groep 2 - rijbewijs
C en D:
• Bij behandeling met leefstijlaanpassingen
en/of bloedsuikerverlagende medicatie
die geen hypoglycemie kan veroorzaken:
via arbeidsgeneesheer op basis van advies
(huis)arts en uitslag oogonderzoek.
• 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.

•

• Bij persoon met jaarlijks meer dan 1
ernstige hypoglycemie - waarbij hulp van
derden nodig is en na wachttijd van ten
minste drie maanden met intrekking
rijbewijs: via endocrinoloog.

Verboden op de openbare weg te gooien

•

• Bij persoon met verhoogd risico op
ernstige hypoglycemie, of na een ernstige
hypoglycemie: via endocrinoloog.
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• Bij behandeling met 3 of meer insuline
inspuitingen per dag of behandeling
met insulinepomp: via endocrinoloog.
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Hoe lang is een aangepast
rijbewijs geldig?

Voor privé-rijbewijs: groep 1 - rijbewijs
AM, A1, A2, A, B, B+E en G:
• Bij behandeling met leefstijlaanpassingen
en/of bloedsuikerverlagende medicatie
(uitgezonderd 3 of meer insuline-		
inspuitingen of insulinepomp): via huisarts.

•

• een aangepast rijbewijs, wettelijk gezien,
binnen de vier werkdagen na diagnose
moet worden aangevraagd.
• bij de bepaling van je rijgeschiktheid
rekening gehouden wordt met diabetescomplicaties (oogtoestand, locomotorische
complicaties …).
• een aangepast rijbewijs enkel een beperking
in geldigheidsduur inhoudt: diabetes
wordt niet vermeld!
• je jouw autoverzekering moet inlichten
als je een aangepast rijbewijs hebt
(kopie rijgeschiktheidsattest en/of
recto versie kopie van rijbewijs
aangetekend opsturen).
• bij je eerste aanvraag een administratieve
kost wordt aangerekend en de hernieuwing
(meestal) gratis is.
• wie geen aangepast rijbewijs heeft,
geen geldig rijbewijs heeft.

Waar een rijgeschiktheidsattest aanvragen?
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Denk eraan dat ...

