Blijven autorijden met
de ziekte van Alzheimer?

Onderzoek naar rijgeschiktheid bij de ziekte van Alzheimer

Dit onderzoek gaat over de inzetbaarheid van een nieuwe beoordelingsmethode voor rijgeschiktheid. Deze methode is speciaal ontwikkeld om de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende
alzheimer te beoordelen. Iets wat nu moet worden onderzocht is in hoeverre de methode het
dagelijkse rijgedrag kan voorspellen. Naast de rijgeschiktheidsbeoordeling is daarvoor ook een
registratie van het rijgedrag in de eigen auto nodig.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
SWOV in samenwerking met het CBR, het Alzheimercentrum zuidwest Nederland en het VUmc
Alzheimercentrum.

Doe
mee aan
onderzoek

Meer informatie:

T: 06-22164836
E: Onderzoek@swov.nl
I: www.swov.nl/project/blijven-autorijden-met-de-ziekte-van-alzheimer
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Achtergrond
Bij het ouder worden kunnen ziekten en aandoeningen optreden waardoor het autorijden niet meer zo
goed gaat. Dan kan de vraag opkomen of het autorijden nog wel verantwoord is. In dit onderzoeksproject
werken we aan methoden om mensen met beginnende alzheimer en hun familie te adviseren over het
autorijden.
Op basis van een voorgaand onderzoek is inmiddels
een veelbelovende methode ontwikkeld om de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie
te beoordelen. Onduidelijk is nog in hoeverre die
beoordeling ook echt iets zegt over de rijgeschiktheid in de dagelijkse praktijk; dat willen we graag
onderzoeken. Ook willen we meer te weten komen
over de houdbaarheid van de rijgeschiktheidsbeoordeling; kunnen we ook goed voorspellen hoe lang
iemand met beginnende alzheimer rijgeschikt blijft?
Die vragen hopen wij door middel van dit onderzoek
te beantwoorden en daarvoor hebben wij uw hulp
nodig!

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
Het onderzoek bestaat voor elke deelnemer uit een
aantal onderdelen:
• U vult thuis een vragenlijst in over de moeilijkheden die u ervaart bij het autorijden.
• Over een periode van 18 maanden brengt u, samen
met een persoon die u goed kent, maximaal drie
maal een bezoek aan SWOV in Den Haag:
– Een testdag begint met een neuropsychologisch
onderzoek, dit bestaat uit een aantal tests zoals
reactietests en ogentests.
– U krijgt een gesprek met een psycholoog die met
u en uw naaste over uw cognitieve beperkingen
en over het autorijden zal praten.
– Ook wordt uw gevaarherkenning in het verkeer
getest met behulp van computerbeelden van
verkeerssituaties.
– Tot slot rijdt u een aantal ritten in een rijsimulator, waarbij we kijken hoe u autorijdt.
• Na elk bezoek aan SWOV rijdt u voor een
bepaalde periode met een kastje en camera in uw
auto. Deze apparatuur registreert uw rijgedrag.
• Na het eerste bezoek aan SWOV bezoekt u op een
andere dag een CBR-vestiging bij u in de buurt
voor een rijtest in uw eigen auto. Deze rit heeft
geen gevolgen voor uw rijbewijs.
• Na uw eerste testdag en uw rijtest bij het CBR
worden de resultaten aan u teruggekoppeld. Daarbij zult u een vrijblijvend advies ontvangen met
betrekking tot uw rijgeschiktheid en veilige mobiliteit. Na ongeveer acht maanden nemen we weer
contact met u op om het vervolg te bespreken.

Wat levert deelname aan het onderzoek u op?
• U krijgt een gedegen onderzoek van uw rijgeschiktheid en een vrijblijvend persoonlijk advies.
• U heeft kans op verlenging van uw rijbewijs tot
drie jaar (bij een formele CBR-procedure zou dit
maximaal een jaar zijn).
• Als u minder goed presteert is een eventueel
negatief advies niet bindend. U kunt uw rijbewijs
dus niet kwijtraken. U wordt in dat geval wél
geadviseerd te stoppen met autorijden en krijgt dan
advies over alternatieve vervoermiddelen.
• U draagt bij aan de veilige mobiliteit van veel
toekomstige ouderen.

Bescherming van persoonsgegevens
De informatie die voor dit onderzoek wordt
verzameld, is uiteraard vertrouwelijk en
wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Alle
gegevens worden bovendien direct geanonimiseerd. Het is daardoor niet mogelijk om uit de
rapportage op te maken wie aan dit onderzoek
hebben deelgenomen. Behandeling en beheer
van uw gegevens gebeuren conform de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wie zoeken we?
Wilt u graag auto blijven rijden? En voldoet u aan
onderstaande voorwaarden? Meldt u zich dan aan
voor dit onderzoek:
• U bent ouder dan 50 jaar.
• U heeft een (zeer) lichte dementie (in medische
termen CDR 0,5 of 1) in de vorm van de ziekte
van Alzheimer.
• U heeft geen andere psychiatrische aandoening.
Hoe kunt u deelnemen aan het onderzoek?
Mogelijk bent u in het ziekenhuis geïnformeerd over
dit onderzoek en heeft u een uitgebreide informatiebrief ontvangen. SWOV neemt dan telefonisch contact met u op met de vraag of u wilt deelnemen aan
het onderzoek.
Heeft u interesse in deelname aan het onderzoek,
maar heeft u nog niet de informatiebrief ontvangen,
neem dan zelf contact op met SWOV. Overleg dan
wel eerst met uw behandelend arts of u aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoet.
Op werkdagen kunt u ons telefonisch bereiken tussen
09.00 en 17.00 uur of u kunt ons een e-mail sturen
onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Contact:
T: 06-22164836
E: Onderzoek@swov.nl
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