
Patiënt vraagt zich af of hij 
voldoet aan eisen medische 

rijgeschiktheid 
groep 1

Stelt vraag aan 
oogarts?

Patiënt stapt naar 
CBR

Nee

Ja

VODS ≥ 0.5

Verwijzing keurend 
oogarts

VODS ≥ 0.4Nee Nee
Verwijzen naar Koninklijke 

Visio voor BTS gebruik 

Twijfel bij arts of 
patiënt over 

rijgeschiktheid?

Ja

Nee Verwijzen naar CBR

Ja

Gezichtsveld 
≥ 1200

Gezichtsveld 
≥ 900

Verwijzen naar Koninklijke 
Visio Ja

Twijfel bij arts of 
patiënt over 

rijgeschiktheid?
NeeVerwijzen naar CBR

Ja

Verwijzen naar 
centrum voor 
revalidatie van 

slechtziende en blinde 
mensen voor 
saccadische 
scantraining

Scotomen in 
centrale 200 Ja

Twijfel bij arts of 
patiënt over 

rijgeschiktheid?
Ja

Verwijzen naar Koninklijke 
Visio 

Nee

Is er sprake van 
milde scotomen?

Ja Verwijzen naar CBR

Nee

Twijfel bij arts of 
patiënt niet 

oplosbaar door 
arts?

Ja

Verwijzen naar Koninklijke 
Visio Nee

Ja

Nee

Verwijzen naar 
centrum voor 
revalidatie van 
slechtziende en 
blinde mensen

Nee

Ja

Nee

Ja
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Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de 
module ‘Mobiliteit’ van de richtlijn 
‘Visusstoornissen, revalidatie en 
verwijzing’. Lees altijd de overwegingen en 
aanbevelingen van de betreffende module 
voor nuances, eventuele afwijkende 
situaties en extra achtergrondinformatie. 

NB2: Betrek de patiënt bij de 
besluitvorming.
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Patiënt is rijgeschikt

Voldoet patiënt 
aan overige eisen 

voor medische 
rijgeschiktheid? 

Hierbij valt te denken aan 

• Afwijkende donkeradapatatie

• Storende diplopie

• Plotseling verlies van 1 oogMomenteel zijn geen
revalidatiemogelijkheden beschikbaar
voor patiënten met een visuele
beperking door een afwijkende
donkeradaptatie (>1 log), storende
diplopie en plotseling verlies van één oog.
Het is wenselijk om deze patiënten te
verwijzen naar een centrum voor
revalidatie van slechtziende en blinde
mensen voor een adviesgesprek over
alternatieve manieren van vervoer.

Verwijzen naar centrum 
voor revalidatie van 

slechtziende en blinde 
mensen voor adviesgesprek 
over alternatieve manieren 

van vervoer

Nee
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