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Rijbewijs 



Rijbewijs 

ALGEMEEN 
 
Rijbewijs laten aanpassen binnen 4 werkdagen, 
zowel bij behandeling met medicatie als bij 
behandeling met insuline 
 
Zowel privé-rijbewijs (groep 1) als professioneel 
rijbewijs (groep 2) 
 
Altijd rijgeschiktheidsattest nodig, ook bij 
behandeling met leefstijlaanpassingen en/ of 
bloedsuikerverlagende medicatie 

 
 



ALGEMEEN 
 
Max. geldigheid hangt af van categorie, niet van 
leeftijd: max. 5 jaar voor privé-rijbewijs en max. 3 
jaar voor professioneel rijbewijs 
 
Aangepast rijbewijs = rijbewijs met vervaldatum 
 
Vervallen? Zelf nieuw rijgeschiktheidsattest 
aanvragen 
 
Autoverzekering verwittigen (kopie attest en/of 
recto verso kopie rijbewijs) 

Rijbewijs 



ALGEMEEN 
 
Aangepast rijbewijs afhalen op dienst bevolking 
 
Rijgeschiktheidsattest  (vooraf enkele kopies nemen) 
meenemen 
 
2 pasfoto’s  (niet meer nodig indien identiteitskaart  in 
bankkaart en aanvraag electronisch rijbewijs) 
 
KOST 
Eerste aflevering: administratieve kost 
Hernieuwing aangepast rijbewijs groep 1: gratis 
Hernieuwing aangepast rijbewijs groep 2: betalend 

 

Rijbewijs 



WETTELIJKE VERPLICHTING: 
 
Arts is verplicht om patiënt in te lichten 
 
Patiënt is verplicht binnen 4 dagen na het stellen 
van de diagnose, een aangepast rijbewijs aan te 
vragen 
 
Geen aangepast rijbewijs = ongeldig rijbewijs 
 

Rijbewijs 



INDIEN GEEN AANGEPAST RIJBEWIJS: 
 
Vervallenverklaring tot recht op sturen 
 
Geen dekking door verzekering BA-auto 
 
Geldboetes 
 
Gevangenisstraf  
 
GEEN AANGEPAST RIJBEWIJS = ONGELDIG 
RIJBEWIJS 

Rijbewijs 



 
KNELPUNTEN:  
 
Persoon met diabetes moet zelf vervaldatum in het 
oog houden 
 
Aanpassen rijbewijs binnen 4 werkdagen na 
diagnose 
 
Kostprijs aanvragen aangepast rijbewijs 

Rijbewijs 



Rijbewijs groep 1 – rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G 



RIJGESCHIKTHEIDSATTEST DOOR 
 
Huisarts: leefstijlaanpassingen en/of 
bloedsuikerverlagende medicatie 
(oraal/inspuitingen) 
 
Endocrinoloog: vanaf 3 insuline-inspuitingen, bij 
gebruik van insulinepomp, bij ernstige 
hypoglycemie 
 
Oogarts: onderzoek 

 
 

Rijbewijs groep 1 – rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G 



Rijbewijs groep 2 



ALGEMEEN:  
 
Attest oogarts steeds nodig bij groep 2 

 
Rijgeschiktheid max. 3 jaar 
 

Rijbewijs groep 2 



RIJGESCHIKTHEIDSATTEST UITGEREIKT DOOR 
 
Keurend arts (medex, arbeidsgeneesheer, 
VDAB,…) op basis van advies huisarts en uitslag 
oogonderzoek 
 
bij behandeling met  leefstijlaanpassingen en/of 
bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypo 
kan veroorzaken 

Rijbewijs groep 2 



 
RIJGESCHIKTHEIDSATTEST UITGEREIKT DOOR 
 
Keurend arts (medex, arbeidsgeneesheer, 
VDAB,…) op basis van advies endocrinoloog en 
uitslag oogonderzoek 
 
Bij behandeling met  bloedsuikerverlagende 
medicatie die hypo kan veroorzaken 

Rijbewijs groep 2 



 
RIJGESCHIKTHEIDSATTEST UITGEREIKT DOOR 
 
Keurend arts 
bij persoon die jaarlijks meer dan 1 ernstige 
hypoglycemie had (=hulp van derden) na 
wachttijd van ten minste drie maanden met 
intrekking  van rijbewijs 
 

Rijbewijs groep 2 



WAAR INFORMATIE VINDEN: 
 
DIABETES LIGA:  flyer rijbewijs (ook voor 
huisartsen is een brochure beschikbaar), artikels 
Diabetes Info (op vraag aan infolijn), website 
Diabetes Liga: www.diabetes.be 

 
FOD mobiliteit en vervoer (infodesk) – 02/277 31 
11 
B.I.V.V., afdeling CARA – 02/244 15 52 of 
www.BIVV.be 
Medicatie die significant risico op hypoglycemie 
geeft, terug te vinden op: www.bcfi.be  

DIABETES INFOLIJN 0800/96 333 
 

Rijbewijs 

http://www.diabetes.be/
http://www.bivv.be/
http://www.bcfi.be/


Verzekeringen algemeen 

PROBLEMEN: 
 
Hoge bijpremies 
 
Uitsluitingen 
 
Gebrek aan transparantie binnen de verzekeringen 



KNELPUNTEN: 
 
Weinig rekening gehouden met huidige 
behandelingsmogelijkheden en verbeterde 
prognose 

 
Systematische weigering voor bepaalde 
verzekeringen 

 
Statistieken weerspiegelen verleden 

Verzekeringen algemeen 



ALGEMEEN: 
 
Geen invloed op premie 

 
Geen invloed op voorwaarden 

 

Verzekeringen BA-Familiale VZ 



Verzekeringen: BA - motorvoertuig 

MELDEN AAN VERZEKERING? 
 
Kopie rijgeschiktheidsattest of kopie rijbewijs 
(recto-verso) 

 
Ontvangstbewijs vragen of aangetekend versturen 

 
Weigering aanvaarding bijna nooit, soms wordt 
iemand wel geweigerd door aantal schadegevallen 



21 

DIABETES LIGA 
Wie? 

• Een vzw van mensen met diabetes en professionelen 

• 22.000 leden, + 500 vrijwilligers 

• Werking gericht op leden, maar ook maatschappelijke rol 

• De Diabetes Liga streeft voor iedereen die met diabetes wordt 

geconfronteerd, als onafhankelijke vereniging, naar de beste zorg 

en omkadering.” 
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DIABETES LIGA 
Wat hebben ze te bieden? 
• Betrouwbare informatie: 

– Diabetes Info (6x/j) 

– Gratis Diabetes Infolijn 0800/96.333  

– NIEUW! Gids diabetes type 1 / type 2 

• Ledenkortingen (materiaal, (kook)boeken,…) 

• Lokale activiteiten: uitgebreid aanbod info & talrijke 
mogelijkheden tot ontmoeting met anderen 

• Ze verdedigen jouw belangen in de maatschappij: 
elk lid weegt op een diabetesvriendelijk beleid 
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DIABETES LIGA 
 

De Diabetes Infolijn: 

• wil een correct antwoord bieden op de vele vragen  

• houdt voortdurend contact met andere deskundigen of diensten 

• volgt de wetgeving  omtrent sociale aspecten  op 
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WAT KAN JIJ DOEN VOOR DE DIABETESLIGA? 

Word lid (€ 30/jaar) of doe een gift! 
• Lidmaatschapsbijdragen + giften = broodnodige steun om doelstellingen te 

realiseren  

• Word onze ambassadeur: spreek anderen aan over de Diabetes Liga en haar 
doelstellingen.  

• Hoe lid worden?  

– Opsturen van de kaart in onze folder “Word lid” 

– Via de website www.diabetes.be  

– Via de plaatselijke afdelingen 

 

http://www.diabetes.be/
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