
Voorbeeld Balietekst
uit de Contra-indicatie Verkeersdeelname

Verkeersdeelname: Temazepam –Cat. III (1978)
Dit geneesmiddel heeft een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de
rijvaardigheid (categorie III). Dit is vergelijkbaar met een
alcoholconcentratie van > 0.8 g/l (> 0.8 promille). Dit geldt voor een
dosering TOT EN MET 20 mg TOT EN MET 8 uur na inname. VANAF 8 uur na inname
heeft dit geneesmiddel geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid
(categorie I). Dit is vergelijkbaar met een alcoholconcentratie van minder
dan 0.5 promille. Bij een dosering HOGER DAN 20 mg of bij een combinatie met
andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden, kan niet van deze
categorie-indeling worden uitgegaan.

Advies:
Bij EERSTE UITGIFTE:
- Bij een dosering TOT EN MET 20 mg: ontraad de patiënt om met dit
geneesmiddel te gaan autorijden tot en met 8 uur na inname. Het
geneesmiddel is rijveilig vanaf 8 uur na inname.
- Bij een dosering HOGER DAN 20 mg: ontraad de patiënt om met dit
geneesmiddel te gaan autorijden.
- Informeer de patiënt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve
invloed op de rijvaardigheid, zoals sufheid, slaperigheid, duizeligheid en
dubbelzien.
- Geef de folder Verkeersdeelname mee voor praktische adviezen.

Achtergrondtekst
Dit geneesmiddel heeft een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de
rijvaardigheid (categorie III). Dit is vergelijkbaar met een
alcoholconcentratie van > 0.8 g/l (> 0.8 promille). Dit geldt voor een
dosering TOT EN MET 20 mg TOT EN MET 8 uur na inname. VANAF 8 uur na inname
heeft dit geneesmiddel geen of weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid
(categorie I). Dit is vergelijkbaar met een alcoholconcentratie van minder
dan 0.5 promille. Bij een dosering HOGER DAN 20 mg of bij een combinatie met
andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden, kan niet van deze
categorie-indeling worden uitgegaan.

Advies:
Bij EERSTE UITGIFTE:
- Adviseer de voorschrijver om met de laagste dosering te starten.
- Bij een dosering TOT EN MET 20 mg: ontraad de patiënt om met dit
geneesmiddel te gaan autorijden tot en met 8 uur na inname. Het
geneesmiddel is rijveilig vanaf 8 uur na inname.
- Bij een dosering HOGER DAN 20 mg: ontraad de patiënt om met dit
geneesmiddel te gaan autorijden.
- Informeer de patiënt over de mogelijke bijwerkingen met een negatieve
invloed op de rijvaardigheid, zoals sufheid, slaperigheid, duizeligheid en
dubbelzien.
- Geef de folder Verkeersdeelname mee voor praktische adviezen.

Klinische gevolgen:
Belangrijke bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid zijn:
sedatie, sufheid, slaperigheid, verminderde intellectuele en motorische
prestaties, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid.

Juridische aspecten:
In de wetgeving wordt het volgende gemeld betreffende dit geneesmiddel en de



indicatie(s) waarvoor het wordt toegepast:

Regeling eisen geschiktheid 2000:
Hoofdstuk 10.2.3. HYPNOTICA, SEDATIVA, ANXIOLYTICA:
Personen die behandeld worden met hoge doses benzodiazepinen zijn ongeschikt
voor het besturen van een motorrijtuig. Alleen bij een niet hoge dosering en
wanneer het gaat om benzodiazepinen die voorzover bekend weinig of geen
invloed hebben op de rijvaardigheid, kunnen personen geschikt worden
verklaard.

Toelichting WINAp: Rijgeschiktheid:
Indien iemand vanwege geneesmiddelgebruik of vanwege de aandoening in
principe niet mag autorijden kan een rijgeschiktheidsverklaring worden
aangevraagd. Bij sommige aandoeningen kan voor deze
rijgeschiktheidsverklaring een specialistisch rapport vereist zijn.
Een rijgeschiktheidsverklaring kan door de patiënt of de arts worden
aangevraagd door een volledig ingevuld formulier Eigen Verklaring op te
sturen naar het CBR. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of het
CBR.
Een rijgeschiktheidsverklaring is alleen verplicht bij de aanvraag van het
rijexamen, een vernieuwing van het rijbewijs na de 70e verjaardag en tijdens
de periodieke medische keuring van beroepschauffeurs bij vernieuwing van het
groot rijbewijs.
Het risico van het niet hebben van een rijgeschiktheidsverklaring kan zijn
dat als iemand bij een ongeval betrokken raakt, de rijvaardigheid in twijfel
getrokken kan worden met als gevolg dat de patiënt aansprakelijk wordt
gesteld voor alle gevolgen.
Voor meer informatie zie: www.cbr.nl

Wegenverkeerswet 1994 Artikel 8:
1. Het is een ieder verboden om een voertuig te besturen of als bestuurder te
doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof,
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan (al
dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof) de rijvaardigheid
kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden
geacht.
2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te
doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat ( ... )
het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan
0,5 mg/ml.
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