Dutch

Rijden na een TIA
(Transient Ischemic Attack) in Ontario
Informatie voor mij en mijn familie
Hoofdpunten
Ik moet het rijden bespreken met mijn arts of verpleegkundige
voordat ik weer verder ga met rijden om te controleren of ik
veilig kan rijden.
Mijn arts of verpleegkundige wil misschien verdere tests (bijv.
Medisch, enz.) laten doen voordat hij/zij zegt dat ik veilig kan
rijden.

Kan ik rijden na een TIA of beroerte in Ontario?
In Ontario kan mijn arts of verpleegkundige (NP) aan het ministerie van Transport (MTO)
melden dat ik een TIA heb gehad.
Afhankelijk van mijn symptomen, kan de arts of NP ervoor kiezen om me te adviseren om
een bepaalde tijd na mijn TIA niet te rijden in plaats van een formeel verslag aan de MTO te
doen.
Dit komt omdat het voor mij gevaarlijk kan zijn om te rijden als gevolg van mijn TIA. De
grootste zorg is het risico op een beroerte na een TIA, maar dit risico neemt in de loop van
de tijd af.
De regels in Ontario zeggen dat:
• Mijn arts of NP moet mijn medische rijvaardigheid beoordelen
• Mijn rijvaardigheid moet worden geëvalueerd voordat ik weer ga rijden
Het is de verantwoordelijkheid van de arts of NP om een melding te doen bij de MTO als er
voldoende bezorgdheid is over mijn veiligheid om te rijden. De MTO zal dit rapport
beoordelen en een beslissing nemen over het al dan niet opschorten van mijn rijbewijs. De
MTO zal mij op de hoogte brengen van de beslissing.
Het is illegaal om met een geschorste rijbewijs te rijden

Wat is het proces om weer te gaan rijden?
1. Mijn arts of Verpleeger (NP) moet het ermee eens zijn dat ik weer veilig kan rijden
voordat ik weer ga rijden. Ik moet contact opnemen met mijn arts of NP als ik vragen
heb of als mijn tests zijn uitgevoerd en ik weet niet of ik veilig weer kan rijden.
2. Mijn arts of NP kan me doorverwijzen naar een ergotherapeut voor verdere tests om
te helpen bepalen of ik weer veilig kan rijden.
3. De MTO, mijn arts of NP kan vereisen dat mijn rijvaardigheid wordt getest in een
speciaal rijcentrum om te bepalen of ik veilig kan rijden. Dit kan omvatten:
• Een schriftelijke test
• Een rijtest op de weg
• Een oog test
Als mijn vergunning is opgeschort, wordt in de brief die ik van de MTO krijg, uitgelegd wat ik
nu moet doen en wordt ik doorverwezen naar de door het ministerie erkende
beoordelingscentra.

Hoe kom ik meer te weten over de status van mijn rijbewijs en
bestand?
Bel de medische afdeling van het ministerie van transport: 416-235-1773 of gratis op 1-800268-1481
Ik kan ook meer lezen over het medische beoordelingsproces online op:
http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/medical-review-drivers.shtml
Als ik het niet eens ben met de definitieve beslissing van de MTO, kan ik tegen de beslissing
in beroep gaan. Meer informatie over hoe u in beroep gaat, staat in hun brief.
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