
De ouderen krijgen de indruk dat de minister

hen ervan verdenkt significant méér ongeval-

len te veroorzaken. Of wil zij de oudere auto-

mobilist weren ten voordele van het snel, vlot

en efficiënt verkeer? Naar het voornemen van

de minister hebben we het raden. Toch wenst

de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden

(KBG) vraagtekens te plaatsen bij een tijdelijk

rijbewijs. Vraag is: hoe kan het dan wel?(1)

DE OUDERE AUTOMOBILIST EN

BASISMOBILITEIT

Heel wat mobiliteitsspecialisten zijn het er

over eens: de rol van koning auto dient terug-

gedrongen. Op maatschappelijk vlak leidt het

wegverkeer tot tal van nadelen: verkeerson-

veiligheid, schade aan milieu en volksgezond-

heid, aantasting van de woonkwaliteit, uit-

sluiting van heel wat vervoersarmen enz. Het

verkeer moet dus dringend andere wegen op.

De nadruk moet voor de korte afstanden

gelegd worden op de zwakke weggebruiker

(fietser en voetganger) en voor de langere op

het openbaar vervoer (trein, tram, bus). En de

auto moet een stapje achteruit zetten.

Voorgaande paragraaf slaat de nagel op de

kop. Is het uitgangspunt van dit artikel dan

niet tegenstrijdig? De bedoeling is echter niet

het bestrijden van het waarheidsgehalte van

bovenstaande richtlijnen voor het toekomstig

mobiliteitsbeleid, die ook KBG ten volle onder-

schrijft. Maar in de praktijk stellen we vast dat

koning auto nog steeds regeert. Nog steeds

wordt er een overmatig beroep op gedaan.

Dit blijft niet zonder gevolgen. De auto leidt

tot ettelijke risico’s voor de zwakke wegge-

bruikers, waaronder heel veel ouderen. Veel

van hen vinden te voet gaan of de fiets

gebruiken erg gevaarlijk. De statistieken

bewijzen hun groot gelijk. Het openbaar ver-
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voer van zijn kant biedt vaak

veel te weinig service.

De auto is hét symbool van onaf-

hankelijkheid. Daar zijn ouderen

niet ongevoelig voor. Zonder dat

ze op iemand een appèl moeten

doen, verschaft de wagen hen

een hoop meer verplaatsings- en

ontmoetingskansen.

Dit zijn maar enkele redenen waarom ook

ouderen de auto als het ultiem vervoermiddel

beschouwen. In de gegeven ruimtelijke situ-

atie komt hij tegemoet aan heel wat van hun

behoeften. In de toekomst moet iedere leef-

tijdscategorie evenveel rechten krijgen op

basismobiliteit. Dit recht omhelst evenzeer

het verantwoord gebruik van de auto. En

ouderen hebben – vanuit hun reële situatie –

minstens evenveel nood aan de invulling van

dit recht als jongeren. 

NUT VAN DE AUTO VOOR DE

OUDERE AUTOMOBILIST

Steeds meer verwacht men van de ouderen

zelfstandigheid. Ze moeten zo lang mogelijk

zelfstandig kunnen wonen, het huishouden

doen en zichzelf ontspannen. Om winkels,

gezondheidszorgdiensten, culturele en spor-

tieve elementen, vrienden en familie te kun-

nen bezoeken, is verkeersdeelname essen-

tieel. Ook voor ouderen speelt de auto terza-

ke een enorm belangrijke rol. Uit een onder-

zoek in Nederland blijkt dat steeds meer 75-

plussers een rijbewijs hebben: in 1981 waren

er dat 131.000, in 1998 reeds 304.000. Vooral

bij oudere vrouwen zou het aantal bezitters

van een rijbewijs nog sterk toenemen.

De auto - in onze maatschappij vervoermid-

del bij uitstek - biedt ontegensprekelijk een

aantal voordelen. Grote afstanden, bv. om te

winkelen of vrienden te bezoeken, worden

makkelijk overbrugd. Ouderen kunnen zelf de

auto besturen of zich laten

begeleiden door partner, vrien-

den of familie. Kortom, omwille

van o.a. aankopen en sociale

contacten zullen ouderen auto-

mobiel willen blijven.

Een eigen auto kan erg geschikt

en vaak zelfs noodzakelijk zijn

voor zelfstandig wonende oude-

ren. Het is een voortdurend beschikbaar ver-

plaatsingsmiddel van deur tot deur (inclusief

bagage) met een in principe onbeperkte

actieradius. De auto biedt dus onmiskenbaar

voordelen voor de ouderen die als gevolg van

aandoeningen onvoldoende sterk, snel of

lenig zijn om zich te voet, met de fiets of met

het openbaar vervoer te verplaatsen. Dit laat-

ste kampt met enkele problemen: gebrekkige

aansluitingen, te hoge opstap bij trein, tram

en bus, (te) lange wachttijden enz. Om al deze

redenen is de wagen dikwijls een middel om

niet sociaal geïsoleerd te geraken.

Met het ouder worden kunnen, helaas, heel

wat factoren opduiken die een negatieve

invloed uitoefenen op het zelfstandig autorij-

den of het zelfs niet langer toelaten: vermin-

derde gezichtsscherpte, verminderde alert-

heid e.d. Rijgeschiktheid dient onderscheiden

van rijvaardigheid, dat betrekking heeft op de

aangeleerde vaardigheid en kennis om een

motorvoertuig vloeiend, veilig en volgens de

regels door het verkeer te loodsen. Rij-

vaardigheid wordt vastgesteld via een rij-exa-

men en slaat dus op het kennen; rijgeschikt-

heid op het kunnen. Het spreekt vanzelf dat

als iemand aan het verkeer wil deelnemen, hij

moet beschikken over de nodige rijvaardig-

heid en -geschiktheid.

ONGEVALLEN EN RIJGESCHIKTHEID

Oudere automobilisten rijden doorgaans veel

minder kilometers dan chauffeurs van mid-
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delbare leeftijd. Het woon-werkverkeer wordt

met de pensionering immers naar de achter-

grond verdreven. Ouderen rijden voornamelijk

naar bestemmingen in de eigen woonomge-

ving.

In de ongevallenstatistieken voor automobi-

listen stellen we in absolute aantallen minder

sterfgevallen vast bij bestuurders boven de

zestig jaar. 

meer in het verkeer’, rijden meer kilometers

en vertonen meer risicogedrag.

Dit sluit niet uit dat de bestuurders van boven

de zeventig vaker komen te sterven bij een

ongeval dan dat men zou verwachten op

grond van het gering aantal afgelegde kilo-

meters. Van de verongelukte automobilisten

behoort 22% tot de 55-plussers. De betrok-

kenheid van oudere bestuurders is dan wel

Deze cijfers dienen echter uiterst omzichtig

geïnterpreteerd, want in eerste instantie kun-

nen ze tot verkeerde conclusies leiden. Het

aantal slachtoffers per leeftijdscategorie

moet gerelativeerd worden: onder achttien

jaar is autorijden wettelijk verboden en heel

wat vijftigplussers, voornamelijk vrouwen,

hebben geen rijbewijs. Ouderen die er wel een

hebben, rijden minder dan jongere chauffeurs

en niet enkel omwille van het wegvallen van

het woon-werkverkeer: gepensioneerden leg-

gen gemiddeld 14.000 km per jaar af, econo-

misch actieven 17.500 km. Hun rij-afstanden

zijn ook korter (10 km.) dan van economisch

actieven (14 km.). Geen wonder dat de

bestuurders van achttien tot negenentwintig

jaar de grootste risicogroep vormen: zij

maken 39% uit van het totaal aantal dode en

ernstig gewonde bestuurders van personen-

auto’s. In vergelijking met de ouderen lopen

ze méér kans op een ongeval: ze zijn ‘met

weer minder groot als het gaat om verkeers-

gewonden of enkel materiële schade. Oudere

bestuurders raken dus niet zo vaak in een

ongeval betrokken, maar de gevolgen ervan

voor henzelf zijn erger (toegenomen lichame-

lijke kwetsbaarheid). Bij dezelfde geweldsin-

werking heeft een vijfenzeventigjarige onge-

veer drie keer meer kans om te overlijden dan

een achttienjarige. De gevolgen van deze toe-

genomen kwetsbaarheid spelen nog sterker

bij voetgangers en fietsers. Opvallend is dat

als men voornoemd element neutraliseert,

ouderen per afgelegde afstand nog steeds

vaker betrokken zijn bij ongevallen. Ze maken

vooral kilometers in de eigen omgeving en

minder op de relatief veilige autosnelwegen.

Als men dit effect neutraliseert, zou er niet

langer een verschil zijn in de ongevallenbe-

trokkenheid ten nadele van ouderen.

Bepaalde types van ernstige ongevallen - bv.

op kruispunten, waarbij ze juridisch gezien

Tabel 1. 

Aantal slachtoffers volgens leeftijd (aard van de weggebruiker: bestuurder personenwagen)

Leeftijd Aantal slachtoffers Bevolkingsaantal Proportie per Proportie in 

leeftijdscategorie totale bevolking

0-24 7.104 3.053.140 .0023 .00069

25-59 19.498 4.935.900 .0040 .00190

60 en + 2.772 2.224.712 .0012 .00003
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erg vaak de schuldige partij zijn - blijken meer

karakteristiek te zijn voor ouderen. Zij zouden

te wijten zijn - Amerikaans onderzoek wijst

dit uit - aan met de leeftijd toenemende

neurodegeneratieve en cardiovasculaire aan-

doeningen die de perceptuele en cognitieve

functies verstoren. 

Vanuit deze achtergrond gebeurt in Neder-

land een verplichte medische screening van

de rijgeschiktheid vanaf het zeventigste

levensjaar. Een onafhankelijke arts contro-

leert de gezichtsscherpte en polst in algeme-

ne bewoordingen naar de psychische toe-

stand.

Afhankelijk van de uitkomst wordt rij-onge-

schiktheid of -geschiktheid vastgesteld. Dat

laatste kan variëren van volledige rijgeschikt-

heid tot en met beperkingen qua tijd, plaats

en hulpmiddelen. In voorkomend geval wordt

dat op het rijbewijs vermeld. Zo kan het bv. bij

een beginnend dementerende gaan om een

periode van één jaar en alleen in de eigen

woonomgeving.

NORMALE VEROUDERING

Uiteraard vertonen niet alle ouderen ernstige

perceptuele en cognitieve func-

tiestoornissen. Zo mag men rus-

tig aannemen dat ruim 90% van

de 65-plussers niet de minste

tekenen vertoont van dementie.

Slechts 0,5% tussen 60 en 65

jaar zou er aan lijden; dit stijgt

tot zo’n 1,3% tussen 65 en 75 jaar en tot

7,5% bij de 75- tot 85-jarigen. Bij de 85-plus-

sers bereikt het een maximum van zowat

25%. De veralgemening van dit ziektebeeld

doet de overgrote meerderheid van de oude-

ren oneer aan. Er zijn veel meer gezonde

ouderen die alleen ‘normale’ verouderings-

verschijnselen vertonen. De visuele en cogni-

tieve achteruitgang bij het ouder worden is

van weinig betekenis voor de rijgeschiktheid,

behalve bij de zeer hoge leeftijden (85+).

Verouderen moet dus tot zijn ware proporties

herleid worden. Het is een proces met cogni-

tieve, motorische, psychologische en sociale

gevolgen en het leidt tot fysieke achteruit-

gang. Termen als 60-plussers of 75-plussers

wekken een verkeerde indruk want leeftijd is

geen objectief criterium om een groep af te

bakenen (kan aanleiding geven tot discrimi-

natie). Het is niet omdat een lichaamsfunctie

vanaf het vijftigste levensjaar afneemt, dat

dit voor iedere vijftiger het geval is. Er zijn

duidelijk interindividuele verschillen.

Hoe het ook zij, de normale achteruitgang bij

het verouderen wordt vooral gekenmerkt

door de vertraging van waarnemings-, beslis-

sings- en bewegingsprocessen en een afgeno-

men vermogen om meerdere taken tegelijker-

tijd uit te voeren (verdelen van aandacht).

Zich in het verkeer begeven, veronderstelt

omgang met verkeersdruk, verdeling van aan-

dacht, voldoende antwoordsnelheid (tijd tus-

sen een voorval en het begin van een bewe-

ging) en voldoende bewegingssnelheid. Men

zou dus negatieve gevolgen kunnen verwach-

ten voor de verkeersveiligheid van ouderen.

Dit is echter nauwelijks het

geval, omdat zij die verminde-

rende capaciteiten (bv. trager

reactievermogen) compenseren

(bv. verkeerssituaties voorzien).

We zetten de mogelijkheden

even op een rij.

(1) Ouderen gaan hun verplaatsingen meer

plannen dan jongeren: minder rijden tijdens

de spitsuren, bij mist, duisternis of gladde

wegen.

(2) Ouderen hebben vaak heel wat rij-erva-

ring, waardoor ze vlot kunnen anticiperen op

mogelijke probleemsituaties.

(3) Ouderen gaan minder snel rijden, waar-

door ze meer tijd hebben om de bewegingen
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nauwkeurig uit te voeren. Ouderen kiezen in

de snelheid-nauwkeurigheid-balans zelden

voor de snelheid van uitvoering, in tegenstel-

ling tot jongeren die dan ook vaker tegen een

boom, een paal of een muur terechtkomen

(cf. weekendongevallen).

(4) Ouderen rijden doorgaans trager en hou-

den meer afstand, waardoor ze veel meer tijd

hebben om te reageren op onverwachte

gebeurtenissen.

(5) Ouderen voelen aan dat aandacht een

probleem vormt en laten dit doorspelen tij-

dens het rijgedrag. Zo zullen ze minder din-

gen doen die met het autorijden niets van

doen hebben (piekeren over het werk, radio

beluisteren, telefoongesprekken voeren enz.).

De belangrijkste oorzaak van verkeersonge-

vallen bij jongere bestuurders is de ‘ver-

strooidheidsfout’.

De meeste ouderen gaan bijgevolg hun

beperkingen spontaan compenseren. Dat

neemt niet weg dat sommigen daadwerkelijk

belemmerende cognitieve func-

tiestoornissen vertonen. Het

probleem is dan niet de verkeer-

de toewijzing van de aandacht,

maar wel een tekort aan aan-

dacht(scapaciteit), zelfs bij een

maximale inzet. In sommige

gevallen zijn de functiestoornis-

sen zo ernstig geworden dat

zelfstandig autorijden een pro-

bleem wordt.

ANDERE KIJK OP RIJDENDE

OUDEREN IN HET VERKEER

Het aantal ouderen in de samenleving neemt

toe. Het ligt voor de hand dat ook in

Vlaanderen het aantal oudere autobestuur-

ders zal stijgen. Van de huidige 60-plussers

heeft 80% van de mannen en 25% van de

vrouwen een rijbewijs. Van de huidige dertig-

tot veertigjarigen is dat respectievelijk 95%

en 90%. In de komende decennia zullen dus

steeds meer senioren achter het stuur zitten.

Krantenartikels die verslag brengen van dra-

matische ongevallen met ouderen kunnen

aan verkeerde beeldvorming doen. Uit het

bovenstaande moet duidelijk geworden zijn

dat ouderen hun tekortkomingen op diverse

manieren compenseren, waardoor de leeftijd

van geen betekenis is voor de rijgeschiktheid.

Ouderen hebben dan ook recht op auto-

mobiliteit, omdat een verbod kan leiden tot

een groter(e) afhankelijkheid(sgevoel) en

omdat ze dan grotere risico’s lopen om soci-

aal geïsoleerd te geraken.

OUDERE AUTOMOBILIST

ONDERSTEUNEN

Het beleid kan er op gericht zijn ouderen ach-

ter het stuur te weren om enkel nog vlot, effi-

ciënt en snel verkeer toe te laten. Nochtans

dient de integratie van alle leef-

tijdscategorieën nagestreefd.

Leeftijd kan geen criterium zijn

om te bepalen of iemand al dan

niet mag autorijden, o.a. omwil-

le van de compensatiemogelijk-

heden van de oudere bestuur-

der.

Vandaar dat de integratie van

de oudere automobilist ten volle

moet aangemoedigd worden.

Een beleid dat dit nastreeft, dient meerdere

sporen te volgen. We zetten er enkele op een

rijtje.

Voorlichting en sensibilisatie

Het kan handig zijn ouderen inzicht bij te

brengen in eigen mogelijkheden en beperkin-

gen: wat behelst het verouderingsproces en

wat is de invloed ervan op de waarneming

≥Renaat Vandevelde
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(trager reactievermogen, proble-

men met dubbeltaken enz.)? Ook

het aanleren van compenseren-

de gedragingen verdient aanbe-

veling.

Voorts zou het beleid alle bevol-

kingslagen moeten sensibiliseren

over de noodzakelijke integratie

van de oudere automobilist in

het verkeer. Respect en hoffelijkheid komt

iedere verkeersdeelnemer toe. Als jongeren

zich verdraagzamer opstellen en hun rijstijl

aanpassen aan ouderen in het verkeer, zullen

deze laatsten minder zenuwachtig worden en

minder onvoorspelbaar handelen. Toeteren of

knipperen met de lichten verhoogt voor de

oudere bestuurders de verkeersstress.

Scholing en training

Ouderen dienen op de hoogte gebracht van

hun rechten en plichten als automobilist. Wie

weet wat kan en mag, zal zich in het verkeer

een stuk zekerder wanen. Waarom geen

opfrissingscursussen voorzien, waarbij het

verkeersreglement van onder het stof gehaald

wordt en eventuele nieuwe regels toegelicht

worden. Dit kan nuttig zijn, want toen de

intussen ouder geworden automobilisten hun

rijbewijs behaalden, was het verkeer heel

anders dan nu. Er kan dus een zekere behoef-

te bestaan aan wat bijkomende vorming.

In het verlengde daarvan kan men ouderen

eveneens trainingen aanbieden, gericht op

het in de praktijk toepassen van de verkeers-

reglementering, maar ook op het op peil hou-

den van vitale functies. Ze kunnen ingepast

worden in de voor ouderen bestemde sport-

en spelvormen. Voor de cognitieve functies is

dit van groot belang. Wie in verkeerssituaties

voldoende training krijgt, zal ook daadwerke-

lijk beter presteren dan wie dit moet missen.

Training heeft bovendien het voordeel dat

men loskomt van de momentop-

name van een testgebeuren.

Medisch advies

Ook de huisarts van de oudere

kan een belangrijke rol spelen.

Hij of zij kent diens gezond-

heidstoestand en kan bepaalde

ziekten onderkennen die een invloed hebben

op het rijgedrag. Hij of zij moet de oudere

patiënt op diens verminderde functies wijzen

- en terzake een advies formuleren - alsook

op het gevaar nog langer auto te rijden.

Verkeersinfrastructuur

Rijgeschiktheid is geen absoluut begrip. Ook

het totaal verkeerssysteem speelt een belang-

rijke rol, zodat niet alleen de bestuurder, maar

ook de verkeersomgeving (infrastructuur en

ander verkeer) in het geding zijn.

Ingrepen die de snelheid van het kruisend

verkeer verminderen, verdienen alle aan-

dacht. Rotondes bv. die het voordeel hebben

dat er maar op één verkeersstroom dient

gelet. De aandacht moet dus minder verdeeld

worden, wat in het voordeel is van de oudere

bestuurder.

Ook moet de verkeerssituatie doorzichtiger

worden. Dit kan door consequent en tijdig

verkeerstekens en -borden te plaatsen. Hun

opstelling kan zichtbaarder en opvallender.

Oudere bestuurders merken ze vaak erg laat

op zodat hen te weinig tijd rest om er ade-

quaat op te reageren. Verkeersborden kunnen

tevens begrijpelijker gemaakt worden. Dit

vergroot de kans dat ze gezien worden en

juist geïnterpreteerd.

Voertuig

Ingrepen hoeven niet beperkt te blijven tot de
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rij-omgeving, de nodige aandacht moet ook

uitgaan naar het voertuig zelf. Sedert lang

zijn aan auto’s aanpassingen mogelijk voor

vrijwel iedere stoornis op het gebied van hou-

ding en beweging. In de nabije toekomst zou

dat ook moeten kunnen t.a.v. mensen met

perceptuele en cognitieve stoornissen. Zij

hebben vaak problemen met verkeerssigna-

len, voorrangssituaties, communicatie met

ander verkeer op kruisingen en invoegen in

snelle verkeersstromen. Elektronica in de

wagen of beter leesbare dashboards kunnen

zorgen voor een goede routebegeleiding en

een tijdige signalisatie.

In ons land is het rijbewijs beperkt ongeldig.

Af en toe gaan er stemmen op om het op een

beperkte basis toe te kennen. Voor ouderen

zou dit kunnen betekenen dat het beperkt

verlengd wordt voor bv. maximum drie jaar,

afhankelijk al dan niet van een medisch

onderzoek of het afleggen van een test.

Test

Men zou dus van alle oudere

bestuurders periodiek (om de

vijf jaar? om de tien jaar?) een

test kunnen afnemen. Is het

resultaat negatief, zouden ze

hun rijbewijs kwijtspelen.

Tegen zo’n aanpak kan echter

een aantal fundamentele

bezwaren aangevoerd worden.

(1) Tot een dergelijke maatregel zou men kun-

nen overgaan als uit de ongevallenstatistie-

ken zou blijken dat oudere bestuurders meer

ongevallen veroorzaken dan jongere. Dat is

evenwel niet het geval: er is nog geen causa-

liteit vastgesteld tussen verkeersveiligheid en

leeftijd. Weliswaar zien ouderen minder goed

en nemen hun fysieke vaardigheden af, maar

daar staat tegenover dat zij die beperkingen

op tal van manieren compenseren.

(2) Het afnemen van periodiek opgelegde tes-

ten kan zorgen voor heel wat capaciteitspro-

blemen. De centra kampen nu al met een

tekort aan voldoende bekwame examinatoren

voor de nieuwe bestuurders.

(3) Een test is niet alleenzaligmakend. Wat is

om te beginnen de validiteit ervan:  in welke

mate meet hij wat hij voorhoudt te meten?

Anders gezegd, verleent een test een beeld

van de rijgeschiktheid? Omwille van het opzet

zelf van een test riskeren heel wat ouderen

hun rijbewijs te verliezen. Daarenboven kun-

nen voor ouderen bepaalde variabelen op de

voorgrond treden die verantwoordelijk zijn

voor verminderde testprestaties. Als de testen

bv. peilen naar de accurate waarneming of

het snel motorisch reageren, zijn ouderen

sterk benadeeld. Ook zijn ze veel minder dan

jongeren vertrouwd met het afleggen van

testen (of examens).

(4) Een belangrijke factor is ook het geloof in

eigen kunnen. Heel wat ouderen zijn van

mening dat ze ‘niet meer mee kunnen’ en veel

minder greep hebben op de eigen situatie.

Deze opvatting kan hun prestaties

danig drukken of hen doen

besluiten dat een test niets meer

voor hen is. Van een test kan dus

een ontradend effect uitgaan en

precies omwille van deze faal-

angst zullen ouderen er afstand

van nemen. In het geval van een

verplichte tijdelijke test zal dit

ertoe leiden dat tal van ouderen op een pas-

sieve wijze hun rijbewijs verliezen.

Onderzoek

Een medisch onderzoek is van een andere

orde. Het gaat dan niet om het afleggen van

proeven, maar om een algemeen onderzoek

(controle van de gezichts-, hart- en long-

functie, neuropsychologisch onderzoek).
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Omwille van o.a.
aankopen en socia-
le contacten zullen
ouderen auto-
mobiel willen blij-
ven.



h e t  h o o f d s t u k

Mensen zouden daarvoor

gewoon naar de huisarts van

hun keuze kunnen gaan. Maar,

er rijzen daarbij heel wat vragen.

Moet de overheid een verplichte

medische screening opleggen

voor bv. 70-plussers? Kan die lei-

den tot de intrekking van het rij-

bewijs? In de praktijk lijken die

voorstellen moeilijk te verwe-

zenlijken. Ze kunnen leiden tot een adminis-

tratieve rompslomp en vereisen eveneens het

voorzien in controleprocedures. Daarenboven,

vanaf welke leeftijd kun je een dergelijke

screening verplichten? Verschillen ouder wor-

den en aftakelen niet van mens tot mens? 

Als een medisch onderzoek uitwijst dat de

lichamelijke toestand van een oudere niet

langer toelaat om zelfstandig auto te rijden,

doet men er beter aan betrokkene (en even-

tueel de naaste familieleden) opmerkzaam te

maken op de voorhanden zijnde risico’s. Dit is

dan niet zozeer restrictief, wél preventief. Het

verkeer is een sociaal gebeuren waarin geen

plaats is voor een absoluut zelfbeschikkings-

recht. Men moet dus trachten te vermijden

dat niet langer bekwame chauffeurs (fysiek

en cognitief) zichzelf en anderen in gevaar

brengen. Een goede opvolging door de huis-

artsen, aangevuld met de nodige sociale con-

trole door de naaste omgeving lijken ons

meer aangewezen dan een of andere exa-

menformule of het invoeren van verplichte

criteria. Centraal staat de bewustmaking dat

mensen erkennen voor zichzelf en voor ande-

ren een gevaar te zijn. Een verplichting als

dusdanig draagt daar niet toe bij!

NIET BEOORDELEN, MAAR

ONDERSTEUNEN

Om tal van ouderen van sociaal isolement te

vrijwaren, zullen ze in de toe-

komst ten volle een beroep

moeten kunnen doen op hun

recht op ‘auto-mobiliteit’. Het

beleid dient de oudere automo-

bilist op dit vlak voluit te onder-

steunen. Meer dan bij jongeren

beantwoordt de auto bij tal van

ouderen aan specifieke noden

en behoeften. Oudere bestuur-

ders moeten dus ook geïntegreerd worden in

het verkeer. Dit sluit niet uit dat de klemtoon

dient gelegd op basismobiliteit. De zwakke

weggebruiker en het openbaar vervoer moe-

ten in ere hersteld worden, zij het dat ook

ouderen recht hebben op een verantwoord

gebruik van de auto.

In plaats van ouderen bv. via een examenfor-

mule van achter het stuur te bannen, doet de

overheid er beter aan hen te ondersteunen.

Ze heeft terzake een expliciete verantwoor-

delijkheid. Diverse zaken zijn mogelijk: voor-

lichtingsinitiatieven voor ouderen, sensibili-

satiecampagnes voor de hele bevolking, scho-

lingsactiviteiten en trainingsmomenten voor

ouderen, wijzigingen aan de verkeersinfra-

structuur enz.

Dergelijke langlopende acties lijken zinvoller

dan de invoering van een tijdelijk rijbewijs,

waarbij ouderen een verplichte periodieke

test (een momentopname in feite) ondergaan.

De test wijst in de richting van een ontra-

dings- en restrictief beleid dat ervan uit lijkt

te gaan dat ouderen vaker ongevallen veroor-

zaken, wat evenwel door geen enkele onge-

vallenstatistiek kan aangetoond worden!

Bovendien kunnen bij ondersteunende initia-

tieven de ouderen zélf actief betrokken wor-

den, bv. door ouderenorganisaties te laten

instaan voor allerlei vormingsactiviteiten. Het

beleid zal zich in dat geval minder afspelen

boven de hoofden van betrokkenen.
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Ouderen kunnen
hun tekortkomin-
gen op diverse
manieren compen-
seren, waardoor
leeftijd van geen
betekenis is voor de
rijgeschiktheid.
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De meeste mensen ondergaan

een normaal verouderingsproces

dat weinig of geen invloed heeft

op de rijgeschiktheid. Dat neemt

niet weg dat sommige ouderen -

een minderheid - daadwerkelijk

af te rekenen hebben met per-

ceptuele en cognitieve belem-

meringen die zelfstandig auto-

rijden onmogelijk maken. In dat

geval kunnen artsen en naaste familieleden

betrokkene waarschuwen voor de desbe-

treffende gevaren en hem of

haar ervan overtuigen niet lan-

ger achter het stuur plaats te

nemen. 

Nogmaals, het normale verou-

deringsproces heeft niks van

doen met de rijgeschiktheid en

de meeste ouderen stoppen uit

eigen beweging met zelfstandig

autorijden als hun gezondheidstoestand hen

daartoe noodzaakt.
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Bij dezelfde
geweldsinwerking
heeft een vijfenze-
ventigjarige onge-
veer drie keer meer
kans om te overlij-
den dan een acht-
tienjarige.
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