
Geneesmiddel Categorie I 

 
Geachte heer, mevrouw 
 
U heeft van de apotheek het geneesmiddel  
 
………………………………..ontvangen.  
 
Dit geneesmiddel heeft geen tot weinig negatieve 
invloed op de rijvaardigheid (categorie I). Dit is 
vergelijkbaar met een alcoholconcentratie van < 0.5 
g/l (< 0.5 promille). Dit geldt voor de normale 
therapeutische dosering voor volwassenen bij de 
hoofdindicatie. Bij een hogere dosering of bij een 
combinatie met andere geneesmiddelen die het 
reactievermogen beïnvloeden, kan niet van deze 
categorie-indeling worden uitgegaan.  
De eerste dagen kunnen bijwerkingen zoals 
slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en sufheid 
kunnen optreden. 
De rijvaardigheid kan dan worden beïnvloed. In dat 
geval is ons advies niet autorijden. 

 
(aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend) 

 
 
 

 
 
Geneesmiddel Categorie II 

 
Geachte heer, mevrouw 
 
U heeft van de apotheek het geneesmiddel  
 
………………………………..ontvangen. 
 
Dit geneesmiddel heeft een licht tot matig negatieve 
invloed op de rijvaardigheid (categorie II). Dit is 
vergelijkbaar met een alcohol-concentratie van 0.5-0.8 
g/l (0.5-0.8 promille). Dit geldt voor de normale 
therapeutische dosering voor volwassenen bij de 
hoofdindicatie. Bij een hogere dosering of bij een 
combinatie met andere geneesmiddelen die het 
reactievermogen beïnvloeden, kan niet van deze 
categorie-indeling worden uitgegaan. 
 
De belangrijkste bijwerkingen met een negatieve 
invloed op de rijvaardigheid zijn duizeligheid, 
slaperigheid, problemen met gezichtsvermogen, 
verwardheid en geheugen- en concentratie-

stoornissen. 
Ons advies is de eerste dagen tot 1 week geen auto te 
rijden of zo veel langer wanneer u last heeft van 
bovengenoemde bijwerkingen. 

 
(aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend) 

 

 
 

Geneesmiddel Categorie III slaapmiddelen 

 
Geachte heer, mevrouw 
 
U heeft van de apotheek het geneesmiddel  
 
………………………………..ontvangen. 
 
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 de 
normale therapeutische dosering voor volwassenen 
bij de hoofdindicatie. Bij een hogere dosering of bij 
een combinatie met andere geneesmiddelen die het 
reactievermogen beïnvloeden, kan dit effect worden 
versterkt. 
De belangrijkste bijwerkingen met een negatieve 
invloed op de rijvaardigheid zijn duizeligheid, 
slaperigheid, problemen met gezichtsvermogen, 
verwardheid en geheugen- en concentratie-

stoornissen. 
Ons advies is gedurende 8 uur na inname geen auto te 
rijden of zo veel langer wanneer u last heeft van 
bovengenoemde bijwerkingen. 
 
(aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend) 

 

 
Geneesmiddel Categorie III 

 
Geachte heer, mevrouw 
 
U heeft van de apotheek het geneesmiddel  
 
………………………………..ontvangen. 
 
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 de 
normale therapeutische dosering voor volwassenen 
bij de hoofdindicatie. Bij een hogere dosering of bij 
een combinatie met andere geneesmiddelen die het 
reactievermogen beïnvloeden, kan dit effect worden 
versterkt. 

 

De belangrijkste bijwerkingen met een negatieve 
invloed op de rijvaardigheid zijn duizeligheid, 
slaperigheid, problemen met gezichtsvermogen, 
verwardheid en geheugen- en concentratie-

stoornissen. Ons advies bij dagelijks gebruik is de 
eerste 2 weken geen auto te rijden of zo veel langer 
wanneer u last heeft van bovengenoemde 
bijwerkingen. 

 
(aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend) 

 
 
 



 
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. 
 
Noot: 1 glas alcoholische drank komt overeen met 
ongeveer 0,2 promille. 
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