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Preface 

When I started working as a young PhD student, my grandfather was already 
getting old. As a family we were and still are thankful and happy to have him 
around. Unfortunately, with his ageing, my grandfather’s memory started to 
deteriorate. At the time, my uncle and aunt raised a difficult question, shouldn’t my 
grandfather stop driving? He did not drive long distances, he was just driving to the 
grocery store or to the train station, because the train took my grandparents to 
destinations further away. My grandmother had physical impairments, walking and 
cycling became increasingly difficult for her, and she never obtained a driving 
licence. Therefore, driving ‘together’ was a particularly convenient mode of transport 
for my grandparents. The car stayed, but doubts remained.  
 
Without any doubts, I desired to study how to determine an older driver’s 
fitness to drive. This is something that cannot be done on your own and I am 
very glad that I received all the support that was needed to complete my 
PhD research. Thanks to everybody who contributed in one way or the other 
to the existence of this PhD thesis. 
 
There are several persons that I would like to thank in particular. 
 
Wiebo, mijn eerste promotor, zonder jou was dit hele project er waarschijn-
lijk niet geweest. Heel erg bedankt voor het opzetten van het onderzoek en 
voor je onophoudelijke enthousiasme voor velerlei onderwerpen die in deze 
these aan bod komen. Ik vind het inspirerend hoe associatief je kunt denken 
en wil je bedanken voor al je suggesties bij het schrijven. 
 
Oliver, my second promotor, thank you very much for hiring me with so 
much eagerness. From the moment that I started as a young PhD you always 
gave me the feeling I could do this and that you were happy to have me in 
your department. Despite your busy schedule, you took my requests for 
meetings very seriously and provided me with great help, thank you so 
much.  
 
Dick, mijn derde promotor, die ooit gepland was als co-promotor. Van begin 
tot eind ben je een fijne dagelijks begeleider geweest. Bedankt dat ik altijd bij 
je binnen mocht lopen om wat dan ook maar te vragen. Ik vond het heel 
prettig dat je me altijd alle ruimte gaf om alles zelf en op mijn eigen manier te 
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doen, en dat je tegelijkertijd bijzonder snel reageerde als ik ergens feedback 
op vroeg. 
 
Anselm, my co-promotor and second daily supervisor, thank you for joining 
my supervisory team about halfway my PhD trajectory. Your added value 
was enormous, you have taught me many important skills, especially with 
regard to statistical analyses, but also writing. I am thankful that you 
continued writing our papers when I was on maternity leave. I enjoy working 
with you very much, many thanks. 
 
Leescommissie, hartelijk dank voor het beoordelen van dit proefschrift. 
 
José, heel erg bedankt voor het zijn van een rustige en vriendelijke PhD 
mentor. In verschillende fases van mijn PhD heb ik de gesprekken met jou als 
erg nuttig ervaren. Jouw steun en tips hebben me “on track” gehouden. 
 
(Voormalig) collega’s, bedankt dat jullie er waren, ik hecht veel waarde aan 
gezamenlijke lunchpauzes en vond de afdelingsuitjes altijd erg gezellig. 
 
(Former) colleagues, thank you for being there, having lunch together is very 
important to me and going on department outings was always fun. 
 
Chris, toen ik begon met mijn PhD was jij mijn kamergenoot die al zo veel 
wist. Dat was erg handig voor mij. Bedankt voor je hulp, in het bijzonder met 
de scripts voor de rijsimulator. Ik vond het lief dat je ook begaan was met 
mijn privéleven en het was leuk om je gezin te leren kennen! 
 
Ben, thank you for your being such a nice colleague. You were clearly very 
good at doing research as well as teaching. Thank you for teaching me some 
tips and tricks without giving me the feeling that I needed to be taught.  
 
Michelle, hoewel we meestal allebei aan de andere kant van het land zaten, 
heb je me goed geholpen toen ik moest beginnen aan het FitCI-project. Het 
protocol was al vergevorderd, connecties met Amsterdam en Maastricht 
onderhield jij en wat ben ik je dankbaar voor het regelen van de toestemming 
van de METc. 
 
Rens, bedankt dat ik bij allerlei klinische rijgeschiktheidsonderzoeken met 
jou mee mocht kijken, dit vond ik ontzettend interessant. 
 

 

Peter van Wolffelaar, bedankt voor al je hulp met de rijsimulatoren en scripts. 
 
Frank en Bart, inmiddels zijn jullie al heel lang mijn kamergenoten en daar 
ben ik hartstikke blij mee. We kunnen stilletjes en hard werken, maar jullie 
zorgen ook voor wat reuring waardoor ik mijn hoofd wat vaker van mijn 
computer losruk en moet lachen tijdens het werk. Bedankt! 
 
Karel, Arjan, Janet, Joke, Danielle, bedankt voor jullie gezelligheid in de 
verkeerspsychologiegroep! 
 
Jolanda, je bent heel belangrijk geweest voor mijn project. Wat is het 
geweldig dat je alles altijd zo goed regelt! Dankjewel! 
 
Ragnhild, vanuit SWOV was je altijd nauw betrokken bij het FitCI-project. Ik 
wil je graag bedanken voor je inzet, onder andere voor de stuurgroep-
vergaderingen en bij het meeschrijven aan papers.  
 
Overige collega’s van SWOV, ook heel erg bedankt. Jolieke, heel fijn dat je 
zoveel data hebt verzameld in Amsterdam. Marijke, dank je voor het 
finetunen van de lay-out van dit proefschrift en het begeleiden van het 
drukproces. 
 
Collega’s van het CBR, het was erg waardevol en eveneens gezellig om met 
jullie samen te werken. Deskundigen Praktische Rijgeschiktheid, bedankt 
voor de unieke data de jullie hebben verschaft door het beoordelen van de 
rijtesten op de weg. Ruud, René, Jos en Helmut, ik vond de samenwerking 
met jullie heel plezierig, doordat jullie overleggen op een bevlogen en 
vrolijke manier!  
 
Collega’s in Amsterdam (VUmc), Maastricht (Universiteit Maastricht), 
Drachten (ZuidOostZorg; anderhalvelijnscentrum Sûnenz en verpleeghuis 
Bertilla) en Winschoten (Oosterlengte; verpleeghuis Old Wolde), ontzettend 
bedankt voor jullie medewerking aan het FitCI-project. Dankzij jullie werd 
het project zo groot. 
 
Peter De Deyn, hoofd van het Alzheimer Center in het UMCG, bedankt voor 
het attenderen van uw grote netwerk op het FitCI-onderzoek en voor uw 
hulp bij het opvragen van de medische gegevens. 
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Co-auteurs, dank voor jullie enthousiaste reacties en nuttige feedback op 
mijn manuscripten. 
 
Stuurgroepleden, bedankt voor jullie input tijdens de stuurgroepvergaderingen 
die ik altijd als erg inspirerend en motiverend heb ervaren. 
 
Masterstudenten, Hendrik Sierd, Janine, Irene, Lot, Merlijn, Willemijn, Iris, 
Erik, Femmy, Wouter en Daniel, bedankt dat jullie zo zelfstandig hebben 
meegewerkt aan de dataverzameling en -analyse.  
 
Doorverwijzende artsen en medewerkers van Team290, bedankt voor het 
doorverwijzen van geschikte deelnemers voor het FitCI-onderzoek en het 
verstrekken van de benodigde medische gegevens.  
 
Deelnemers, ik ben jullie heel dankbaar voor jullie deelname aan het 
onderzoek. 
 
Ook zou ik op deze plaats graag een aantal mensen uit mijn persoonlijke 
kring willen noemen die mij altijd gesteund hebben tijdens mijn PhD. 
 
Eerst mijn vriendinnen, jullie helpen mij aan broodnodige ontspanning, dank 
jullie wel! In het bijzonder wil ik Amber, Evelien, Fiona, Lisa en Yara 
vertellen dat ik onze langdurige vriendschap heel erg waardeer. Ik hoop 
jullie in de toekomst vaak te blijven zien.  
 
Dan mijn familie, ik ervaar al mijn grote families als een geweldige basis 
waar ik altijd welkom ben. Ook bij mijn schoonfamilie vind ik het heel erg 
fijn. Annie, veel dank voor het prachtige plaatje op de kaft. Mijn opa’s en 
oma wil ik extra bedanken voor hun interesse en medewerking in de vorm 
van deelname aan onderzoek en het beantwoorden van prangende vragen. 
 
Eline en Tessa, mijn lieve zusjes, ik heb het gevoel dat we alles bij elkaar 
kwijt kunnen en ben ongelooflijk blij met jullie! Papa, ook al heb je mijn PhD 
niet meegemaakt, ik wil je hier toch graag noemen. Of het nou komt door 
jouw genen, opvoeding of werkervaring in de verkeerspsychologie, je zult 
lang geleden al het fundament hebben gelegd waarop ik deze PhD kon 
bouwen. Mama, je bent de allerliefste moeder die ik me kan wensen. Je 
steunt me als ik ambitieuze doelen per se wil bereiken, maar je vindt het veel 
belangrijker dat het goed met me gaat. Harry, bedankt dat ik ook altijd op 

 

jou terug kan vallen. Johan, ik wilde toen ik klein was al graag een broertje, 
beter laat dan nooit! 
 
Luuk & Lara, jullie zijn tijdens mijn PhD geboren en ik ben zo trots dat ik 
jullie moeder ben geworden. Gelukkig mocht ik drie dagen per week gaan 
werken, zodat ik veel tijd met jullie door kan brengen. De dagen met jullie 
vliegen voorbij. Bedankt dat jullie me zo lief uitzwaaien als ik naar mijn werk 
ga.  
 
Tot slot mijn allergrootste steun en toeverlaat, Klaas, dankjewel voor veel 
meer dan ik hier kan zeggen. Als ik me druk maakte om mijn PhD zei je vaak 
‘dan stop je er toch mee’. Voor jou was het helemaal niet nodig dat ik zou 
promoveren, maar ik wilde het graag en daarom heb me geholpen door er 
met me over te praten als ik dat nodig had en zelfs een deel van het lay-
outwerk op je te nemen. Dankjewel, laifiej. Ik hou van je.  
 
Now that I am finishing my PhD thesis, my grandfather has ceased driving, but like 
my PhD it was a process of years. What made him decide to give his car away? Was 
it because of my uncle and aunt who suggested driving cessation years ago? Was 
being missing for an evening because he got lost while driving a turning point? It 
was probably the end of driving alone, but what about driving together with 
grandma? As my grandfather’s memory declined, my grandmother’s ankle 
deteriorated further. Cycling was not possible anymore, walking very painful, the 
bus station too far away. Traveling by train also became more difficult with the 
obligation to use a chip card and fewer personnel to ask for help at train stations. 
Was it important to experience availability of alternative transportation? After the 
incident of getting lost, family and friends living nearby offered to drive my 
grandparents, which was a relief for many family members. My grandmother also 
became aware of specialized taxi services for older or impaired persons who cannot 
drive anymore and also cannot use public transport. My grandparents offered their 
car to my sister who was just in need of a car for her first job. Since then, my 
grandparents used specialized taxi services a few times. In addition, new walking 
aids entered the household for both of my grandparents, and recently my 
grandmother obtained a mobility scooter. I am glad to cite my grandmother, who said 
to me: ‘we sustained our mobility’. Nevertheless, the journey towards here was not 
easy. Did my grandfather cease driving at the right time? What were the reasons to 
eventually cease driving? Although these questions remain difficult to answer for 
every individual driver, I hope that this thesis will improve support for older drivers 
who go through the transition from driving to alternative transportation. 
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Now that I am finishing my PhD thesis, my grandfather has ceased driving, but like 
my PhD it was a process of years. What made him decide to give his car away? Was 
it because of my uncle and aunt who suggested driving cessation years ago? Was 
being missing for an evening because he got lost while driving a turning point? It 
was probably the end of driving alone, but what about driving together with 
grandma? As my grandfather’s memory declined, my grandmother’s ankle 
deteriorated further. Cycling was not possible anymore, walking very painful, the 
bus station too far away. Traveling by train also became more difficult with the 
obligation to use a chip card and fewer personnel to ask for help at train stations. 
Was it important to experience availability of alternative transportation? After the 
incident of getting lost, family and friends living nearby offered to drive my 
grandparents, which was a relief for many family members. My grandmother also 
became aware of specialized taxi services for older or impaired persons who cannot 
drive anymore and also cannot use public transport. My grandparents offered their 
car to my sister who was just in need of a car for her first job. Since then, my 
grandparents used specialized taxi services a few times. In addition, new walking 
aids entered the household for both of my grandparents, and recently my 
grandmother obtained a mobility scooter. I am glad to cite my grandmother, who said 
to me: ‘we sustained our mobility’. Nevertheless, the journey towards here was not 
easy. Did my grandfather cease driving at the right time? What were the reasons to 
eventually cease driving? Although these questions remain difficult to answer for 
every individual driver, I hope that this thesis will improve support for older drivers 
who go through the transition from driving to alternative transportation. 
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13 

1. Fitness to drive of drivers with cognitive 
impairment 

1.1. Introduction 

Individuals with cognitive impairment, their spouses and other family 
members may struggle with doubts about fitness to drive (Adler, 2010). This 
corresponds with results from multiple studies which have shown that many 
patients with cognitive impairment drive less safely than healthy older 
drivers (Dubinsky, Stein, & Lyons, 2000; Duchek et al., 2003; Fox, Bowden, 
Bashford, & Smith, 1997; Frittelli et al., 2009; Withaar, Brouwer, & van 
Zomeren, 2000). Driving errors may occur especially in traffic situations with 
time pressure or when attention must be divided, for example when turning 
across traffic at complex intersections (Uc, Rizzo, Anderson, Shi, & Dawson, 
2004). Driving errors may also occur in traffic conditions that are not 
typically regarded as difficult (Barco et al., 2015). The accident risk of 
patients with cognitive impairment is two to eight times higher than in age-
matched controls (Dubinsky et al., 2000), and patients with cognitive 
impairment are also more often “at fault” in accidents (Cooper, Tallman, 
Tuokko, & Beattie, 1993; Lucas-Blaustein, Filipp, Dungan, & Tune, 1988). 
Clearly, patients with cognitive impairment are an at-risk group for unsafe 
driving. Moreover, patients with cognitive impairment are usually older 
drivers who are at increased risk for serious injury due to an accident (Michel 
Bédard, Guyatt, Stones, & Hirdes, 2002). However, this does not mean that 
all patients with cognitive impairment should cease driving immediately, 
because a significant proportion of patients with dementia is still able to 
drive safely at the time of diagnosis (Papageorgiou et al., 2016). Premature 
driving cessation is undesirable, because driving is important for many 
patients (and healthy individuals) for social participation, independence, and 
well-being (Davis & Ohman, 2016; Persson, 1993). In discussions about 
driving continuation the benefits of driving and the safety risks involved 
should be carefully weighed.  
 
The benefits of driving may outweigh the risks when cognitive impairments 
due to normal or pathological ageing are still mild. In line with this, 
individuals with mild dementia (Clinical Dementia Rating (CDR) ≤ 1) are 
allowed to drive in the Netherlands if they pass an on-road driving assess-
ment at the Dutch driving licence authority (Netelenbos, 2000). Although 
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