Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring
In onze gesprekken met klanten van het CBR, kwam naar voren dat de term ‘Eigen verklaring’ te
weinig aangeeft wat je precies verklaart. De nieuwe naam is Gezondheidsverklaring. Dit geeft beter
aan wat het is: een formulier met vragen over je gezondheid. Deze naam sluit bovendien beter aan
bij hoe andere organisaties vergelijkbare formulieren noemen.
Daarnaast passen we eind dit jaar ook de vragenlijst zelf aan. De vragen zijn gerichter, zodat het
CBR de klant beter en sneller kan verwijzen of besluiten. De medische vragen zijn eenduidiger
geformuleerd, soms gesplitst of specifieker gemaakt, bijvoorbeeld door naar termijnen van
aandoeningen te vragen. Tot slot is ook de volgorde aangepast zodanig dat deze beter aansluit bij
de logica van de klant: van eenvoudig en veel voorkomend naar meer ingewikkeld en zeldzamer.

Wat betekent deze verandering voor u als arts of specialist?
Twee type verklaringen in omloop
Allereerst is van belang om te weten dat we enige tijd de situatie hebben dat zowel de Eigen
verklaring als de nieuwe Gezondheidsverklaring in omloop zijn. Twee formulieren met andere naam
en andere lay-out.
Dit is onder meer zo omdat Gemeenten Eigen verklaringen hebben ingekocht en we niet precies
weten wanneer die voorraden op zijn, of wanneer klanten de verklaringen ook daadwerkelijk gaan
indienen. Ook voeren we als eerste de digitale Gezondheidsverklaring in en pas iets later ook de
papieren versie. U kunt dus als arts beide verklaringen tegenkomen. We verwachten dat het aantal
Eigen verklaringen gedurende 2018 steeds verder zal afnemen.
Geneeskundig verslag wordt Keuringsverslag
Voor artsen is het bovendien relevant om te weten dat ook het ‘Geneeskundig verslag’ een nieuwe
naam krijgt. Dit wordt het ‘Keuringsverslag’.
Wijziging administratief proces
Met de invoering van de nieuwe verklaring verandert ook het administratieve proces voor de
keuringen voor de kandidaten die een rijbewijs AB of E aanvragen en een of meer vragen met ja
beantwoorden.
Er wordt in dat geval geen aantekening meer van een arts geplaatst op de Gezondheidsverklaring
zelf. De kandidaat vult de vragen in en als hij of zij ergens ‘ja’ invult, dan ontvangt deze kandidaat
per mail een formulier waarmee de kandidaat naar een arts kan gaan en de arts de aantekening
(aard en ernst) op kan maken. Op dit formulier staat ook de vraag die de kandidaat met ‘ja’
beantwoord heeft. Hoofdvragen die met ‘Nee’ beantwoord zijn, worden niet meer getoond.
Kortom: de benodigde informatie wordt concreter uitgevraagd en alleen relevante informatie wordt
verstrekt.

75+ en CDE rijbewijs
Voor 75+ers die elke vijf jaar gekeurd worden en kandidaten voor het CDE examen verandert er
voorlopig niets. Voor dat medisch proces blijft de Eigen verklaring nog zoals die nu is. Naar
verwachting tot eind van het eerste kwartaal 2018. Uiteraard brengen we u tegen die tijd op de
hoogte over eventuele wijzigingen voor deze doelgroepen.

