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Uitwisselen van persoonlijke en medische gegevens
U heeft zich bij het CBR aangemeld
als keurend medisch specialist.
Via deze nieuwsbrief ontvangt u
informatie die relevant is voor de
keuringen die u verricht.
Soms is dit algemene informatie die
we aan alle specialisten zenden, maar
soms ook inhoudelijke informatie voor
een specifiek specialisme of naar
aanleiding van een bepaalde paragraaf
van de Regeling eisen geschiktheid
2000. Wij verzoeken u dan ook deze
nieuwsbrieven aandachtig te lezen.

Tips en opmerkingen over
deze nieuwsbrief kunt u mailen aan:
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl
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Sinds 1 januari 2016 geldt in Nederland de
Meldplicht Datalekken. Naar aanleiding van
deze aanpassing op de Wet bescherming
persoonsgegevens scherpt het CBR het beleid
omtrent het versturen en ontvangen van
persoonlijke en medische gegevens aan.
Dit betekent dat wij u rapporten en andere
persoonsgebonden informatie per post toesturen
of per mail mits deze versleuteld is met 7-ZIP.
Zonder versleuteling vermelden wij in
mailwisselingen uitsluitend het kenmerk- (Eigen
verklaringsprocedure) of dossiernummer
(Vorderingsprocedure), zonder verdere
persoonlijke of medische gegevens.
We verzoeken u vriendelijk doch dringend
om hetzelfde te doen en bieden u daarom de
mogelijkheid om gebruik te maken van 7-ZIP.
Wilt u hier gebruik van maken?

Neem dan contact met ons op via rijgeschiktheid.
specialistenbeheer@cbr.nl.
Wanneer u een per post ingestuurd document
onder onze aandacht wilt brengen, dan kunt u dit
via mail blijven doen met vermelding van het
kenmerk- of dossiernummer, zonder persoonlijke
of medische gegevens.
In de toekomst zal de uitwisseling van
persoonlijke en medische gegevens via een
beveiligde digitale omgeving verlopen. Hiervoor
ontwikkelt het CBR een ‘artsenportaal’. Meer
informatie hierover vindt u op cbr.nl/voorartsen
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Tarieven 2016
De NZa heeft de tarieven voor 2016 vastgesteld.
Deze zijn te vinden op de website van de NZa.
Specialisten die ook keuringen doen in het kader
van de Vorderingsprocedure zijn in januari door
het CBR op de hoogte gesteld van de geldende
maximum tarieven.

Oproep: internisten gezocht
in noord Nederland
In noord Nederland is op dit moment een tekort
aan keurend internisten. Mocht u zelf of een collega
van u hierin kunnen voorzien dan vernemen we dit
graag. Stuur dan een mail aan rijgeschiktheid.
specialistenbeheer@cbr.nl. Met nieuwe specialisten
volgt een kennismakingsgesprek en zij worden
uitgenodigd voor een introductiecursus. Meer over
de aanmeldprocedure en voorwaarden leest u op
cbr.nl/voorartsen.

Inzage-, correctie- en
blokkeringsrecht
Het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht
vormt een belangrijk onderdeel van de keurings
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procedure. Om u een beter inzicht te geven in het
gebruik hiervan, is in samenwerking met de
afdeling Juridische zaken bijgaand document
samengesteld. Dit document is ook terug te
vinden op cbr.nl/voorartsen.
Hierin vindt u algemene uitleg over het inzage-,
correctie- en blokkeringsrecht en 2 bijlagen:
- een formulier met toelichting waarmee
betrokkene afstand doet van het inzage-,
correctie- en blokkeringsrecht. Deze laat u door
betrokkene tekenen bij de keuring;
- een voorbeeldbrief om mee te sturen met het
rapport wanneer betrokkene gebruik maakt van
het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht.

Keuringsformulieren
Eigen verklaringsprocedure
Op cbr.nl/voorartsen staan meerdere keurings
formulieren voor specialisten. Deze zijn
uitsluitend bedoeld voor de keuringen in de
Eigen verklaringsprocedure bij de specifiek
genoemde aandoeningen. Wanneer er geen
andere aandoening op uw vakgebied aanwezig is,
kunnen deze formulieren een volledig
keuringsrapport vervangen. De formulieren
worden inmiddels al veelvuldig meegestuurd
met de verwijzingen.

Contact met het CBR
Voor collegiaal overleg met een medisch adviseur van
het CBR belt u 088 227 63 00. U wordt dan door de
Klantenservice doorgeschakeld naar een arts van het
CBR. Onder collegiaal overleg verstaan wij
bijvoorbeeld overleg over het uitvoeren van
rijbewijskeuringen. Voor procedurele of andere
vragen belt u het algemene nummer van onze
Klantenservice: 0900 0210 (€ 0,60 per gesprek).

