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Consistentie rapportages - Een tuchtzaak
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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Graag delen we een recente uitspraak van het
tuchtcollege met u om te voorkomen dat u in een
dergelijke situatie om vergelijkbare redenen een
tuchtrechtelijke waarschuwing opgelegd krijgt. In
deze zaak heeft een specialist een voorbeeld uit de
terugkoppeling van de medisch adviseur letterlijk
overgenomen. Als gevolg hiervan is er volgens het
tuchtcollege een inconsistent rapport ontstaan.
In de beleidsregel aanwijzing keurend specialisten
staat een aantal eisen waar een keuringsrapport
van een medisch specialist aan moet voldoen. Een
van deze eisen is dat een rapport consistent moet
zijn.
Dit is echter niet alleen een voorwaarde voor een
rapportage voor het CBR, maar ook voor de
rechtbank bij bezwaar en beroepszaken en voor
het tuchtcollege. Volgens het tuchtcollege dient
een rapport aan de volgende criteria te voldoen
(zie CTG 30 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17):

1.	Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden
en bevindingen waarop het berust.
2.	Het rapport geeft blijk van een geschikte
methode van onderzoek om de voorgelegde
vraagstelling te beantwoorden.
3.	In het rapport wordt op inzichtelijke en
consistente wijze uiteengezet op welke gronden
de conclusies van het rapport steunen.
4.	Het rapport vermeldt de bronnen waarop het
berust, daaronder begrepen de gebruikte
literatuur en de geconsulteerde personen.
5.	De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn
deskundigheid.
Het college toetst bij een klacht ten volle of het
onderzoek door de arts uit het oogpunt van
vakkundigheid en zorgvuldigheid de
tuchtrechtelijke toets kan doorstaan. Ten aanzien
van de conclusies van de rapportage wordt
beoordeeld of de deskundige in redelijkheid tot
zijn conclusie heeft kunnen komen.
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Tolk bij de keuring

Contact met het CBR

Soms is het in verband met een taalbarrière voor
sommige mensen nodig om tijdens een keuring
een tolk in te schakelen. Voorheen moest dit voor
de keuringen in de vorderingsprocedure een
beëdigd tolk zijn. Voor het onderzoek medisch en
onderzoek alcohol/drugs is deze eis inmiddels
vervallen. Dit wordt ook verwijderd uit onze
brieven. Betrokkene mag dus ook iemand anders
laten vertalen tijdens een onderzoek medisch of
onderzoek alcohol/drugs. Mocht betrokkene wel
een officiële tolk mee willen nemen, dan blijven
eventuele kosten voor rekening van betrokkene.

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).

