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U ontvangt deze e-mail omdat u bij
het CBR bent aangemeld als keurend

Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000
De huidige wijziging betreft paragraaf 7.3.2

De nieuwe paragrafen luiden als volgt:
7.3.2. Narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie

Zoals geplaatst in de Staatscourant op
8 december 2017 zal er per 1 januari 2018 een
wijziging optreden in de Regeling eisen
geschiktheid 2000.
Wijzigingen in de Regeling eisen geschiktheid
2000 worden aangebracht door het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Deze zijn over het
algemeen gebaseerd op een advies van de
gezondheidsraad.

7.3.2.1. Rijbewijzen van groep 1
Personen met narcolepsie of idiopathische
hypersomnolentie kunnen geschikt worden
verklaard als op basis van een specialistisch
rapport blijkt dat gedurende ten minste twee
opeenvolgende maanden adequate behandeling
plaatsvindt. Dit ter beoordeling van een specialist
met ervaring op het gebied van slaapgerelateerde
stoornissen. De Epworth Sleeping Scale (ESS)
score moet kleiner dan 11 zijn.
De geschiktheidstermijn is de eerste keer één jaar.
Indien uit een specialistisch rapport vervolgens
een blijvende adequate behandeling blijkt, geldt
een geschiktheidstermijn van drie jaar, daarna vijf
jaar en daarna onbeperkt.

neuroloog.

Via deze nieuwsbrief ontvangt u
informatie die specifiek van belang is
bij het verrichten van neurologische
expertises voor het CBR.

Narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie
en paragraaf 7.6.4 carotis stenose (nieuw). De
oude paragraaf 7.6.4 Subarachnoïdale bloeding
(SAB) wordt omgenummerd naar 7.6.5

Tips en opmerkingen over
deze nieuwsbrief kunt u mailen aan:
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl
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7.3.2.2. Rijbewijzen van groep 2
Personen met narcolepsie zijn permanent
ongeschikt.
Personen met idiopathische hypersomnolentie
kunnen geschikt worden verklaard als op basis
van een specialistisch rapport blijkt dat gedurende
ten minste twee opeenvolgende maanden
adequate behandeling plaatsvindt. Dit ter
beoordeling van een specialist met ervaring op het
gebied van slaapgerelateerde stoornissen. De
Epworth Sleeping Scale score moet kleiner dan
11 zijn.
De geschiktheidstermijn is de eerste keer één jaar.
Indien uit een specialistisch rapport vervolgens
een blijvende adequate behandeling blijkt, geldt
een geschiktheidstermijn van drie jaar en daarna
telkens vijf jaar.
7.6.4. Carotis stenose
a. Groep 1: Personen met een carotis stenose
zonder een doorbloedingsstoornis van de
hersenen kunnen op basis van een aantekening
van de keurend arts geschikt worden verklaard.
b. Groep 2: Personen met een carotis stenose
zonder een doorbloedingsstoornis van de
hersenen kunnen op basis van een aantekening
van de keurend arts geschikt worden verklaard. De
maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar.
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Dit betekent voor u als specialist het volgende:

Contact met het CBR

Paragraaf 7.3.2
De MWT en de rijtest praktische geschiktheid bij
twijfelgevallen zijn voor de beoordeling vervallen.

U kunt ons op verschillende manieren bereiken.
Voor dossierinhoudelijk intercollegiaal overleg of
dossiergebonden praktisch overleg belt u de artsenlijn.
De CBR-Klantenservice schakelt u dan door naar een
arts van het CBR.

Paragraaf 7.6.4
Hierbij is geen specialistische beoordeling
noodzakelijk.
Keurend specialisten gezocht
Het CBR heeft een tekort aan onafhankelijk
keurend specialisten voor de slaapstoornissen,
paragraaf 7.3.2. Graag vernemen we van u als
specialist of u de mogelijkheid heeft om de
keuringen voor de slaapstoornissen conform
paragraaf 7.3.2 op te pakken en dus ook de
mogelijkheid heeft om een ESS te bepalen.
U kunt hiervoor een mail sturen aan
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl.

Artsenlijn: 088 227 63 00
Voor procedurele of andere vragen belt u het algemene nummer van
onze Klantenservice. Dit nummer kunt u ook doorgeven aan
betrokkene om contact op te nemen met het CBR.
Klantenservice: 088 227 77 00

