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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

Wijziging populatie
vorderingsonderzoeken
Per 1 januari 2017 is, tegelijk met de invoering van
tarieven voor vorderingsonderzoeken, de Regeling
maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
gewijzigd. Hierdoor krijgt u als keurend neuroloog
ook verwijzingen van personen die in het verkeer
zijn opgevallen, waarbij een medische oorzaak
vermoed wordt. Hier hoeft dus geen sprake te zijn
van een geconstateerde medische situatie, zoals
een functiebeperking of beginnend dementieel
beeld.

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.
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Achtergrond
Het CBR legt jaarlijks zo’n 3.000 onderzoeken
medisch en rijvaardigheid op. Meestal gebeurt dit
na melding van de politie vanwege een vermoeden
van medische ongeschiktheid of onvoldoende
rijvaardigheid. Soms is er een duidelijke

Regeling maatregelen
rijvaardigheid en geschiktheid
In de toelichting op de wijziging van de
Regeling maatregelen rijvaardigheid en
geschiktheid 2011 per 1 januari 2017 staat het
volgende: “Uit analyse door het CBR en
getoetst door externe deskundigen onder meer
uit de universitaire wereld, is gebleken dat in
nagenoeg alle gevallen de
rijvaardigheidsbeperking een neurocognitieve
en daarmee medische grondslag heeft. Het is
voor de verkeersveiligheid passender om deze
gevallen langs de medische rijgeschiktheid af te
doen. Het is aan de expertise en professio
naliteit van het CBR om te bepalen of een
bepaalde situatie of reeks gedragingen die
hebben geleid tot een mededeling aan het CBR,
leiden tot een onderzoek naar de rijvaardigheid
en het rijgedrag dan wel een onderzoek naar de
medische geschiktheid.”

CBR update voor:

keurend specialisten

uitgave • februari 2017

aanwijzing voor een medische oorzaak. Dan volgt
een medisch onderzoek. Zonder duidelijke
medische aanwijzing werd voorheen een
onderzoek rijvaardigheid opgelegd. Hierbij wordt
door middel van een theorie- en praktijktoets
alleen de rijvaardigheid beoordeeld. Vaak was er
echter wel een vermoeden van een medische
oorzaak, bijvoorbeeld traagheid door ouderdom.
Sinds 1 januari 2017 biedt de Regeling
maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
de ruimte om ook bij een vermoeden van een
medische oorzaak een medisch onderzoek op te
leggen.

Keuringsrapport
Voor deze groep wordt een neurologische
expertise van u gevraagd met in ieder geval
aandacht voor de aanleiding van het onderzoek,
de algemene gezondheidstoestand,
zelfredzaamheid en het neurologisch onderzoek.
Dit is niet anders dan andere neurologische
onderzoeken in het kader van de
vorderingenprocedure. Wanneer u geen duidelijke
bevindingen heeft, maar wel een indicatie
waardoor u vindt dat er een rijtest plaats zou
moeten vinden, verzoeken we u dit in het advies
van uw rapportage op te nemen.
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Rijtest
Een rijtest is een rit met een deskundige van
het CBR om vast te stellen of iemand met een
beperking of medische aandoening veilig aan
het verkeer kan deelnemen.
De gezondheidsraad zegt over de rijtest:
Aangezien testmethoden ontbreken geeft het
rapport van de specialist informatie en bepaalt
de rijtest de rijgeschiktheid.

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).

