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

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

Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000
Per 1 juli 2018 versoepelen en verduidelijken
verschillende regels voor rijgeschiktheid in de
Regeling eisen geschiktheid 2000. Aanleiding
hiervoor zijn adviezen van de commissie
Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad, waarin
het CBR is vertegenwoordigd. De gewijzigde
regels zijn door het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. In
deze nieuwsbrief vindt u de voor cardiologen
relevante wijzigingen.
De wijziging betreft paragrafen:
6.2
Chronisch hartfalen onderdeel a;
6.2.1 steunhart: Ventricular Assist Device (VAD)
onderdeel a;
6.7.2 Tachy-arithmie onderdeel b;
6.7.4.1 ICD voor primaire preventie onderdeel a en
6.7.4.2 ICD voor secundaire preventie onderdeel a.

Tips en opmerkingen over
deze nieuwsbrief kunt u mailen aan:
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl
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In het kort is het volgende gewijzigd
Bij een steunhart kan betrokkene nu ook in
aanmerking komen voor code 101. Code 100 was
al van toepassing. In de overige paragrafen heeft
een tekstuele wijziging plaatsgevonden bij de
omschrijving voor de beperking tot privégebruik
(code 100).
Voor de keuringen die u verricht verandert er niets.
Bij een steunhart kunt u betrokkene voorlichten
over code 101.
De volledige tekst van de nieuwe paragrafen luidt
als volgt:
Paragraaf 6.2, onderdeel a
a groep 1: Personen met hartfalen NYHA klasse I
en II kunnen op basis van een aantekening van de
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keurend arts geschikt worden verklaard. Bij
personen met NYHA klasse III is een rapport
vereist van een medisch specialist. Voor personen
met NYHA klasse I en II is de maximale
geschiktheidstermijn vijf jaar, voor personen met
NYHA klasse III maximaal drie jaar.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs van
groep 1 door personen met hartfalen NYHA klasse
III moeten strenge eisen worden gesteld. Zij
kunnen in beginsel alleen geschikt worden
verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot
privégebruik.
Op verzoek kunnen personen met hartfalen NYHA
klasse III geschikt worden verklaard voor
beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per
dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer
of het onder toezicht doen besturen van derden.
Voorwaarde is een verklaring van de werkgever,
volgens een door het CBR vastgesteld model.
Personen met NYHA klasse IV zijn ongeschikt.
Paragraaf 6.2.1, onderdeel a
a. groep 1: Personen met een steunhart zijn
ongeschikt tot twee maanden na implantatie.
Blijkt aan het eind van deze periode dat zich geen
complicaties hebben voorgedaan, dan kunnen

2

keurend cardiologen

deze personen geschikt worden verklaard. De
maximale geschiktheidstermijn is twee jaar. Is er
tevens een ICD geïmplanteerd, dan gelden ook de
eisen van paragraaf 6.7.4.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs
van groep 1 door personen met een steunhart
moeten strenge eisen worden gesteld. Zij
kunnen in beginsel alleen geschikt worden
verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot
privégebruik.
Op verzoek kunnen personen met een steunhart
geschikt worden verklaard voor beroepsmatig
gebruik voor maximaal vier uren per dag,
uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer
of het onder toezicht doen besturen van
derden. Voorwaarde is een verklaring van de
werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld
model.
Paragraaf 6.7.2, onderdeel b
b. groep 2: Voor de beoordeling van personen met
een tachy-aritmie is altijd een specialistisch
rapport vereist. De maximale geschiktheidstermijn
is vijf jaar.
Bij syncope gelden de eisen van hoofdstuk 11 en in
geval van een ICD die van paragraaf 6.7.4.

Paragraaf 6.7.4.1, onderdeel a
a groep 1: Personen met een primaire ICD zijn
ongeschikt tot twee weken na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt
worden verklaard voor een termijn van maximaal
vijf jaar.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door
personen met een ICD moeten strenge eisen
worden gesteld. Zij kunnen in beginsel alleen
geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid
wordt beperkt tot privégebruik.
Op verzoek kunnen personen met een ICD
geschikt worden verklaard voor beroepsmatig
gebruik voor maximaal vier uren per dag,
uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of
het onder toezicht doen besturen van derden.
Voorwaarde is een verklaring van de werkgever,
volgens een door het CBR vastgesteld model.
Paragraaf 6.7.4.2, onderdeel a
a groep 1: Personen met een secundaire ICD zijn
ongeschikt tot twee maanden na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt
worden verklaard voor een termijn van maximaal
vijf jaar.
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Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs van
groep 1 door personen met een ICD moeten
strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen in
beginsel alleen geschikt worden verklaard als de
rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.
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Op verzoek kunnen personen met een ICD
geschikt worden verklaard voor beroepsmatig
gebruik voor maximaal vier uren per dag,
uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of
het onder toezicht doen besturen van derden.
Voorwaarde is een verklaring van de werkgever,
volgens een door het CBR vastgesteld model.

Contact met het CBR
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.
Artsenlijn: 088 227 63 00
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Groep 1 rijbewijs categorieën
A (motor)
B (personenauto)
BE (personenauto met aanhangwagen)
T (landbouw- of bosbouwtrekkers en 		
motorrijtuigen met beperkte snelheid)

Groep 2 rijbewijs categorieën
C (vrachtauto)
D (bus)
CE (vrachtauto met aanhangwagen)
DE (bus met aanhangwagen)

Code 100
Alleen tijdens privégebruik

Code 101
Tijdens privégebruik, en tijdens beroepsmatig
gebruik voor maximaal 4 uren per dag,
uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of
onder toezicht doen besturen van derden.

Toepassing: Wanneer code 100 van toepassing is
volgens de desbetreffende paragraaf, wordt
deze opgelegd voor groep 1 wanneer betrokkene
niet aan de eisen voor groep 2 voldoet.

Toepassing: Code 101 is een uitzondering op code
100. Wanneer code 100 opgelegd wordt, kan
betrokkene code 101 aanvragen. Hiervoor is een
verklaring van de werkgever noodzakelijk,
conform een door het CBR vastgesteld model.
En bij psychotische aandoeningen tevens een
positief advies van een psychiater.

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

