Handreiking

Rijbewijskeuringen
door de huisarts
Bestuurders moeten volgens de wet niet alleen rijvaardig, maar ook ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil
zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om veilig te rijden. Het CBR beoordeelt of (aanstaande) bestuurders voldoen aan de eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid die de
overheid stelt. Dit gebeurt aan de hand van de wettelijke Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

Waar haalt het CBR de informatie vandaan?

Het CBR beoordeelt de rijgeschiktheid op basis van de Gezondheidsverklaring die de burger
instuurt. Hierbij kan aanvullende medische informatie van een arts nodig zijn. Bijvoorbeeld
informatie bij een met ‘ja’ beantwoorde vraag op de Gezondheidsverklaring, of een ingevuld
Geneeskundig verslag (kleine rijbewijskeuring voor senioren). Zowel de aanvullende informatie als het Geneeskundig verslag voor de oudere rijbewijsbezitter mogen door een huisarts
worden opgemaakt.
Vaak neemt het CBR op basis hiervan een besluit over de rijgeschiktheid, maar in sommige
gevallen is een rapport van een medisch specialist noodzakelijk. Daarnaast kan het CBR ook
nog een rijtest opleggen.

Informatie van een arts (vraag met ‘ja’)

Volgens de wet is het de verantwoording van de burger om bij een met ‘ja’ beantwoorde
vraag een zogenoemde ‘aantekening waaruit aard en ernst van de aandoening blijkt’ te laten
plaatsen door een arts. Dit betekent dat een door de burger uitgezochte arts informatie geeft
waarop het CBR een besluit kan nemen over de geschiktheid, of over eventuele extra onderzoeken.
Deze informatie mag volgens de KNMG ook door de behandelend arts worden gegeven,
wanneer in het medisch dossier de relevante recente feitelijke medische informatie aanwezig
is. Maar niemand is daartoe verplicht; er mag altijd naar een onafhankelijke collega worden
verwezen. De arts tekent alleen voor de door hem of haar verstrekte informatie en niet voor
het al dan niet juist beantwoord zijn van de vragen op de Gezondheidsverklaring.

Vragen:
Neem bij vragen of
onduidelijkheid over wat
te noteren contact op met
het CBR op het speciale
nummer voor
artsen: 088 227 63 00.
Daarnaast is veel informatie
te vinden op www.cbr.nl/
voorartsen
rijges.813.1017
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Voor elke aandoening staat in de Regeling eisen geschiktheid 2000 op welke wijze de aard en
ernst beschreven moeten worden. Omdat voor de rijgeschiktheid vaak specifieke informatie
nodig is, heeft het CBR hiervoor een aantal hulpformulieren opgesteld zoals de diabetes- of
beroertevragenlijst. Deze volledig ingevulde formulieren geven de informatie die het CBR
nodig heeft voor de beoordeling van de rijgeschiktheid.

Geneeskundig verslag

Wanneer het rijbewijs verloopt op of na de 75e verjaardag hebben burgers een Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag nodig. Dit verslag van de kleine rijbewijskeuring voor
senioren, moet volgens de KNMG altijd door een onafhankelijke (huis)arts worden ingevuld.
De NZa heeft daar een tarief voor vastgesteld. De bedoeling is dat op alle vragen wordt geantwoord en dat alle velden betreffende o.a. bloeddruk en ogen (ook zonder correctie) worden
ingevuld. Dat voorkomt terugzenden door het CBR.

Vrachtwagen en bus

Voor het aanvragen of verlengen van een vrachtwagen- of busrijbewijs van een persoon jonger
dan 75 jaar, heeft het CBR een apart model Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag.
Deze vult een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst in (de beroepschauffeurkeuring).

