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Onderwerp: toelichting nodig bij Gezondheidsverklaring
Geachte heer MBF de Hafakker,
Wij hebben van u een Gezondheidsverklaring ontvangen met gegevens over uw medische
situatie. Om te beoordelen of u volgens de regels geestelijk en lichamelijk in staat bent om te
rijden, hebben wij meer gegevens nodig. Op uw Gezondheidsverklaring heeft u een of meer
vragen met ja beantwoord. Daarom is er een toelichting nodig van een arts.
Wat moet u doen?

Maak zo snel mogelijk een afspraak met een arts. Zeg bij het maken van de afspraak dat
het gaat om een toelichting op de Gezondheidsverklaring. U kunt zelf een arts kiezen. Dat
mag ook uw eigen huisarts zijn, maar uw arts beslist dit zelf.

Bij de afspraak neemt u mee:
o deze brief en alles wat er nog meer bij zit;
o formulier voor toelichting. Het formulier vindt u bij deze brief. De arts schrijft de
uitkomst van het onderzoek op dit formulier. Vraag aan de arts om op alle
stukken een handtekening en een datum te zetten.

Stuur het ingevulde formulier en alles wat de arts u verder meegeeft, terug naar:
CBR, divisie Rijgeschiktheid, medische afdeling, Postbus 1062, 2280 CB Rijswijk (ZH).
Vergeet u niet op alle stukken uw burgerservicenummer (BSN) te vermelden?

Wilt u vóór 13 november 2017 reageren? Anders loopt uw aanvraag vertraging op.
Kosten
De arts mag voor uw afspraak kosten in rekening brengen. Als een aanvullend onderzoek nodig is
betaalt u deze kosten ook zelf.
Wat gebeurt er daarna?
Zodra wij alle informatie hebben gekregen, sturen wij u binnen vier weken een reactie. Wij
bekijken de informatie van de arts. Als wij met die informatie meteen uw rijgeschiktheid kunnen
beoordelen, sturen wij u ons besluit. Maar soms hebben wij nog andere informatie nodig,
bijvoorbeeld van een specialist. Ook is het mogelijk dat u een rijtest moet doen. Wij sturen u dan
een brief met een verwijzing.
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Vraagt iemand anders namens u informatie op?
Het CBR mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven. Ook niet over de ontvangst
van gegevens. Alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft, mag iemand anders namens u
informatie opvragen. Dit doet u met een machtigingsformulier: www.cbr.nl/machtiging.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief vragen of wilt u meer informatie? Op onze website
cbr.nl/gezondheidsverklaring vindt u meer informatie. Veel vragen en antwoorden vindt u op
cbr.nl/steleenvraag.

Met vriendelijke groet,

drs. P.J. Delsing
algemeen directeur

Bijlage: formulier voor toelichting
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Toelichting van arts
Gezondheidsverklaring rijbewijs
Waarom vult u dit formulier
in?
U heeft een afspraak met de
aanvrager van een rijbewijs. Of
met iemand die wil weten of hij
of zij nog veilig kan rijden. Hij
of zij heeft een of meer vragen
op de Gezondheidsverklaring
met ‘ja’ beantwoord. Wij willen
daar graag van u een
toelichting op.

Het gaat dan om de aard en de
ernst van de aandoening. Met
uw informatie kunnen wij
besluiten of de aanvrager veilig
kan rijden.
Wat moet u doen?
Beantwoord alle vragen. Geef
het ondertekende formulier
terug aan de aanvrager. Hij of
zij stuurt het naar:

CBR, divisie Rijgeschiktheid,
medische afdeling, Postbus
1062, 2280 CB Rijswijk (ZH).
Heeft u vragen?
Op cbr.nl vindt u meer
informatie. U kunt ons ook
bellen. Ons telefoonnummer is
088 227 7700 (lokaal tarief).
Kies optie 1. Wij zijn bereikbaar
op werkdagen tussen 8.00 en
17.30 uur.

Uw gegevens
Wilt u de vragen met een zwarte of blauwe pen invullen?
Naam arts
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
BIG registratienummer

Persoonlijke gegevens aanvrager
Voorletters en achternaam

MBF de Hafakker

Heeft de aanvrager zijn of haar
identiteitsbewijs getoond?

Ja

Nee

Burgerservicenummer
Zie het identiteitsbewijs

Vragen Gezondheidsverklaring
Toelichting arts
Hierna ziet u de antwoorden die de aanvrager gaf Beschrijf de aard en ernst van de aandoening
op zijn of haar Gezondheidsverklaring.
achter elke vraag die met ‘ja’ is beantwoord.
Heeft u wel eens een epileptische aanval
gehad?
- Heeft u de laatste epileptische aanval in
de afgelopen vijf jaar gehad?

Ja
Ja

Bent u in de afgelopen drie jaar
Ja
flauwgevallen?
Nee
- Heeft u wel eens plostseling uw
bewustzijn verloren (o.a. flauwgevallen)?
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Heeft een arts een psychiatrische ziekte bij u
vastgesteld?
- Heeft een arts bij u een depressie of een
bipolaire stoornis vastgelegd?
- Is de diagnose in de afgelopen vijf jaar
gesteld?
- Bent u in het afgelopen jaar behandeld
door een psychiater?

Ja

Heeft een arts bij u een vorm van dementie
of MCI vastgesteld?
- Heeft u een beroerte, een herseninfarct
of hersenbloeding gehad?

Ja

Heeft een arts bij u een hersenziekte of een
ziekte van uw ruggenmerg of zenuwstelsel
vastgesteld?
- Is dit in de afgelopen zes maanden
gebeurd?
- Bent u aan de bloedvaten van uw
hersenen geopereerd?

Ja

Ja
nvt
Ja

Ja

Ja
Ja

Ondertekening
Het CBR verzoekt u vriendelijk geen mededelingen te doen over de rijgeschiktheid van de
aanvrager.
Datum

Handtekening
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