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Vrije artsenkeuze
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
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.

Tips en opmerkingen over
deze nieuwsbrief kunt u mailen aan:
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl
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Enkele weken geleden heeft u als onafhankelijk
specialist een brief van ons ontvangen betreffende
de publicatie van uw gegevens op cbr.nl om
ongerichte verwijzingen binnen ons bestand van
specialisten mogelijk te maken. Deze manier
van verwijzen geldt vooralsnog alleen voor de
Gezondheidsverklaringsprocdure. In deze
nieuwsbrief willen we u graag van nog wat meer
informatie voorzien betreffende deze manier van
verwijzen.
Wat houdt deze manier van verwijzen in
Betrokkene krijgt van het CBR een brief met een
verwijzing naar een specialist, bijvoorbeeld
een neuroloog in verband met een keuring bij
epilepsie. In deze brief staat geen specifieke naam
van een neuroloog, maar een verwijzing naar onze
website. Wanneer betrokkene digitaal met ons
communiceert ontvangt hij in zijn digitale
verwijzing een link naar de juiste lijst, in het
voorbeeld dus een link naar de lijst met de

neurologen die keuringen verrichten op het gebied
van de epilepsie. Bij communicatie per brief
ontvangt betrokkene ook deze link, die hij in de
zoekfunctie van de browser in kan vullen om bij
dezelfde lijst uit te komen.
Waarom ongericht verwijzen
Mede op verzoek van het ministerie willen we
betrokkene een vrije keuze geven in door welke
specialist hij gekeurd wordt. De reden dat hij
alleen kan kiezen uit de lijst van de bij ons
ingeschreven onafhankelijk specialisten is dat u
ten eerste zelf aangegeven heeft dat u keuringen
wilt verrichten en ten tweede opgeleid bent en
geïnformeerd wordt in hoe de procedure van de
beoordeling van de rijgeschiktheid in elkaar steekt.
Tevens is het voor de medisch adviseur in het
nieuwe systeem sneller om een ongerichte
verwijzing naar u als groep te verzenden, dan om
een gerichte verwijzing aan te maken. Dit kan
weer ten goede komen van onze doorlooptijden.
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Wanneer kunnen we ongericht verwijzen niet
gebruiken
Er zijn situaties waarin we geen gebruik kunnen
maken van ongericht verwijzen. Dit heeft in de
meeste gevallen te maken met het feit dat de
informatie niet naar de specialist gestuurd wordt,
maar naar betrokkene. Hierdoor kan de specialist
zich niet voorbereiden en kan betrokkene de
informatie mogelijk ook niet meenemen naar
de keuring. Hieronder vindt u een overzicht van
de situaties waarin we gericht blijven verwijzen:
- Alle eerste beoordelingen nadat betrokkene de
vorderingsprocedure doorlopen heeft;
- Alle herkeuringsdossiers;
- Alle psychiatrische keuringen, m.u.v. de eerste
keuring (meestal bij examen) waarbij we behalve
de naam van de aandoening geen enkele
informatie hebben; Voorbeelden waarbij we wel
ongericht verwijzen:
- melding ADHD en ASS bij examen
- melding psychotische aandoening bij examen,
zonder verdere informatie
- Alle neurologische verwijzingen, m.u.v.
keuringen waarbij we behalve de naam van de
aandoening geen enkele informatie hebben;
- In geval van bijzondere ziektebeelden, waarbij
het van belang is dat betrokkene gekeurd wordt
door een specifieke specialist (ter beoordeling
aan de medisch adviseur);
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- Alle verwijzingen naar een neuropsycholoog van
het UMCG;
- Alle andere situaties waarin de medisch adviseur
beoordeeld dat de specialist de informatie voor
de keuring in het bezit moet hebben, zodat hij
zich kan voorbereiden.
Vanaf wanneer vrije artsenkeuze
De vrije artsenkeuze zal gefaseerd ingevoerd
worden. Er moeten nog een aantal dingen voor de
website gerealiseerd worden voordat we zover
zijn. Als dat rond is zullen een voor een de
specialismen gepubliceerd gaan worden op
www.cbr.nl.
Wat betekent het als u bezwaar heeft gemaakt
tegen publicatie van uw gegevens
Wanneer u heeft aangegeven dat u niet wilt dat uw
gegevens op www.cbr.nl worden gepubliceerd dan
blijft u ingeschreven bij het CBR als onafhankelijk
keurend specialist en zult u nog steeds gerichte
verwijzingen van de medisch adviseur van het
CBR ontvangen.
Mocht u op een later moment uw bezwaar in
willen trekken of wilt u alsnog dat uw gegevens
niet gepubliceerd worden verzoeken we u dat per
mail door te geven aan rijgeschiktheid.
specialistenbeheer@cbr.nl.

Zoals in de brief aangegeven zullen de gegevens
van de specialisten die niet gereageerd hebben
op de brief gepubliceerd gaan worden. Vergeet
niet om uw bezwaar aan te geven wanneer u dit
niet wilt.
Wijzigingen in de gepubliceerde gegevens
Gewenste wijzigingen of aanvullingen in de
gegevens kunt u per mail doorgeven aan
specialistenbeheer. Deze zullen zo snel mogelijk
verwerkt worden. Ook als u (tijdelijk) niet
beschikbaar bent voor keuringen.
Informatie betreffende keuringstarieven
Informatie betreffende tarieven kunnen we niet
opnemen in het overzicht. Dit is tegen de
richtlijnen van de NZa.

Het tarief is afhankelijk van de tijdsduur van de
keuring en kan alleen na afloop van de keuring
vastgesteld worden. De doorgegeven tarieven zult
u dan ook niet aantreffen in het overzicht.

x
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Administratieve verlenging
75 plussers
Op 1 december 2019 is de tijdelijke verlenging van
de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers
ingegaan. Dat heeft minister Cora van
Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in
een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Door
de regeling kunnen 75-plussers maximaal een jaar
blijven rijden, tot het moment dat het CBR een
besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.
De Tweede Kamer had de minister al meerdere
malen gevraagd om iets te doen voor de grote
groep 75-plussers die te maken heeft of krijgt met
een verlopen rijbewijs.
In het belang van de verkeersveiligheid geldt de
regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs
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korter geldig is dan 5 jaar vanwege een medische
achtergrond. Ook 75-plussers waarvan het
rijbewijs ongeldig is verklaard, is ingevorderd,
ingehouden of geschorst, vallen niet in de
regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het
CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan de slag
te gaan met de groep mensen die zich vanwege
een medische aandoening tussentijds meldt bij
het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het
beoordelen van de rijgeschiktheid van
examenkandidaten. Het CBR en de RDW hebben
de afgelopen maanden hun systemen klaar
gemaakt voor de praktische uitvoering van de
tijdelijke regeling.
Tijdens de administratieve verlenging loopt het
proces van medische beoordeling door. Dat
betekent dat mensen wel hun verwijzingen
kunnen krijgen naar de keurend arts of specialist.
Zij worden gevraagd om de informatie uit deze
keuring(en) binnen de gevraagde tijd aan te
leveren aan het CBR. Het besluit kan dan echter
nog even op zich laten wachten.
Mocht u als keurend specialist, al dan niet samen
met betrokkene, twijfelen of de beoordeling van de
rijgeschiktheid wel uitgesteld kan worden, adviseer
dan aan de klant om telefonisch contact op te
nemen met het CBR. Het CBR heeft namelijk een
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protocol opgesteld om te beoordelen of de
medische situatie aanleiding geeft tot een hogere
prioriteit. Is dat het geval, dan wordt de klant met
voorrang behandeld
x

Contraexpertise door
onafhankelijk keurend
specialisten die ook keuren
voor het CBR
Advocaten voor de contra-expertises in een
bezwaar- of beroepszaak vragen specialisten die
ook onafhankelijke keuringen voor het CBR
verrichten.
De onafhankelijk keurend specialisten die
ingeschreven zijn bij het CBR worden door het
CBR opgeleid en voorzien van informatie
betreffende de procedures en de eisen in de
beoordeling van de geschiktheid tot het besturen
van motovoertuigen. Hierdoor zijn zij de enige
experts in Nederland binnen de medisch
specialisten op het gebied van de beoordeling van
de rijgeschiktheid. Het is voor een advocaat niet
mogelijk om een specialist voor de
contraexpertises te vinden buiten degene die door
ons opgeleid zijn. We begrijpen dan ook dat de
advocaat gebruikt maakt van deze experts.
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Uit de praktijk van de
rechtspraak
Rol specialist: onafhankelijke beoordeling of
opkomen voor maatschappelijk belang?
Een specialist heeft in zijn rapport aangegeven dat
hij, als de Regeling geen houvast biedt, als
onafhankelijk neuroloog dient op te komen voor
het maatschappelijk belang.
In de uitspraak van de rechtbank staat vervolgens
het volgende:
Deze uitspraak in het rapport van de neuroloog
doet juist afbreuk aan zijn onafhankelijkheid nu dit
laatste de taak van verweerder (in deze het CBR) is
en niet van diens adviseurs. De specialist heeft
zich met deze opmerking een houding
aangemeten die hem niet paste, hetgeen op zijn
minst genomen onzorgvuldig is.

x
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Stand van zaken
digitalisering proces
Rijgeschiktheid en
ZorgDomein
Sinds december vorig jaar is het oude systeem
van het CBR voor de Gezondheidsverklaringsprocedure afgesloten en vindt de beoordeling van
alle Gezondheidsverklaringen plaats in het nieuwe
systeem. Dit betekent onder andere dat alle
betrokkenen een ZorgDomein code ontvangen bij
een verwijzing en u in veel gevallen uw
bevindingen via ZorgDomein in kunt dienen. De
nog niet afgehandelde dossiers uit het oude
systeem zijn geconverteerd naar het nieuwe
digitale systeem.
Hoe werkt het?
We adviseren betrokkene deze ZorgDomein code
(ZD-code) mee te nemen naar de afspraak. Hierbij
kan het voorkomen dat betrokkene meerdere
ZD-codes heeft omdat hij door verschillende
specialisten en artsen gezien moet worden. Let u
er alstublieft op dat u de juiste ZD-code gebruikt.
Wanneer u inlogt op uw account bij ZorgDomein
vult u de code van de klant in. U krijgt de juiste
formulieren op het scherm, vult deze in en klikt op
verzenden. Na verzending wordt een kopie van

het formulier opgeslagen in uw account. Deze
blijft 18 maanden bewaard in ZorgDomein.
Betrokkene vindt een kopie van het formulier in
mijncbr.nl.
Digitaal gaat sneller
Wanneer een formulier digitaal ingevuld is kan het
na indienen direct toegevoegd worden aan het
dossier van betrokkene. De stappen scannen en
digitaliseren die bij insturen op papier doorlopen
moeten worden kunnen worden overgeslagen.
Het digitaal indienen heeft ook voordelen voor u
als specialist. Zo gaat de verwerking sneller, vraagt
het minder administratie van u, hoeft u of de klant
niet langer naar de postbus en is er minder kans
op fouten en kwijtraken van formulieren.
Uploaden van documenten (nog) niet mogelijk in
ZorgDomein
We beseffen dat door het ontbreken van de
mogelijkheid om een rapport of aanvullende
informatie te uploaden deze digitale weg nog niet
voor iedereen toegankelijk is. Er is op dit moment
nog geen nieuws te delen betreffende mogelijke
ontwikkelingen in de toekomst.
Door het ontbreken van deze functionaliteit
kunnen met name psychiaters en oogartsen
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(bij gezichtsveldonderzoek) geen gebruik maken
van ZorgDomein voor het indienen van hun
rapportages.
Op papier indienen blijft mogelijk
Het digitale proces heeft duidelijke voordelen
maar u kunt voor het indienen van de
keuringsformulieren ook nog gewoon de reguliere
papieren route blijven gebruiken. Daarom vragen
we betrokkene, bij de verwijzing altijd om het
formulier ook op papier mee te nemen.
Heeft u nog geen account bij ZorgDomein?
U kunt gratis een account aanmaken via:
www.zorgdomein.com/zorgverleners/keuringen.
Werkt uw organisatie al met ZorgDomein, maar
heeft u zelf nog geen account? Dan kan de
verantwoordelijk
beheerder van uw
zorginstelling een
ZorgDomein-account
voor u aanmaken. x
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Achterstanden en hoe u
ons kunt helpen
Zoals bij u wellicht bekend heeft het CBR met
ernstige achterstanden te kampen. We werken
hard aan het op orde krijgen van de werkvoorraad.
Als specialist kunt u ons helpen met een paar
handelingen die geen extra werk opleveren voor
uzelf. Soms zelfs minder. Hieronder een overzicht
met voorbeelden en achtergronden.
Vul geen informatie in in de vrije tekstvelden
van een formulier wanneer deze niet medisch
relevant is.
Voorbeelden niet medisch relevante opmerkingen
gezonde man; mijn inziens geschikt; rijdt al 20
jaar schadevrij; graag spoed zijn rijbewijs verloopt.
Achtergrond
Een deel van de beoordeling van ingevulde
formulieren kan inmiddels gedaan worden door
het Automatisch Protocol wat in het nieuwe
systeem ingebouwd is. Vooral wanneer er geen
bijzonderheden aan de hand zijn. Wanneer een vrij
tekstveld ingevuld is, is er altijd een handmatige
beoordeling door een medisch adviseur
noodzakelijk en kan het per definitie niet door het
systeem afgehandeld worden. Daarmee kost het

meer tijd en krijgt de betrokkene niet direct bericht
maar moet deze wachten tot er een arts naar
gekeken heeft.
NB: medisch relevante opmerkingen lezen we
natuurlijk altijd graag en vereisen ook een
handmatige beoordeling.
Houdt de barcodes intact en bij de juiste persoon
Achtergrond
De barcode op een formulier is persoonsgebonden en formulier -specifiek.
Wanneer u een formulier op papier invult en per
post verstuurt wordt bij het scannen door de
barcodes op het formulier dit formulier direct aan
het juiste dossier toegevoegd en wordt er in het
systeem direct weergegeven dat dit bijvoorbeeld
een rapport van een oogarts betreft. Hierdoor gaat
de verwerking van de formulieren bij het
digitaliseren veel sneller. Voorkom dus aub dat u
stempels of handgeschreven tekst door of op de
barcodes zet.
Stuur uw rapport of digitaal of per post, niet beide
en ook niet meerdere malen
Achtergrond
Elk rapport of formulier wat we twee keer
ontvangen moet ook twee keer aan het dossier
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toegevoegd worden en twee keer beoordeeld
worden in het systeem. Het versnelt het proces
dus niet om zowel digitaal als op papier dezelfde
informatie in te sturen. Er moet altijd door een
medewerker van de medische afdeling beoordeeld
worden of er echt geen nieuwe of andere
informatie in staat.
Wanneer informatie per post toegestuurd wordt
duurt het even voordat het in het dossier aanwezig
is en dus gezien kan worden dat het ontvangen is.
Dit komt doordat er meerdere stappen doorlopen
moeten worden. Het document moet
gecontroleerd worden voordat het gescand kan
worden, moet gescand worden, er moet gekeken
worden of de scansoftware alles juist
overgenomen heeft. Vervolgens moet de
informatie gedigitaliseerd worden en aan het
juiste dossier gekoppeld. Hier kunnen enige
dagen overheen gaan. Vraag betrokkene dus
alstublieft om ook hierin enig geduld te hebben,
dat ontlast onze klantenservice.
Begin met schrijven binnen de tekstkaders
Achtergrond
Losse stukken tekst buiten tekstkaders worden
niet herkend in ons scansysteem. Daardoor komt
deze informatie minder makkelijk op de juiste plek
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terecht en wordt mogelijk ook gemist. Mocht een
aantal woorden niet in het tekstkader passen, dan
kan doorgeschreven worden buiten het kader. Er
wordt dan in ieder geval door de software
gedetecteerd dat er informatie aanwezig is.

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

Toelichting aanvinken
Achtergrond
Bij sommige vragen op de formulieren wordt een
toelichting gevraagd bij de optie overig. Vergeet
aub niet het hokje voor deze optie aan te vinken
als deze aanwezig is, anders denkt het systeem
dat er niets staat in het toelichtingenveld en wordt
deze informatie mogelijk gemist.

x

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

