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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

Stand van zaken bij het CBR
Het zal u niet ontgaan zijn dat het CBR een
achterstand heeft bij het behandelen van
gezondheidsverklaringen. Hierdoor moeten onze
klanten helaas langer wachten totdat ze
duidelijkheid krijgen over hun rijgeschiktheid. Ook
voor u kan dit gevolgen hebben, zoals boze
klanten in uw spreekkamer. Dat spijt ons oprecht.
We vertellen u in dit bericht graag meer over de
stand van zaken en wat u de komende tijd kunt
verwachten.

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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Waardoor is de achterstand ontstaan?
De invoering van een nieuw systeem voor de
afhandeling van Gezondheidsverklaringen heeft
vertraging opgelopen. Dit heeft gezorgd voor
langere wachttijden. Begrijpelijkerwijs leidde dat
tot onrust bij burgers die in grote getale steeds
eerder hun gezondheidsverklaring indienden.

Hierdoor werd de wachtrij langer. Voor 2019
verwachten we dat er zo’n 100.000
gezondheidsverklaringen meer dan normaal
worden ingediend. Tegelijkertijd kampt het CBR
met een tekort aan artsen om alle
gezondheidsverklaringen te beoordelen. De
situatie heeft ertoe geleid dat het CBR tijdelijk
onder verscherpt toezicht van de minister is
geplaatst. Er is dagelijks contact met het
ministerie en het CBR rapporteert maandelijks aan
de Tweede kamer.
Wat betekent dit voor u?
Het kan zijn dat u minder verwijzingen vanuit ons
heeft gekregen dan normaal. Dit heeft te maken
met de keuze die het we hebben gemaakt om
mensen waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen
voorrang te geven. Tussentijdse meldingen
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hebben hierdoor minder prioriteit, want dit gaat
om rijbewijzen die meestal pas na 2-3 jaar
verlopen. Deze groep heeft dus nog geen
verwijzing gekregen.
Dat de overgang naar het nieuwe systeem niet
vlekkeloos verliep, heeft u wellicht ook gemerkt
aan de informatievoorziening. Het kan zijn dat u
brieven heeft ontvangen die incompleet waren of
informatie ontbrak. Om dit te voorkomen hebben
we strakkere richtlijnen ingevoerd bij het
verwijzen. Als u desondanks nog merkt dat
informatie ontbreekt dan kunt u dit melden via
specialistenbeheer.
Vooruitzichten
We verwachten begin 2020 een toename van het
aantal verwijzingen. Sinds 1 december kunnen 75
+ ers een jaar lang doorrijden met een verlopen
rijbewijs. Hierdoor krijgt het CBR meer ruimte om
de achterstanden in te lopen en geldt de eerder
genoemde prioritering niet meer. We vragen u om
hiermee rekening te houden in uw planning en te
zorgen dat u eventueel extra tijd reserveert voor
keuringen.
Bij vordering is geen sprake van achterstanden.
Dit komt omdat de juridische kaders voorrang
eisen. We verwachten dus geen extra
vorderingskeuringen komend jaar.
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Vragen?
Heeft u vragen en of opmerkingen betreffende het
proces kunt u zich richten tot onze
accountmanager medisch, Bo Havermans.
Wij zijn ook benieuwd van u te vernemen waar u
eventueel tegenaan loopt bij keuringen voor het
CBR en wat u vindt van de werkwijze. We
ontvangen uw feedback graag.

Vernieuwde informatie
beschikbaar over rijden
met epilepsie

diverse aandoeningen uitbreiden. Als eerste is de
informatie betreffende epilepsie richting enerzijds
mensen die epileptische aanvallen hebben gehad,
anderzijds richting zorgverleners uitgebreid. De
informatie is te vinden via https://www.cbr.nl/nl/
voor-artsen/nl/patienten-voorlichten/voorlichtingspecifieke-ziektebeelden.htm

Verzoek vanuit afdeling
vorderingen – bij niet
verschijnen

Wanneer een betrokkene niet verschijnt bij een
keuring vanwege een vorderingsprocedure en hij
heeft geen geldige reden van verhindering, wordt
zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Om dit besluit
tijdig te kunnen nemen, verzoeken we specialisten,
die voor vorderingen keuren, binnen vijf
werkdagen schriftelijk door te geven aan het CBR
wanneer een betrokkene zonder geldige reden niet
is komen opdagen. U kunt het formulier scannen
en per e-mail (versleuteld) verzenden.

Opname gesprekken
Het CBR vindt het belangrijk om de informatie op
www.cbr.nl te verbeteren. Het CBR gaat daarom, in
samenwerking met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, de
informatievoorziening rondom autorijden met

Artsen maken wel eens mee dat een patiënt een
gesprek wil opnemen. Dat komt ook voor bij het
keuringsproces. Wat zijn de regels en hoe kunt u
hier mee omgaan? De KNMG heeft alles op een rij
gezet in een handreiking voor artsen. Deze vindt u
hier.
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De belangrijkste punten uit de handreiking:
•	Patiënten mogen volgens de wet een gesprek
met een arts voor privégebruik opnemen.
• Zij hoeven dit niet vooraf te melden, maar het
komt de verstandhouding ten goede als dit wel
gebeurt. Ook de Nederlandse Patiënten
federatie draagt dit uit.
• Een open, uitnodigende houding van de arts
verlaagt de drempel en kan heimelijke opnames
voorkomen. Denk aan een aankondiging in de
wachtkamer over het opnemen van gesprekken.
• Zo ontstaat ruimte om samen te bespreken welke
behoefte de patiënt heeft en welke
informatieoverdracht hier het beste bij past. Denk
bijvoorbeeld aan het opnemen van een
samenvatting van het gesprek aan het eind van
het consult.
• Openbaarmaking van een geluidsopname,
bijvoorbeeld via sociale media, mag alleen als
de arts hiermee heeft ingestemd.
Bron: KNMG

Tarieven 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor
het jaar 2020 de tarieven voor rijbewijskeuringen
in het kader van de geschiktheidsprocedure voor
het rijbewijs vastgesteld.
We verzoeken u zich aan de maximumtarieven
gesteld door de NZa te houden.
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Naar verwachting zal de NZa de tarieven
binnenkort weer in de FAQ sheet publiceren. Op
www.cbr.nl/voorartsen (onder nuttige links) vindt
u een link naar de FAQ sheet van de NZa.
De NZa heeft de tarieven van 2020 geïndexeerd
ten opzichte van 2019. Hieronder een overzicht.
De tarief opbouw blijft ongewijzigd.
Tarieven vorderingskeuringen alcohol en drugs
De psychiaters die alcohol en drugskeuringen in het
kader van de vorderingsprocedure verrichten zijn per
post op de hoogte gesteld van de tarieven voor 2020
deze worden via het CBR verrekend met betrokkene.

Gespecificeerde nota

Het CBR ontvangt veelvuldig klachten en
meldingen betreffende de kosten en betalingen
voor de specialistische keuringen. De betaling van
de keuring is iets tussen u als specialist en
betrokkene. Het CBR wordt hier echter wel op
aangesproken in de publieke opinie. De NZa stelt
als eis dat u betrokkene een gespecificeerde
rekening geeft bij betaling en een offerte vooraf.
Betaling vooraf is door de NZa verboden, u kunt
wel een voorschot vragen. Vanuit het CBR
verzoeken we u gehoor te geven aan deze eisen.
In de gespecificeerde factuur verzoeken we u

tarief*

toelichting

toepassing

Basistarief
rijbewijskeuring

€ 88,97

Het basistarief voor rijbewijskeuring voor 15 minuten directe
tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Van toepassing voor alle
specialisten

Toeslag directe tijd

€ 44,48

Toeslag per 15 minuten dat de
keuring bij de medisch specialist
langer duurt.

Van toepassing voor alle
specialisten – geen maximum

Toeslag indirecte tijd

€ 44,48

Toeslag voor langere voorbereiding en uitwerking van de
rapportage dan het basistarief.

Van toepassing voor neurologen
en psychiaters – maximum
vastgesteld (2 in de procedure
Gezondheidsverklaring, 4 in de
vorderingsprocedure)

* tarieven exclusief BTW
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paragrafen, maar tijdens de keuring blijkt er iets
aan de hand te zijn wat onder een andere paragraaf
valt, waardoor het advies van de specialist
gebaseerd is op een andere paragraaf dan waarop
hij gevraagd is een onderzoek te verrichten?

tevens de gebruikte begrippen als directe en
indirecte tijd uit te leggen aan betrokkene.

Zorgdomeincode niet mee
of vergeten?
Het kan gebeuren dat een
klant van ons bij u terecht
komt voor een keuring en hij
zijn zorgdomeincode niet
heeft of weet. Wat kunt u in
zo’n geval doen? De klant
kan deze code eenvoudig online opzoeken op
MijnCBR. Is dat niet mogelijk dan kunt u ook
bellen met de artsenlijn (088-2276300) U krijgt
dan een van onze collega’s van ons Medisch
Service Team aan de lijn. Zij kunnen u helpen aan
de code mits de klant hiermee ter plekke instemt.

Jeugd ADHD versus
ADHD op volwassen
leeftijd

Wanneer er een diagnose jeugd -ADHD gesteld is
en bij de psychiatrische keuring blijkt dat er geen
sprake is van ADHD op de volwassen leeftijd, en
er ook geen medicatie meer voor gebruikt wordt,
hoeft er na de psychiatrische beoordeling geen
rijtest plaats te vinden voor de beoordeling. We
vragen u als psychiater vriendelijk dit duidelijk in
uw conclusie aan te geven. Dat voorkomt
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onterechte verwijzingen voor een rijtest.
Wanneer een betrokkene voor de keuring al bij het
CBR aangeeft dat er slechts sprake is van jeugd
ADHD en hij heeft de vraag (‘Heeft u ADHD of
ADD?”) verkeerd beantwoord dan kan betrokkene
dit bij het CBR aangeven. Hiervoor kan betrokkene
een formulier vinden op www.cbr.nl, waarin bij
twijfel een verklaring van een arts gevraagd wordt.
In dat geval is er geen psychiatrische keuring
noodzakelijk.

Vraag en antwoord

Af en toe ontvangen we bij specialistenbeheer een
vraag, welke we inclusief het antwoord graag met
u willen delen.
Vraag
Wat zijn de juridische consequenties van de
volgende situatie: in de vorderingsprocedure wordt
verwezen onder een specifieke paragraaf of

Antwoord jurist CBR
Wanneer blijkt dat er iets anders aan de hand is
dan mag dat op basis van jurisprudentie gewoon
opgemerkt en afgewogen worden. Als het binnen
deskundigheid van het desbetreffende specialisme
valt verwerkt de specialist het in zijn rapport en
neemt het mee in zijn advies met betrekking tot
de geschiktheid. Als het iets betreft op een ander
vakgebied, dan neemt de specialist het op in zijn
rapport en geeft het advies aan CBR om
aanvullend onderzoek bij een andersoortige
specialist te laten verrichten en onze medisch
adviseur zal dan daartoe kunnen besluiten.
Heeft u een vraag voor een volgende nieuwsbrief?
U kunt deze richten aan
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl

Eisen urineonderzoek bij
vermoeden op
drugsmisbruik aangepast

Naar aanleiding van de eisen die het CBR stelt bij
het urineonderzoek, wanneer er een vermoeden is
op drugsmisbruik heeft F. Bergkamp,
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laboratoriumspecialist klinische chemie, een
enquête uitgezet onder de laboratoria. De uitslag
was aanleiding om een aantal punten (2,7 en 9)
aan te passen
De eisen bij urineafname en -onderzoek zijn nu
als volgt:
1.	Het laboratorium (zowel het laboratorium waar
de urineafname plaatsvindt als het
laboratorium waar het feitelijke onderzoek
wordt uitgevoerd) voldoet aan de
kwaliteitsnorm ISO15189 en geaccrediteerd te
zijn door de RvA.
2. Bij urineafname moet persoonsidentificatie
plaats vinden aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs en moet het nummer van het
identiteitsbewijs minimaal één jaar te worden
vastgelegd. Bij de afname gelden de volgende
richtlijnen: Betrokkene neemt geen jassen en
tassen mee het toilet in. De ontvangen urine
wordt door de medewerker gecontroleerd op
temperatuur (handwarm) als ook kleur (helder
geel tot okergeel). Alleen dan wordt deze in
ontvangst genomen voor het onderzoek
3. Indien de uitvoering van de test wordt
uitbesteed aan een ander laboratorium, moet
het verzendend laboratorium zich ervan te
verzekeren dat het uitvoerend laboratorium
zich aan de geldende Richtlijn houdt.
4. U verricht standaard onderzoek op de volgende
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stoffen: Amfetamine, MDMA, Cocaïne,
Cannabis, Heroïne, Methadon,
Benzodiazepines.
5. Op indicatie verricht u onderzoek op GHB.
6. Bij een positieve screening (immunologie)
wordt er standaard een confirmatietest
(gaschromatograafmassaspectrofotometer)
verricht voor de desbetreffende stof.
7. Verificatie van de bepalingsmethode gebeurt
volgens de ISO 15189 norm.
8. Bij de screening wordt standaard de kreatinine
waarde bepaald teneinde de betrouwbaarheid
van het monster te testen.
9. Na de analyse worden de monsters alleen bij
een positieve uitslag één jaar bewaard bij
-20 ºC op het laboratorium waar de analyse
werd uitgevoerd. Monsters zijn opvraagbaar
door opdrachtgever, cliënt of diens advocaat.
10.Alle gegevens, inclusief die van alle
kwaliteitscontrole- en calibratiemonsters,
worden minimaal één jaar bewaard.
De gewijzigde eisen zijn ook met de laboratoria
gedeeld en op het formulier op cbr.nl aangepast.
De wijziging gaat per direct in.
De lijst van beschikbare laboratoria is aan
wijzigingen onderhevig, dus raadpleeg altijd de
actuele lijst.

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
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

