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ZorgDomein– digitalisering CBR
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

In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid aandacht
besteed aan ZorgDomein en de ontwikkeling van
het nieuwe systeem voor de beoordeling van de
rijgeschiktheid. Van meerdere specialisten hebben
we bericht ontvangen dat de mogelijkheid om de
vragenlijsten digitaal in te vullen, als een grote
verbetering ervaren wordt. Daar zijn we uiteraard
erg blij mee.

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.
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Zoals eerder aangegeven worden in de toekomst
mogelijk opties aan ZorgDomein toegevoegd.
Zodra hier meer over bekend is wordt u daar over
geïnformeerd.
Voor nu hebben we een paar aandachtspunten die
we graag willen delen.
Formulieren niet hergebruiken
De keuringsformulieren die u per post ontvangt
zijn persoonsgebonden door middel van de

barcode die op het
document staat. We
verzoeken u een
formulier dus niet
voor een andere
persoon te
gebruiken. Het
gevolg is dan namelijk dat dit keuringsformulier
aan het verkeerde dossier toegevoegd wordt.
Formulieren maar 1 keer naar het CBR toesturen
Het komt voor dat ingevulde formulieren zowel
per post, als digitaal via ZorgDomein bij het CBR
binnenkomen. Het gaat dan om exacte dezelfde
formulieren. In dat geval wordt het dossier in
ZorgDomein geannuleerd en verschijnt “De
transactie is afgebroken door de verzender en is
niet meer beschikbaar”. De formulieren kunnen
dan niet meer worden geopend.
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Dit is geen wenselijke situatie. Daarom het
dringende verzoek formulieren 1 keer naar het
CBR te sturen, bij voorkeur via ZorgDomein.
Faxnummers niet meer gebruiken
In het verleden was voor specialisten een
faxnummer beschikbaar om rapporten naar toe te
sturen. Sinds de invoering van de digitale route is
dit faxnummer niet meer in gebruik en komt
informatie die via dit faxnummer wordt verstuurd,
niet bij ons binnen.
Meer informatie digitale werkwijze
Op www.cbr.nl/zorgdomein vindt u meer
informatie over de nieuwe digitale werkwijze van
het CBR. Voor (medisch) inhoudelijke of
procedurele vragen kunt u contact opnemen
met het CBR: 088 227 6300.
Voor technische ondersteuning bij bijvoorbeeld
het aanmaken van een ZorgDomein account,
storingen, etc. kunt u terecht bij de afdeling
Service en Support van ZorgDomein via
020-4715282 of support@zorgdomein.nl.
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Nieuw bij het CBR:
Bo Havermans,
accountmanager medisch

Sinds april 2019 is Bo Havermans
bij het CBR werkzaam als
Accountmanager medisch. Een
van zijn belangrijkste taken is het
onderhouden van contacten met
keurend artsen en medisch
specialisten, om de
samenwerking zo goed mogelijk
te laten verlopen. Ook houdt hij zich bezig met
digitalisering, ZorgDomein en kwaliteit van
keuringen.
Wilt u informatie of heeft u feedback rondom deze
onderwerpen? U kunt zich rechtstreeks richten tot
Bo via bo.havermans@cbr.nl.
Voor de medisch inhoudelijke kant van het proces
blijft Diana Verdel, senior medisch adviseur
specialistenbeheer, voor u als contactpersoon
bereikbaar.
Met u In gesprek
Een van dingen die Bo op wil pakken om het
contact tussen specialisten en het CBR te
versterken is het organiseren van
informatiebijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten worden actualiteiten rondom

rijgeschiktheidskeuringen besproken en kunt u
feedback geven over het proces. ZorgDomein
speelt hier een belangrijke rol in. Het doel is om
gezamenlijk toe te werken naar een structurele
verbetering van het keuringsproces en ervoor te
zorgen dat u optimaal door het CBR gefaciliteerd
wordt. Graag horen we of u interesse hebt om
hieraan deel te nemen. U kunt uw interesse
kenbaar maken aangeven door een e-mail te
sturen naar bo.havermans@cbr.nl. Kunt u
specifiek aangeven welk onderwerp(en) u graag
zou willen bespreken?

Uitgebreidere voorlichting
‘Rijden met een beperking
of handicap’

Vanuit de CBR strategie om klanten actiever te
informeren en voor te lichten, wordt momenteel
de communicatie rondom ‘Hoe kan ik rijden met
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een beperking of handicap’ verbeterd. Dit is mede
een wens vanuit DPR en aanpasbedrijven. Op de
pagina www.cbr.nl/beperking is uitgebreidere
informatie te vinden voor direct betrokkenen en
zorgverleners.

Herkeuring en tweede
onderzoek

Het CBR kan op basis van medische gegevens 3
soorten besluiten nemen:
1) Ongeschikt
2)	Geschikt met beperkingen (in termijn of codes
op het rijbewijs)
3) Onbeperkt geschikt
Wanneer iemand ongeschikt of geschikt met
beperkingen is verklaard, heeft men volgens de
Gezondheidsverklaringsprocedure recht op een

herkeuring. In de vorderingsprocedure krijgt men
dan een voorlopig besluit, waarna men recht heeft
op een tweede onderzoek. Het verschil tussen
deze 2 onderzoeken is met name juridisch.
Medisch inhoudelijk vragen we u in beide situaties
het rapport van de oorspronkelijke keuring mee te
nemen in uw overwegingen, en daarbij aan te
geven of u aanleiding ziet de conclusie van deze
rapportage te weerleggen. De rapportage van de
vorige keuring wordt door het CBR meegestuurd
met de verwijzing.
In de gezondheidsverklaringsprocedure kan het
voorkomen dat betrokkene op de aantekening van
een keurend arts, of op een afwijking in een ander
vakgebied, ongeschikt verklaard is en er dus nog
geen keuring plaatsgevonden heeft. In dat geval
kunt u een gewone keuring uitvoeren binnen de
herkeuringsprocedure.

Laboratoria – urine
bepaling

In de nieuwsbrief van december 2018 hebben we
de eisen uiteen gezet betreffende het
urineonderzoek bij een vermoeden van
drugsmisbruik. Tegelijkertijd is aan de laboratoria
gevraagd of zij aan deze eisen kunnen voldoen.
Inmiddels zijn de antwoorden hierop geanalyseerd
en hebben we een aantal wijzigingen betreffende
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de eisen doorgevoerd. Deze worden deze week
gedeeld met de laboratoria en een nieuwe lijst met
laboratoria bloed- (bij vermoeden van
alcoholmisbruik) en urineonderzoek (bij
vermoeden van drugsmisbruik) wordt beschikbaar
gesteld op www.cbr.nl.
Het volgende is gewijzigd ten opzichte van de
eisen eerder gesteld in december 2018.
-	Cocaïne was per abuis niet opgenomen bij de
standaardbepalingen onder 4.
-	In verband met praktische bezwaren naar
aanleiding van de inventarisatie bij de
laboratoria, is voor nu besloten GHB uit de
standaardbepalingen te halen en deze alleen op
indicatie te laten verrichten. Het stellen van de
indicatie hiervoor ligt bij de psychiater die het
onderzoek aanvraagt.
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-	onder 8 is de pH waarde verwijderd. Creatinine
alleen geeft voldoende informatie over de
betrouwbaarheid van de urine.
Hiermee worden de eisen als volgt.
Urineafname
Aan dit onderzoek worden de volgende eisen
gesteld:
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 dient
geaccrediteerd te zijn door de RvA.
2)	Urineafname gebeurt onder toezicht van een
bevoegd medewerker. Bij urineafname moet
persoonsidentificatie plaats vinden aan de
hand van een geldig identiteitsbewijs. Het
nummer van het identiteitsbewijs moet
bovendien minimaal één jaar worden
vastgelegd.
3)	Indien de uitvoering van de test wordt
uitbesteed aan een ander laboratorium dient
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 stoffen: Amfetamine, MDMA,
Cocaïne, Cannabis, Heroïne, Methadon,
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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)	De bepaling worden uitgevoerd met een door
de NVKC goedgekeurde methode. 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 één jaar bij
–20 ºC bewaard, in 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.

Vermelden BIG-nummers

Het ministerie van VWS heeft het
voorstel over het vermelden van
BIG-nummers door artsen en
andere zorgverleners aangepast.
BIG-nummers hoeven niet meer

in facturen, op briefpapier en in ‘andere media’ te
worden vermeld. Wel moet het nummer vanaf
-naar verwachting juli 2020- te vinden zijn op
websites, in digitale handtekeningen, in
wachtkamers en wanneer daarom wordt gevraagd.
Dit is de uitkomst van het overleg dat veldpartijen,
waaronder de KNMG en het ministerie van VWS,
de afgelopen maanden voerden.
Bron website KNMG. Klik hier voor meer
informatie.

BIG controles en
specialistenregistratie
Het CBR maakt sinds januari 2019 gebruik van
BIGAlert.
BIGalert is een digitaal instrument van OOXOO.
In dit instrument worden de gegevens in het BIG
register continu gemonitord. Vanuit
specialistenbeheer zijn alle bij ons ingeschreven
specialisten opgevoerd in dit instrument. Wanneer
er iets wijzigt in de registratie in het BIG register
(BIG registratie, specialistenregistratie of
toevoeging van een tuchtrechtelijke maatregel)
wordt specialistenbeheer van het CBR direct
geïnformeerd. Zodra een melding over u als
specialist bij ons binnenkomt, nemen wij mogelijk
contact met u op.
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Uitspraak Raad van State
betreffende misbruik in
ruime zin
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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

In onderstaande uitspraak van de Raad van State
heeft de rechtbank psychiater Korzec gevraagd om
als expert op te treden om deze diagnose en de in
dit dossier naar voren komende knelpunten nader
toe te lichten. In de uitspraak is deze expertise
opgenomen. We willen deze uitspraak dan ook
graag met u delen.
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