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Artsenportaal: Graag nog even geduld
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.
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Donderdag 4 oktober heeft u een mailing van ons
ontvangen over het digitaal indienen van
keuringsformulieren via ZorgDomein. We hebben
u verteld dat personen die een keuring aanvragen
voor het aanvragen van (verlenging van) het groot
rijbewijs, vanaf oktober een ZD-code in hun
verwijsbrief ontvangen. Met deze code kan de arts
zijn formulieren digitaal indienen.
In deze doelgroep van beroepschauffeurs betreft
dat voornamelijk de verwijzingen naar
keuringsartsen voor het keuringsverslag, maar in
een enkel geval zal dat ook een verwijzing naar
een specialist zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand al
bij ons bekend is als hartpatiënt.
Met deze mailing hebben we feitelijk iets té
voorbarig gecommuniceerd. Het is goed dat u
weet dat een aanvrager van een keuring met een
ZD code bij u kan komen, maar bij de start van
het artsenportaal richten we ons eerst en vooral
op het opdoen van ervaring met het digitaal

indienen van
keuringsverslagen
door keuringsartsen.
En (nog) niet door
ZorgDomein
specialisten.
Op het moment dat
we ons systeem
uitvoerig hebben
getest in de praktijk
en mogelijke
kinderziektes zijn verholpen, zullen we – samen
met ZorgDomein - u als specialist gaan
benaderen. Met specifiek op uw situatie
toegespitste toelichting en informatie over
aanmelding bij ZorgDomein als individuele arts
en het indienen van keuringsrapporten.
We vragen dan ook nog even om uw geduld en
voorlopig de papieren route te blijven gebruiken.
Zodra we graag zien dat specialisten digitaal gaan
indienen, hoort u van ons.
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Gevolgen BIG herregistratie
voor keuringen voor het
CBR

Sinds januari 2018 is herregistratie in het BIG
register als arts noodzakelijk. Als u dit als arts niet
tijdig heeft geregeld, dan is mogelijk uw BIGregistratie verlopen. In dat geval bent u niet meer
BIG geregistreerd en dus bent u ook niet meer
bevoegd om medische handelingen onder de wet
BIG te verrichten.
Keuringen voor het CBR vallen onder de wet BIG.
U kunt dan dus ook geen CBR keuringen meer
verrichten.
Verricht u keuringen als specialist, dan is conform
de beleidsregel ook de registratie als specialist in
het specialistenregister vereist om specialistische
keuringen te mogen verrichten.

Nieuwe website van het
CBR live

Juli jongstleden is de website van het CBR volledig
vernieuwd. Ook de pagina voor artsen www.cbr.nl/
voorartsen is hierbij vernieuwd en van meer
informatie voorzien.
Op deze pagina is nu onder andere informatie voor
behandelend artsen te vinden, zoals ‘Hoe kan ik
mijn patiënt helpen in de procedure’,
medicatiegebruik en autorijden en ‘Moet ik mijn
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patiënt melden?’. Onder ‘keuren voor het CBR’ kunt
u informatie vinden voor u als keurend specialist
voor het CBR. Hier vindt u bijvoorbeeld ook de
keuringsrapporten. Ook vindt u regelmatig nieuws
op deze pagina en plaatsen we de nieuwsbrieven
zoals deze. Verder vindt u op deze pagina
achtergrondinformatie zoals relevante artikelen en
regelingen.
De pagina’s zijn nog volop in ontwikkeling en
worden continu verbeterd. Mocht u vast feedback
willen geven, dan is dat uiteraard van harte welkom.

Validatierondes gestart

Zoals eerder aangegeven zijn we bij
specialistenbeheer gestart met de validatie van de

gegevens van de specialisten. We zijn begonnen
met de oogartsen. Deze gegevens zijn inmiddels
verwerkt. Met enkele oogartsen moet nog contact
opgenomen worden voor het plannen van een
introductietraining.
Na de oogartsen gaan we binnenkort het volgende
specialisme oppakken. Dit zal neurologie zijn. Alle
bij het CBR ingeschreven neurologen kunnen voor
het einde van het jaar hierover een brief
ontvangen. In deze brief wordt gevraagd om
bestaande informatie te bevestigen en stellen we
aanvullende vragen over het verrichten van
keuringen. We verzoeken u deze brief zo snel
mogelijk te beantwoorden. Bij deze validatieronde
wordt ook de introductietraining voor specialisten
met terugwerkende kracht aangeboden.

Alcohol en drugskeuringen
termijnbeperking

Op basis van jurisprudentie en het ontbreken van
een duidelijke richtlijn in de Regeling Eisen
Geschiktheid 2000, is er in het verleden besloten
om de beperking in de geschiktheidstermijn na
goedkeuring in verband met alcohol en/of
drugsmisbruik te stellen op eerst één jaar en dan
vervolgens drie jaar, vijf jaar en dan onbeperkt.
Dit natuurlijk alleen het geval wanneer er geen
aanwijzingen zijn voor een recidief van het misbruik.
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Dit betekent dat men na een aanhouding onder
invloed, tien jaar lang aan de CBR keuringen
vastzit. Gezien de huidige tijd, waarin het de wens
is van de Minister dat de controle op burgers
verminderd wordt en er meer aan de eigen
verantwoordelijkheid over wordt gelaten - zoals
ook in de andere paragrafen van de Regeling Eisen
geschiktheid 2000 te zien is-, heeft het CBR
besloten het aantal keuringen terug te brengen.
Per direct zullen we overgaan tot één jaar, drie jaar
en dan onbeperkt. We verzoeken de keurend
psychiaters hiermee in hun advies aan het CBR
betreffende de geschiktheid rekening te houden.

Verbeterde communicatie
voor klanten met ADHD

Aanleiding
Jaarlijks melden zich zo’n 1800 klanten met
ADHD bij het CBR voor een voorgenomen
examen. Volgens de Regeling eisen geschiktheid
2000 moet iedereen met ADHD die rijexamen wil
doen, zich laten onderzoeken door een psychiater.
Als de psychiater een positief advies geeft over de
rijgeschiktheid, en de medisch adviseur van het
CBR volgt dit advies op, dan krijgt de klant een
uitnodiging voor een rijtest. Wanneer de rijtest
met positief gevolg is afgelegd, kan de klant
examen doen.
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Verbeterde informatie voor nieuwe klanten
Nieuwe klanten die voor het eerst een
Gezondheidsverklaring invullen, geven we
informatie via de toelichting bij de vraag. Als ze
deze digitaal invullen, kunnen ze bij de
vraagstelling ‘Heeft u ADHD of ADD?’ via het i-tje
extra informatie krijgen. In deze informatie staat:

De vraag op de Gezondheidsverklaring waarmee
ADHD wordt uitgevraagd luidt: ‘Heeft u ADHD of
ADD?’. Hiermee wordt bedoeld dat er op dit
moment sprake is van de diagnose ADHD.
Mensen die de diagnose ooit als kind hebben
gekregen maar nu niet meer behandeld worden en
geen klachten hebben, worden geacht hier ‘Nee’
op te antwoorden. Dit blijkt echter vaak niet het
geval te zijn: veel van deze mensen vullen hier
onterecht ‘Ja’ in, waarna direct naar de psychiater
wordt verwezen.
Door een toelichting op de vraagstelling en het
actief informeren van de doelgroep wil het CBR
bereiken dat alleen mensen die een actuele
diagnose hebben, zich melden bij het CBR.
Hiermee hopen we het aantal onterechte
verwijzingen te laten dalen.

“Vul ja in als u de diagnose ADHD of ADD op dit
moment heeft. Vul nee in als u de diagnose als kind
kreeg, maar als de behandeling voor uw 16e
verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat
er geen behandeling meer nodig is. U heeft geen
klachten meer en u gebruikt geen medicijnen. Twijfelt
u? Dan adviseren we u om eerst te overleggen met
uw huisarts.”
Via de website, nieuwsberichten en informatie aan
rijscholen informeren we nieuwe klanten actief
over hoe ze de Gezondheidsverklaring moeten
invullen.
Wijzigen van een al ingevulde Gezondheidsverklaring
Voor klanten die de Gezondheidsverklaring al
hebben ingevuld, maar naar aanleiding van deze
informatie tot de conclusie komen dat dit
onterecht is, is er een aparte werkwijze ontwikkeld.
Zij kunnen op de website van het CBR een
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formulier downloaden. Hierop kunnen zij ofwel
zelf aangeven dat ze de diagnose ADHD niet meer
hebben, ofwel een arts het formulier laten
invullen. Dit formulier kunnen zij opsturen naar
het CBR. Als de informatie op het formulier daar
aanleiding toe geeft, en er is geen andere
informatie, wordt het proces gestopt of de
verwijzing ingetrokken.
Wat betekent dit voor u als keurend specialist
Het CBR probeert te voorkomen dat iemand
onterecht gekeurd wordt. Het kan echter nog
steeds gebeuren dat tijdens de keuring blijkt dat
iemand niet gekeurd had hoeven worden. Wat dan
van belang is dat er duidelijk in het rapport
aangegeven wordt dat er geen sprake meer is van
AD(H)D en er dus ook geen rijtest praktische
geschiktheid noodzakelijk is.

Keuren onder de 18

Begin dit jaar is de wet goedgekeurd die regelt dat
jongeren onder de 17 met rijlessen mogen
beginnen en na het behalen van het examen ook
onder begeleiding zelfstandig mogen rijden
(2-to-drive). Dit geldt voor het B-rijbewijs. Voor het
T-rijbewijs (waarvoor sinds juli 2015 de
rijgeschiktheid beoordeeld moet worden) kan een
leerling vanaf 16 jaar examen doen. Dit kan
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betekenen dat het CBR een klant naar u verwijst
die nog geen 18 jaar oud is. Van enkele
specialisten hebben we begrepen dat zij geen
keuringen willen verrichten voor minderjarige
betrokkenen. Het spijt ons dit te horen. Wilt u
deze keuringen echt niet verrichten, verzoeken we
u dat door te geven aan rijgeschiktheid.
specialistenbeheer@cbr.nl dan kunnen we dit
opnemen in de overzichten en hier rekening mee
houden bij het verwijzen.

Een uitspraak van het
tuchtcollege

Met toestemming van de betrokken psychiater
willen we graag onderstaande uitspraak van het
centraal tuchtcollege met u delen. In deze
uitspraak is in het beroep bij het centraal
tuchtcollege een klacht alsnog ongegrond
verklaard na de eerdere opgelegde berisping
van het regionaal tuchtcollege.

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

