
 Keuringsarts 

(A/B/T 

rijbewijzen en alle 

75-plussers) 

Bedrijfsarts 

(C/D 

rijbewijzen) 

Medisch specialist Medisch 

adviseur CBR 

Sprake van 

werkgevers-

werknemersrelatie 

met CBR? 

nee nee nee ja 

Vrije artsenkeuze 

voor cliënt? 

ja ja, een cliënt kan 

kiezen voor elke 

willekeurige 

bedrijfsarts of 

arts werkend bij 

een 

gecertificeerde 

arbodienst 

ja, andere arts van lijst CBR 

(voor oogartsen geldt dat 

iedere oogarts gekozen kan 

worden; bij andere 

specialisten vraagt CBR om 

arts uit lijst te kiezen) 

 

nee, in 

vorderingenprocedure is er 

geen vrije keuze 

 

nee, als iemand bezwaar 

maakt tegen het CBR-besluit 

en opnieuw gekeurd wordt, 

verwijst CBR door naar 

onafhankelijk specialist 

nvt 

Borging kwaliteit 

arts 

 

wet op de beroepen 

in de 

gezondheidszorg 

(BIG-registratie) 

 

format 

rijbewijskeuring 

(CBR) 

 

CBR checkt of arts 

alle benodigde 

informatie door 

keuringsarts is 

aangeleverd 

 

in wording: 

mogelijkheid tot 

vrijwillige registratie 

van keuringsartsen 

(CBR) 

 

 

wet op de 

beroepen in de 

gezondheidszorg 

(BIG-registratie) 

 

CBR checkt of 

arts alle 

benodigde 

informatie door 

keuringsarts is 

aangeleverd 

 

richtlijnen en 

protocollen eigen 

beroepsvereniging 

 

wet op de beroepen in de 

gezondheidszorg 

(BIG-registratie) 

 

beleidsregel keurend 

medisch specialisten (CBR) 

 

medisch adviseur van CBR 

bekijkt of informatie van 

keuringsarts voldoende is 

voor oordeel rijgeschiktheid 

 

training rijbewijskeuringen 

(CBR) 

 

informatiebijeenkomsten 

voor specialisten (CBR) 

 

jaarlijks geaccrediteerd 

congres psychiaters (CBR)  

 

evaluatie van specialist in 

geval van ontvangen klacht 

 

richtlijnen en protocollen 

eigen beroepsvereniging 

wet op de 

beroepen in de 

gezondheidszor

g 

(BIG-registratie) 

 

richtlijnen en 

protocollen CBR 

 

professioneel 

statuut van CBR 

Wie houdt 

toezicht? 

IGJ (kwaliteit 

zorgverlening) 

 

NZa (maximum 

tarieven) 

IGJ (kwaliteit 

zorgverlening) 

 

NZa (maximum 

tarieven) 

IGJ (kwaliteit zorgverlening) 

 

 

NZa (maximum tarieven) 

nvt 



Klachtenprocedure 

verplicht? 

in praktijk altijd de 

mogelijkheid om een 

klacht in te dienen 

bij de arts of de 

organisatie waar 

arts werkt 

voor artsen 

werkzaam bij een 

arbodienst, geldt 

dat de arbodienst 

een eigen 

klachtenregeling 

heeft en de 

mogelijkheid biedt 

om naar een 

geschilleninstantie 

te stappen 

nee, geen verplichting 

vanuit Wet kwaliteit, 

klachten en geschillen zorg, 

als keuring in opdracht van 

een derde is, zoals bij de 

vorderingsprocedure 

 

in de praktijk altijd de 

mogelijkheid om een klacht 

in te dienen bij de arts of 

organisatie waar arts werkt  

afdeling 

klachtenafhande

ling 

Wat kan cliënt 

doen bij klacht? 

cliënt bespreekt dit 

eerst met arts zelf 

 

melding bij IGJ 

(kwaliteit 

zorgverlening) 

 

melding bij NZa 

(maximum tarieven 

voor vastgestelde 

prestaties) 

 

tuchtklacht (Wet 

BIG) 

cliënt bespreekt 

dit eerst met arts 

zelf 

 

cliënt dient klacht 

in bij arts of 

arbodienst  

 

melding bij IGJ 

(kwaliteit 

zorgverlening) 

 

melding bij NZa 

(maximum 

tarieven voor 

vastgestelde 

prestaties) 

 

tuchtklacht (Wet 

BIG) 

cliënt bespreekt dit eerst 

met arts zelf 

 

cliënt dient klacht in bij arts, 

zorginstelling of CBR 

 

melding bij IGJ (kwaliteit 

zorgverlening) 

 

melding bij NZa (maximum 

tarieven voor vastgestelde 

prestaties) 

 

tuchtklacht (Wet BIG) 

cliënt dient 

klacht in bij CBR  

 


