
Procedure medische keuring vrachtauto. 

 

Ga naar: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/vrachtauto/vrachtautorijbewijs-halen.htm 

Klik op : ‘Direct regelen”   https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-

houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-invullen.htm 

 

Vul de gezondheidsverklaring digitaal in via Mijn CBR. De kosten van de gezondheidsverklaring 

bedragen in 2020 € 37,80 

Hoe stuur ik digitaal een Gezondheidsverklaring in? 

1. Ga naar mijn.cbr.nl en log in via DigiD met SMS of App. Heeft u nog geen DigiD 
met sms-controle of App? Vraag die dan aan op www.digid.nl. 
 

2. Kies voor ´Gezondheidsverklaring invullen´. U begint met invullen van uw 
persoonlijke gegevens, daarna volgen de vragen over uw gezondheid. Na het 
beantwoorden van alle vragen, controleert u uw antwoorden. Deze kunt u 
eventueel ook opslaan voor uw eigen administratie. Vervolgens bevestigt u 
door ondertekening via DigiD met SMS of App en tot slot betaalt u via iDeal (€ 
37,80).  
 

3. U ontvangt direct de ontvangstbevestiging van uw ingediende 
Gezondheidsverklaring per mail en via Mijn CBR.  
 

4. Vervolgens ontvangt u via Mijn CBR de formulieren voor de bedrijfs- of 
Arboarts en eventueel verwijzingen naar specialisten. Veel klanten krijgen 
deze formulieren meteen. Als een CBR-arts de Gezondheidsverklaring eerst 
moet beoordelen, kan dit langer duren. Actuele ínformatie over wanneer u van 
het CBR een bericht ontvangt vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR 
over mijn Gezondheidsverklaring? 
 
Bent u beroepschauffeur en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan krijgt u 
voorrang. Lees er meer over op Voorrangsaanpak medische beoordeling. 
 

5. Maak een afspraak met een bedrijfs- of Arboarts voor de keuring en waar 
nodig met de specialist(en).Informeer dan vooraf bij de arts of deze met 
ZorgDomein werkt. Neem uw bericht(en) met ZD-code(s) en uw 
identiteitsbewijs mee. Hiermee kunnen de arts en specialist(en) uw 
documenten digitaal invullen en versturen, dat gaat sneller dan per post. Neem 
voor de zekerheid ook een printje mee van alle berichten.  
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6. De arts en eventueel specialist(en) onderzoeken u en vullen de benodigde 
formulieren in.  
 

7. Stuur alle documenten terug naar het CBR of vraag uw arts om het digitaal via 
ZorgDomein te doen. U mag deze documenten altijd van tevoren inzien. Vraag 
om een kopie voor uw eigen administratie.  
 

8. Het CBR beoordeelt al uw informatie en via Mijn CBR ontvangt u bericht. In 
veel situaties verloopt onze beoordeling automatisch en krijgt u meteen 
bericht. Actuele informatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt 
vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn 
Gezondheidsverklaring?  
 
Bent u beroepschauffeur en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan krijgt u 
voorrang. Lees er meer over op Voorrangsaanpak medische beoordeling. 
 

9. Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest. In een enkel geval is 
er meer informatie nodig en wordt u nog doorverwezen naar een specialist. 
 

10. Wanneer alle informatie is ontvangen, beslist het CBR of u rijgeschikt bent en 
uw rijbewijs kunt verlengen. U ontvangt hierover bericht per mail en via Mijn 
CBR. Ook kunt u in Mijn CBR de status van uw aanvraag volgen. 
Kunt of wilt u de aanvraag niet digitaal doen, dan kunt u de 
Gezondheidsverklaring op papier invullen. Let op: de verwerking van een 
papieren Gezondheidsverklaring duurt langer.  
Tip: u kunt deze pagina uitprinten, dan heeft u alles bij de hand.  
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de 
Klantenservice via www.cbr.nl/contact. Het is momenteel echter ongewoon 
druk, waardoor u lang in de wacht kunt staan. Onze excuses voor het ongemak. 
 

De medische keuring : ( https://www.regelzorg.nl/rijbewijs-

keuringen/rijbewijskeuring-groot-rijbewijs-C-D-E) 

KEURING GROOT RIJBEWIJS (C/D/E) 
TOT 75 JAAR 

Bij het behalen van en verlengen van een rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus) is 
een medische keuring nodig. Maak minimaal 5 maanden voor de einddatum van 
uw  rijbewijs een afspraak voor een rijbewijskeuring. Houdt u zelf goed deze datum in 
de gaten.  
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Code 95 

Wilt u Code 95 laten bijschrijven (geldigheid is 5 jaar) dan is geen medische keuring 
nodig. U moet wel betalen voor het nieuwe rijbewijs. De geldigheidsdatum van uw 
nieuwe rijbewijs wordt echter niet verlengd ! Daarom is het in de meeste gevallen het 
beste om toch gelijk uw rijbewijs weer voor 5 jaar te langen verlengen en dan gelijk 
code 95 bij te laten schrijven. U moet dan wel medisch worden gekeurd. Echter u 
hoeft dan in het vervolg slechts 1 x per 5 jaar een nieuw rijbewijs te kopen in plaats 
van 2 x per 5 jaar indien de einddatum code 95 en einddatum rijbewijs verschilt.   

Keuring 

Bent u jonger dan 75 jaar dan moet deze keuring worden verricht door een 
bedrijfsarts of arts die samenwerkt met arbodienst. Kies hiervoor als keuringssoort 
Groot rijbewijs.  Deze keuringssoort ook kiezen als u zowel Bus als Vrachtwagen 
rijbewijs wilt verlengen. De keuringssoort combi is iets anders nl.  

Kosten 

RegelZorg werkt samen met artsen door heel Nederland. De prijs verschilt per 
locatie:  

Groot Rijbewijs: minimaal € 50,00 en maximaal € 80,00  

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.  

Voorbereiding op de keuring 

Het is aan te raden om minimaal 5 maanden voor het verlopen van de geldigheid 
van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Bel ruim van te voren naar 
RegelZorg of maak zelf uw afspraak online. Medisch keuren mag echter al maximaal 
een jaar voordat uw rijbewijs verloopt.   

U koopt van te voren een digitale of papieren Gezondheidsverklaring C/D/E. De 
digitale versie is verkrijgbaar via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS 
code). De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of 
enkele CBR locaties. U kunt deze ook via RegelZorg aanschaffen, klik hier om te 
bestellen. 

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 
dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox (voor vragen belt u het CBR).  Deze 
print u uit en neemt u mee.  Wij verzoeken u op het geprinte Keuringsverslag ook 
alvast uw Persoonlijke Gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.   

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring C/D/E gekocht dan stuurt u die eerst 
naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een 
paar weken duren. Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren 
gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze 
klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD. 

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts. 

https://mijn.cbr.nl/
https://www.regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg


De rijbewijskeuring 

Meenemen: 

1. Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen. Tevens de 
toelichtingsbrief met zgn. zorgdomeincodes. Zie hieronder toelichting Digitaal 
Invullen. Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen.  Indien er 
op een formulier staat in te vullen door arts kunt u dit formulier gewoon meenemen 
naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog dient u zelf een 
afspraak te maken bij de betreffende specialist. Op de papieren s.v.p. uw persoonlijke 
gegevens zelf invullen en op iedere pagina uw BSN nummer.  

2. Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine 
mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts. 

3. Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of de huisarts (ook als u op dit moment 
geen medicijnen gebruikt). 

4. Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte 
staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw 
gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen. 

5. Rijbewijs:  Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs 
meenemen.  

De rijbewijskeuring 

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren.  Aan de hand van 
de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie 
geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder 
behandeling bent geweest van een medisch specialist. Vervolgens wordt de geldigheid 
van uw rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan 
normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden. 

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine 
op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, 
inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale 
indruk verkregen van cognitieve en sociale functies.   

Digitaal invullen van uw keuringsformulier tijdens de keuring 

Onderaan uw brief vindt u één of meer ZD codes.   
Op de meeste locaties van RegelZorg is Digitaal invullen van uw keuringsverslag en 
andere papieren mogelijk. U ziet waar dat kan wanneer u online via onze website een 
afspraak maakt. Er staat dan een D staat achter de plaatsnaam. Maakt u telefonisch 
een afspraak dan kan de telefonist u ook informeren hierover.  
Echter verzoeken wij u de papieren ook uit te printen mocht het digitaal invullen 
onverhoopt niet mogelijk zijn.  
Wij verzoeken u om op het Keuringsverslag ook alvast uw Persoonlijke Gegevens te 
noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.   

Na de keuring  

Aan het einde van de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere 
formulieren terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op 



de post doet. Dit is niet het geval bij het digitaal laten invullen natuurlijk. Dan kunt u 
de ingevulde formulieren onmiddellijk terugvinden in uw mijn.cbr mailbox.  

Indien u niet digitaal een Keuringsverslag hebt gekregen van het CBR en de arts vult 
uw Keuringsverslag wel digitaal in dan krijgt u gewoon het antwoord van het CBR via 
de post. Digitaal invullen is altijd beter (een paar weken tijdwinst en minder fouten). 

Ontvangstbevestiging 

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken per post een ontvangstbevestiging van het CBR 
indien u de papieren heeft opgestuurd. Heeft u echter uw mailadres aan het CBR 
doorgegeven dan krijgt u geen post maar moet u inloggen in uw mijn.cbr mailbox. 
Ook wanneer de arts de papieren niet digitaal maar handmatig heeft ingevuld.  

In alle gevallen kunt u altijd alles nakijken in uw mijn.cbr mailbox, ongeacht of het 
CBR een mailadres van u heeft of niet. Daarin kunt u terugvinden of het formulier is 
ontvangen en alle andere correspondentie.  

Aanvullende informatie 

Het kan zijn dat het CBR nog aanvullende informatie nodig heeft van de keuringsarts. 
Wanneer u daar bericht over ontvangt (per post als het CBR geen mailadres van u 
heeft, anders krijgt u bericht in uw mijn.cbr mailbox), bel dan naar RegelZorg. 
RegelZorg zal de arts informeren en vragen dit verder zo snel mogelijk voor u te 
regelen. In de meeste gevallen is een nieuwe afspraak niet nodig en zijn er geen 
kosten aan verbonden. 

Keuring door specialist 

Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of 
psychiater nodig. 

Wanneer het om feitelijke informatie gaat, zoals bij nierschade, ICD, dementie, 
slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen mag dat uw 
eigen specialist zijn. Wil deze het niet doen neem contact op met het CBR. 

Op de website van het CBR staat een lijst met oogartsen waar u binnen twee weken 
terecht kunt. 

Bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik 
wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist. 

Verklaring van Geschiktheid 

Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen (per post als het CBR 
geen mailadres van u heeft; anders in mijn.cbr) maar verloopt uw rijbewijs nog niet 
dan kunt u deze (maximaal 1 jaar) bewaren. Houd er rekening mee dat de gemeente 1 
week nodig heeft om een nieuw rijbewijs aan te maken. Zo sluit het oude rijbewijs 
mooi aan op het nieuwe rijbewijs. 



Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente 

U gaat naar de gemeente en neemt mee: 

1. Uw oude rijbewijs  
2. Pasfoto's 
3. Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente) 

 

Advies vanuit  Graafschap College :  

Regel de medische keuring voor aanvang van de opleiding, daarmee 

voorkomt u onnodige onzekerheid of vertraging van de opleiding 

Chauffeur wegvervoer! Het is wel heel erg vervelend als je veel tijd 

en energie in een opleiding gaat investeren en naderhand blijkt dat je 

op medische gronden wordt afgewezen en derhalve geen rijbewijs 

kunt gaan behalen. Ook vertraging tijdens de opleiding omdat je 

eerst nog een keuringstraject moet ondergaan kan maar zo enkele 

maanden tot zelfs 1 jaar duren. Dat willen we graag voorkomen ! 

Het is belangrijk om bij de medische keuring door de arts van 

Regelzorg de documenten digitaal in te laten dienen bij het CBR. Ook 

dit scheelt al weer enkele weken aan verwerkingstijd. 


