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Voor ieders veiligheid

Voor de eigen veiligheid en die van anderen, 
moeten sommige weggebruikers zich bij het 
aanvragen of verlengen van het rijbewijs medisch 
laten keuren. Met deze keuring wordt bepaald 
of u medisch geschikt bent om verantwoord aan 
het verkeer deel te nemen. Dat betekent dat er 
gekeken wordt of u geen aandoeningen heeft die 
uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en of uw 
gezichtsvermogen geen belemmering vormt. 

U kunt een rijbewijskeuring niet door uw eigen 
arts laten uitvoeren; de keuring moet worden 
uitgevoerd door een arts die niet de behandelend 
arts is. Voor beroepschauffeurs moet de keuring 
zelfs door een erkende ARBO dienst of een 
geregistreerde bedrijfsarts worden uitgevoerd.

U moet voor het aanvragen of 
verlengen van uw rijbewijs een 
keuring ondergaan wanneer:

- u 75 jaar of ouder bent;
- u een rijbewijs C, D, CE of DE aan 
wilt vragen of verlengen;
- u een rijbewijs C, D, CE of 
DE heeft, valt onder de CAO 
beroepsgoederenvervoer en in 
aanmerking komt voor een PAGO;
- u een Taxipas wilt aanvragen of 
verlengen;
- u touringchauffeur bent, 
valt onder de CAO Besloten 
Busvervoer en u uw Medibuspas 
wilt aanvragen of verlengen. 
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Inhoud keuring
Preventix verzorgt rijbewijskeuringen voor 
werknemers én particulieren. Een professionele 
arts kijkt of u aan de normen voldoet om 
zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. De 
keuring bestaat uit:
- een gesprek over uw gezondheid;
- een lichamelijk onderzoek waarbij ook uw 
bloeddruk wordt gemeten;
- een urineonderzoek (onderzoek naar 
suikerziekte);
- een visueel onderzoek waarbij uw 
gezichtsvermogen zonder en eventueel 
mét bril of lenzen wordt bepaald.

De keurend arts is niet degene die de uitkomst 
van de keuring bepaalt. Hij of zij registreert 
slechts de verzamelde gegevens die vervolgens 
door het CBR worden beoordeeld. Het CBR 
bepaalt uiteindelijk uw medische geschiktheid. 
Wel kunt u de keurend arts al uw vragen stellen 
en met hem of haar overleggen indien er 
verrassende resultaten uit het onderzoek naar 
voren komen.

Stap voor stap

- U maakt een afspraak met Preventix. Bel 
hiervoor naar 088 – 700 7700 of e-mail naar 
info@preventix.nl. Meestal kunt u binnen enkele 
dagen al terecht, eventueel ook in de avonduren. 
- Geef bij de aanvraag uw geboortedatum, 
BSN nummer en geboorteplaats door.
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- Koop bij uw gemeentehuis of 
rijschoolhouder het formulier “Eigen 
verklaring van het CBR”.
- Op het afgesproken tijdstip komt u naar het 
spreekuur op één van onze keuringslocaties. Bent 
u verhinderd, dan kunt u de afspraak tot 48 uur 
vóór de afspraak nog kosteloos verzetten. Zegt u de 
afspraak korter van tevoren af, dan moeten wij de 
volledige kosten helaas doorberekenen.
- Wanneer u naar de afspraak komt, dan neemt u 
mee:
o De ingevulde “Eigen verklaring van het CBR”.
o Uw legitimatiebewijs.
o Eventuele gehoorapparaten, brillen, lenzen en 
medicijnen die u gebruikt. 
o Eventueel een beker met urine (u mag ook tijdens 
het spreekuur plassen).

Na de keuring
- Stuur het door uzelf en de 
arts ondertekende 
keuringsformulier binnen 
twee weken naar het CBR.
- Binnen vier weken krijgt u 
op uw huisadres bericht of 
u bent goedgekeurd, 
afgekeurd of dat u nog 
een aanvullende keuring 
moet ondergaan (bijvoorbeeld bij een handicap, 
oogproblemen, of neurologische problemen).
- Indien u goedgekeurd bent, ontvangt u van het CBR 
een Verklaring van Geschiktheid.
- Met deze verklaring, twee pasfoto’s en eventueel 
uw oude rijbewijs kunt u op uw gemeentehuis uw 
nieuwe rijbewijs aanvragen.
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Taxipas

Wanneer u een Taxipas wilt aanvragen of 
verlengen, dan dient u voor de keuring een 
“Aanvraagformulier voor een Chauffeurspas” aan 
te vragen. Dat doet u via de Taxi Informatielijn 
(0800 – 023 04 02) of via de website van de 
Inspectie Verkeer & Waterstaat (www.ilent.nl). 

Het aanvraagformulier bestaat uit een 
vragenlijst en een IVW formulier 
“Geneeskundige Verklaring”. 
Zowel dit formulier als de 
ingevulde vragenlijst neemt 
u mee naar de keuringsafspraak. 

Kosten
De Rijbewijskeuring en de Taxipaskeuring kosten 
€ 75,- (incl. BTW) per persoon, zowel voor 
werknemers als voor particulieren. 

Wanneer uw werkgever aangesloten is bij 
Preventix en de kosten voor u vergoedt, dan 
sturen wij de factuur naar uw werkgever. 

Wanneer uw werkgever de kosten niet vergoedt 
of wanneer u de keuring als particulier ondergaat, 
dan dient u de kosten direct na de keuring bij de 
keuringsarts te voldoen. 
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