Medische keuring
In een aantal gevallen moet je medisch gekeurd worden om je rijbewijs te halen of om je rijbewijs te
houden. LEEUW opleidingen heeft een eigen gespecialiseerde keuringsarts die volledig thuis is met de
eisen van het CBR.
Wanneer moet u medisch gekeurd worden?
In de volgende gevallen moet je medisch gekeurd worden:
 Indien je het rijbewijs C1, C, D1 of D wilt behalen;
 Indien je het rijbewijs CE of DE wilt behalen maar het C of D rijbewijs al meer dan 3 jaar
geleden hebt gehaald;
 Indien je het rijbewijs C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D of DE wilt verlengen;
 Indien je 75 jaar of ouder bent en het rijbewijs wilt verlengen.
Waar
Het medische keuring wordt afgenomen in Eindhoven
Wat moet je als voorbereiding doen?
Om het proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen moet je vooraf de volgende zaken geregeld
hebben:
1. Ga naar de site mijncbr.nl en log in met je Digid;
2. Kies voor ‘Gezondheidsverklaring invullen’ Controleer je gegevens goed en ga naar de
volgende stap;
3. Beantwoord de gezondheidsvragen;
4. Als het formulier is ingevuld en betaald ontvang je een bevestiging van het CBR;
5. In je mijncbr omgeving staat een formulier met een ZD code;
6. Je maakt een afspraak bij LEEUW opleidingen voor de medische keuring;
De medische keuring
De arts bekijkt samen met je naar het medische formulier van het CBR en vult ontbrekende gegevens
in. Er wordt gekeken naar o.a. bloeddruk, ogenonderzoek en onderzoek op glucose. Tevens neemt hij
met je door welke medicaties je eventueel gebruikt.
Duur keuring
De keuring duurt ongeveer 20 minuten.
Wat gebeurd er na de medische keuring?
Nadat je Gezondheidsverklaring digitaal is ingestuurd krijg je binnen 1 dag een ontvangstbevestiging.
Indien het CBR geen vragen heeft krijgt u een goedkeuring. De wachttijd van deze goedkeuring hangt
af van de drukte bij het CBR.
Algemeen
Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

