
Op basis van medisch onderzoek 
wordt bepaald of de bestuurder van 
een auto of vrachtwagen voldoen-
de in staat is om zijn of haar functie 
uit te voeren zonder daarbij zichzelf 
of andere weggebruikers in gevaar te 
brengen.

ZO WERKT HET 
De rijbewijskeuring wordt uitgevoerd con-
form de Regeling Eisen Geschiktheid (CBR) 
versie 2000 en de wijzigingen hierop.  Voor 
deze medische keuring heeft u een ZD-code 
(zorgdomeincode) nodig. Deze dient u zelf 
op te vragen bij het CBR. Wanneer u de 
ZD-code heeft kunt u een afspraak inplan-
nen.  

DIT GAAN WE DOEN
• Meting bloeddruk en pols
• Urineonderzoek (glucose, eiwit en bloed)
• Oog test veraf 
• Gezichtsveld onderzoek
• Bespreken van onderzoeksresultaten en 

versturen van medisch rapport

Gezond de weg op met een Rijbewijskeuring

Chauffeurs die een ‘groot rijbewijs’ voor de categorie C (CE, vrachtwagen) of D (DE, autobus) 
willen aanvragen of verlengen, moeten sinds 1 januari 2005 een medische rijbewijskeuring 
vrachtwagen ondergaan. Deze keuring mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde 
arbo-arts of bedrijfsarts en laat zien of chauffeurs veilig de weg op kunnen. Daarna is hij 5 jaar 
geldig. Ook voor het aanvragen of verlengen van een taxipas heb je deze medische keuring 
nodig, net als voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.  Capability trekt voor deze 
keuring samen op met de specialisten van onze partner Meditel. 

Rijbewijskeuring



MEDITEL
Voor deze service wordt samengewerkt met 
Meditel. Zij zijn specialist op het gebied van 
medische keuringen, preventief medische 
onderzoeken, reis- en beroepsvaccinaties. 

Alle medische keuringen en onderzoeken bij 
Meditel worden uitgevoerd door gekwalifi-
ceerde artsen. Dit houdt in dat alle artsen van 
Meditel BIG geregistreerd zijn.

Zorg dat uw personeel periodiek deze medi-
sche keuring ondergaat. Meditel is landelijk 
actief, dus er zijn altijd mogelijkheden in de 
eigen regio.

TIP
Het is  mogelijk om de rijbewijskeuring ook te 
combineren andere keuringen, zoals de PMO. 
Het voordeel is dat medewerkers zo niet twee 
keer los van elkaar gekeurd hoeven worden 
en dit een besparing van tijd en kosten.

MEER INFORMATIE?
Neem contact met ons op voor verdere 
informatie, vrijblijvend advies, actuele tarie-
ven of een prijs op maat.

Tel: 088 045 01 00
E-mail: info@capability.nl 

Uitgevoerd door: 


