Website: www.rijbewijskeuringsarts.nl

Blijf Mobiel Beurs: inloop bij Dokter Robert Sadiek voor de medische-en rijbewijskeuringen
Op zaterdag 30 oktober 2021 van 11:00u tot 16:00u (afspraak is niet nodig)
Locatie: keuringsbus bij de ingang van De Meenthe in Steenwijk
Stationsplein 1 Steenwijk

Beursdagkortingen (alleen geldig op 30 oktober):
Rijbewijskeuring 75+ B/E: € 27,50 (incl. BTW) voor leden, en €35 (incl. BTW) voor niet - leden
Keuring voor beroepschauffeurs: €50 (incl. BTW) voor leden en niet-leden
Ook als u de ZorgDomein Code (ZD) of het keuringsverslag nog niet heeft ontvangen, geen paniek,
de keuring kan bij dr. Sadiek, zaterdag de 30e gewoon, doorgaan!
Achtergrondinformatie: wat te regelen voorafgaand aan de keuring
Gezondheidsverklaring CBR (dit alleen van toepassing bij CBR-keuringen)







Stuur uw ingevulde gezondheidsverklaring naar het CBR. Deze kunt u kopen bij het
gemeentehuis of online aanschaffen via internet op www.mijnCBR.nl (inloggen met uw
DigiD).
Het CBR zal u aan de hand van uw ingestuurde gezondheidsverklaring (binnen een aantal
weken), een of meerdere keuringsverslagen toesturen (per post of per mail).
Alle papieren die u heeft ontvangen, ook de begeleidende brief brengt u mee naar de
keuring.
Staat er op uw formulier verslag van de arts, dan wordt dit tijdens een gewone keuring
behandeld, ook als het gaat over bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
Staat er rapport van een specialist (bijvoorbeeld cardioloog, oogarts of internist), dan dient u
hiervoor apart een afspraak te maken bij een specialist. U kunt eventueel de website van het
CBR raadplegen bij het zoeken naar een specialist.

ZD-code(s)






Onze artsen zijn aangesloten op Zorg Domein (ZD) en kunnen de keuringen digitaal invoeren,
hiervoor is een ZD-code vereist. Deze code treft u op uw begeleidende brief en
keuringsformulier van het CBR.
Wanneer u nog geen ZD-code(s) heeft ontvangen (van het CBR), belt u dan met het CBR om
de code op te vragen (088-2277700). U kunt de code (s) ook vinden op mijn.cbr.nl (inloggen
met uw DigiD).
Heeft u nog geen code ontvangen, dan kunt u toch naar de keuring komen. De keuringsarts
zal uw keuring op een kopie-formulier invullen (en tijdelijk opslaan). U dient dan naderhand
de ZD-code(s) naar ons door te sturen via assistent@rijbewijskeuringsarts.nl , zodat wij het
verslag alsnog digitaal kunnen doorsturen naar het CBR. Houd u rekening met extra
verwerkingstijd.

Belt u bij overige vragen naar ons kantoor op: 085-0180800 (houd s.v.p. eventuele papieren van
het CBR bij de hand). Bereikbaarheid telefonisch: ma t/m vr van 9.00 uur-17.00 uur.
Meenemen naar de keuring
S.v.p. mondkapje.
1. Uw huidige rijbewijs of een ander identiteitsbewijs.
2. Alle papieren (blanco keuringsverslag(en)) die u heeft ontvangen van het CBR, zoals
hierboven beschreven.
3. Urine (hoeft niet nuchter) van de dag van de keuring meenemen s.v.p. in een
urinecontainertje (te koop bij elke drogist of apotheker). Urine is niet nodig als u reeds
bekend bent met diabetes mellitus (suikerziekte).
4. Actueel overzicht medicatie van apotheek/huisarts.
5. Draagt u een bril en of contactlenzen, dan dient u het recept van de huidige
bril/contactlenzen mee te nemen naar de keuring (met vermelding sterkte en
gezichtsscherpte/visus van elk oog afzonderlijk gemeten, zonder en met correctie). Dr.
Sadiek kan dan zijn eigen meting vergelijken met die van de opticien. S.v.p. ingeval van
contactlenzen, deze inhouden bij de keuring.
6. Bent u lid van: CNV, FNV, een thuiszorgorganisatie, een ouderenbond of een lokale
seniorenvereniging, dan krijgt u korting op vertoon van een geldige ledenpas 2021.
7. Liever pinnen (i.v.m. Corona contactloos betalen). Contant alleen als het niet anders kan.

