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• Adviseurschappen en honorarium 
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• Andere relatie, namelijk …..
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Stelling 1

Het doen van beroepsvervoersgeneeskundige keuringen vereist specifieke kennis 
van de fundamenten van keuringsnormen en van de specifieke vervoersmodaliteit.

A)

Niet nodig, met het toepassen van de bijpassende keuringsnormen kan iedere arts keuren 
met behoud van een veilig vervoer en de rechten van de keurling.

B)

Wel nodig, daar de kans op verkeerde beslissingen de veiligheid en de keurling kunnen 
schaden. 



Stelling 2

De verzuim-begeleidend arts mag zich eveneens uitspreken over cliënt ‘s 
veiligheidsgeschiktheid tot het mogen besturen van een vaar-/voer-/vliegtuig.

A)

Uitspraken over  arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling en 
veiligheids(on)geschiktheidbeoordeling moeten strikt gescheiden worden, zo ook in de 
persoon van beoordelend arts.

B)

De verzuim-begeleidend arts en ‘keurend’ arts kan één persoon zijn,  bij beide beoordelingen 
maakt hij gebruik van dezelfde wet en regelgeving. Waarom dan wel scheiding in 
arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling en veiligheids(on)geschiktheidbeoordeling?
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Programma

Inleiding
Achtergronden

Wet, regelgeving en de praktijk

Discussie



Achtergrond

Of het nu gaat om het spoor, de weg, het water of de lucht, 

veiligheid 

speelt een belangrijke rol bij vervoer. 

Daar tegenover staan grote belangen.



Achtergrond

Maatschappij: Laag risico

Vervoersmaatschappijen: Financieel, verlies van gekwalificeerd 
personeel, laag risico, etc.

Personeel: Financieel, status, verlies van 
werk, etc.

Politiek Nationaal, Europa

Langer doorwerken Veroudering
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In hoeverre is het mogelijk om objectief en normerend te 
handelen in dit spanningsveld?

• Aardige dokter

• Geen zin in conflicten

• Onzin, die regels en normen

• Weet het niet

• …………

Juridische aansprakelijkheid

“Door mij wordt geen aansprakelijkheid aanvaard 

behoudens voor zover de door mij afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een 

voorkomend geval een aanspraak op 

schadevergoeding geeft”.



Regelgeving 
(beroepsvervoer)

Keurend arts

Normen ?
Aangewezen arts-

deskundige



De menselijke factor in vervoersveiligheid.
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de mens

organisatie (technisch) systeem

Betrouwbaarheid van producten en systemen kan niet los gezien worden van 

de manier waarop ze gebruikt worden



Veiligheidsgeschiktheid

Het op het juiste moment effectief en adequaat kunnen handelen in 
situaties waardoor de veiligheid (van derden) gewaarborgd blijft.

1. De situatie vereist adequaat handelen

2. (acuut) inadequaat handelen genereert een gevaarlijke     

situatie
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Relatie fysieke aandoeningen en verkeersongevallen 

Rizzo M. Impaired driving from medical conditions: a 70-year-old man trying to decide if he should continue driving. JAMA. 2011 Mar 9;305(10):1018-26.

Van Dijk, J.L. Cognitieve stoornissen bij hartziekten. Quintesse 2 , 2015



Uitgangspunten van moderne normen c.q. eisen

Relevante 
functionele eisen

Ongevalsanalyse

Risico inschatting
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Basis Methode

Evidence Based
Medicine (EBM)

Expert opinion 
(consensus)

Medische eisen Normen

Per vervoersmodaliteit bepalen.
(voorbeeld: criteria voor groot rijbewijs dekt niet de eisen voor 

autobuschauffeur). 



Regelgeving 
(beroepsvervoer)

Keurend arts

Normen

Doorverwijzen

Aangewezen arts-
deskundige

Normen

Differentiatie

?



Normen versus individu
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Individuele variatie

Functie variatie

Omgevingsvariabelen

Veroudering

Belangen

Vaste richtlijnen en normen

Keurend arts moet ook beoordelen:

Ziekte inzicht

Omgaan met de aandoening

Therapietrouw

Rijstijl kunnen aanpassen 

Arts deskundige beoordeelt ook:

Risico inschatting: afwijken van de norm?

Cognitie

Mogelijkheden van:

Voorlichting

Monitoring

Begeleiding



- Wet- en regelgeving

- Veiligheidsgeschiktheids-beoordeling 

- De praktijk

- Waar terecht bij vragen



Wet- en regelgeving

- Beoordelingsmomenten
- Aanstellingskeuring (AK)

- Periodieke keuring (VMK)

- Verzuimbegeleiding

- Verandering in gezondheidstoestand

- Instellen / aanpassen medicatie



Wet- en regelgeving

Aanstellingskeuringen en verplicht medische keuringen 

Keuringsproces

Keuringsmethoden en -protocollen

Bevoegdheden



Wet- en regelgeving

Aanstellingskeuring

Wetgeving
Arbowet

WGBO

WMK

Besluit aanstellingskeuringen

Besluit klachtbehandeling AK

NVAB
Leidraad aanstellingskeuringen LAAK

Leidraad verplicht medische keuring VMK



Wet- en regelgeving

Aanstellingskeuring

Artikel 4 lid 1 (WMK):

Keuringen in verband met het aangaan en wijzigen van een 
arbeidsverhouding worden slecht verricht indien aan de vervulling van 
de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid 
(belastbaarheidseisen) moeten worden gesteld.

Reikwijdte WMK: bij aangaan of wijzigen dienstverband, NIET bij 
periodieke keuring.



Wet- en regelgeving

Aanstellingskeuring

Bijzondere functie eisen

en

Risico’s voor gezondheid en veiligheid

en

Risico’s niet vermijdbaar door maatregelen



Wet- en regelgeving

Verplicht Medische Keuring

Leidraad VMK (NVAB 2007)

Kwalificatie VMK vaststellen (wet, cao …)
Bijzondere functie eisen (19) vaststellen (LAAK)

(Medische) Belastbaarheidseisen vaststellen

Definieer normen en geschiktheidscriteria

Onderzoeksmethode selecteren

Werknemer informeren

Oordeel over geschiktheid

Uitslag VMK mededelen

Nazorg verlenen bij ongunstig oordeel



Procedure volgens Leidraad AK

Specifieke toelichting doel, inhoud, procedure en rechten 
keur(l)ing

Wmk en belastbaarheidseisen

Toestemming akkoord uitslag sollicitant
Keurling eerst !   

Na ½ jr vernietiging tenzij …
WMK-verklaring bij dossier 

Beroep/bezwaarprocedure (recht op herkeuring)
klachtencommissie

Periodieke evaluatie werkgever



Verplicht Medische Keuringen

Wetgeving
Lucht- / scheepvaart

Wegenverkeerswet / wet personenvervoer

Spoorwegwet

Brandweer wet

Cao / Branche
Ambulancevervoer

Offshore (NOGEPA)

Werken op of aan spoor (RailAlert)

Bouw (‘Arbouw’)

Bodemsanering



Verplicht Medische Keuringen

Verschillen in beoordelingssystematiek

Gezondheidsschade  van betrokkene en omgeving

Veiligheidsrisico betrokkene 

Veiligheidsrisico derden !

Bedrijfsrisico

Specifieke gevaren

Duikarbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit)

Straling (besluit stralenbescherming)

Uitvoering door aangewezen (bedrijfs)arts of arts bij keuringsinstituut

Periodiciteit



Normen en Eisen
<< TRANSPORT >> 

- Regeling spoorwegpersoneel 2011
- Lokaal spoor

- Regeling eisen geschiktheid 2000 
- Besluit personenvervoer

- Luchtvaart eisen voor medische certificaten klasse 1 en 2 (Part 
Med Subdeel B Deel 1 & 2) 

- Handleiding Medische Keuringen Scheepvaart 2018



Aandachtspunten

Arbeidsgeschiktheid < > veiligheidsgeschikt
Kans op handelingsonbekwaamheid minimaliseren

Keuring geeft nooit 100% zekerheid, maar proberen deze wel 
zo goed als mogelijk te benaderen



Veiligheidsgeschiktheidsbeoordeling

- Handelingsonbekwaamheid

- Verminderde waakzaamheid / alertheid (Vigilantie)

- Verminderd reactie vermogen

- Concentratiestoornissen

- Bewustzijnsverlies



Veiligheidsgeschiktheidsbeoordeling
aandachtsgebieden

- Neurologisch
- TIA / CVA

- Epilepsie

- Trauma / Tumoren

- Hart- en vaatziekten
- Ritme-/geleidingsstoornissen/HF

- ICD / Pacemaker

- IDDM

- OSAS

- Medicatie
etc.



De Praktijk

Anamnese (vragenlijst, VG, med., fam anamnese)

Biometrie
Lengte / gewicht (BMI)

Bloeddruk

Audiometrie

(inspannings) ECG

Visus onderzoek
Veraf, leesafstand, beeldscherm, KOV

Bloedonderzoek
(glucose, ‘cholesterol’)

Lichamelijk onderzoek (gezichtsvelden en auscultatie hart)



De Praktijk
aandachtspunten bij beoordeling

Wegvervoer (regeling eisen geschiktheid 2000)
Andere weggebruikers (agressie !)

Groep 1 en groep 2

Weersomstandigheden 

lange dagen / alleen

Diversiteit landelijke regelgevingen / verkeerssituaties

Dag en nacht

Lifestyle 



De Praktijk
aandachtspunten bij beoordeling

Spoor (regeling spoorwegpersoneel 2001)
verkeersleiding

Seinen / wissels / overgangen

Dode man / ATB / ERTMS

Suïcide

Goederen en personen vervoer

Lange dagen (corridor) / alleen (HC’s)



De Praktijk
aandachtspunten bij beoordeling

Luchtvaart (Medische eisen voor medische certificaten klasse 
1 en 2, Part Med Subdeel B Deel 1 & 2)

verkeersleiding

Snelheid 

Weersomstandigheden

Controlesystemen / nooit alleen

Passagiers

Co-piloot



De Praktijk
aandachtspunten bij beoordeling

Scheepvaart ( Handleiding Medische Keuringen Scheepvaart 
2018)

binnenvaart < > zeevaart

Weersomstangheden

Lange dagen/weken

Geen direct medisch hulp (medicatie !)



Aandachtspunt !

‘Meldplicht’ deelnemer wegverkeer bij tussentijdse medische 
ongeschiktheid.

Artikel 5  Wegenverkeerswet: Het is een ieder verboden zich zodanig 
te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden 
veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan 
worden gehinderd.



• Rijden, ondanks dat diegene weet dat hij medisch ongeschikt is, valt onder 
de reikwijdte van artikel 5. Hiermee gedraagt diegene zich immers op een 
dergelijke wijze dat hij gevaar op de weg veroorzaakt. Op de weg is 
gekozen voor strafrechtelijke handhaving; het schenden van artikel 5 
wordt gekwalificeerd als overtreding (artikel 177-179). Deze bepaling is 
een ‘kapstokbepaling’, waarbij het criterium is dat gevaar op de weg wordt 
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. 



Casus 1

Buschauffeur, 52 jaar en werkzaam bij landelijke vervoerder

Maart 2016: 5-jaarlijkse CBR keuring

Vragenlijst: geen op-/aanmerking (alles neen)

Bloeddruk 135 / 85

Visus OD = OS = 1,0 z.c.

Gezichtsvelden intact

Glucose (vingerprik): 6,1 (nn)



Casus 1

mei 2017: keuring chauffeurspas

(Besluit personenvervoer, 5-jaarlijks)

Glucose 7,4 nn, 6 kg meer en RR 155 / 95-90

Voelt zich gezond, geen klachten/beperkingen

Uitgebreide(re) vragenlijst: moe, concentratiestoornissen, slaapt 
slechter (drukte werk en privéproblemen hieraan debet)



Casus 1

Vragenlijst uitdiepen:

Steeds meer moeite met onregelmatige en 

gebroken diensten;

valt regelmatig, ook voor TV in slaap

Moe overdag, sport veel minder (geen fut)

Snurkt meer > moet vaker alleen slapen.

HOE NU VERDER ?



Casus 1

Regelgeving CBR (paragraaf 7.3.1)

Groep II: op basis van spec. rapport 

drie maanden adequate behandeling 

( AI  kleiner dan 15 per uur).

Geschiktheidstermijn: maximaal 1 jaar.







Referenties

WWW.wetten.overheid.nl

WWW.ILenT.nl

www.gezondheidsraad.nl

www.rijveiligmetmedicijnen.nl

www.IKA-NED.NL

www.mensenarbeid.nl

VGSV

http://WWW.wetten.overheid.nl
http://WWW.ILenT.nl
http://www.gezondheidsraad.nl/
http://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/
http://www.IKA-NED.NL
http://www.mensenarbeid.nl/


Stelling 1

Het doen van beroepsvervoersgeneeskundige keuringen vereist specifieke kennis 
van de fundamenten van keuringsnormen en van de specifieke vervoersmodaliteit.

A)

Niet nodig, met het toepassen van de bijpassende keuringsnormen kan iedere arts keuren 
met behoud van een veilig vervoer en de rechten van de keurling.

B)

Wel nodig, daar de kans op verkeerde beslissingen de veiligheid en de keurling kunnen 
schaden. 



Stelling 2

De verzuim-begeleidend arts mag zich eveneens uitspreken over cliënt ‘s 
veiligheidsgeschiktheid tot het mogen besturen van een vaar-/voer-/vliegtuig.

A)

Uitspraken over  arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling en 
veiligheids(on)geschiktheidbeoordeling moeten strikt gescheiden worden, zo ook in de 
persoon van beoordelend arts.

B)

De verzuim-begeleidend arts en ‘keurend’ arts kan één persoon zijn,  bij beide beoordelingen 
maakt hij gebruik van dezelfde wet en regelgeving. Waarom dan wel scheiding in 
arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling en veiligheids(on)geschiktheidbeoordeling?



Take home message

Bij een goed vervoersgeneeskundig veiligheidsbeleid bij 
beroepsvervoerders met aandoeningen is naast instructie (opleiding) 

een continue proces met beoordeling, bewaking en begeleiding 
onmisbaar. 
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