
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding 

Naar aanleiding van de keuring bij de huisarts, heeft het CBR (Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen) besloten dat er alsnog een keuring bij de oogarts 

moet worden gedaan. Dit omdat het zicht bij de huisarts niet voldoende bleek 

te zijn, of omdat u bijvoorbeeld bekend met een aandoening zoals diabetes. 

 
Voorbereiding thuis 

Voordat u op de afspraak bij de oogarts komt, kunt u het beste bij uw 

opticien uw bril laten controleren, of deze nog goed is qua sterkte of 

aangepast dient te worden. Dit is omdat de keuring plaatsvindt met de bril 

die u draagt en niet de bril die nog aangepast moet worden. 

 

Bent u niet brildragend dan wordt een bezoek bij de opticien toch 

aangeraden om te kijken of u met bril toch een beter zicht krijgt. 

 

Het is verstandig vooraf vervoer naar huis te regelen, omdat uw ogen 

mogelijk gedruppeld worden en het zicht enkele uren minder kan zijn. 

 

Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis het volgende meebrengen: 
● de papieren van het CBR + antwoordenvelop; 
● uw bril, indien van toepassing. 

 

Omdat u de keuring zelf moet betalen vragen wij u of u het verschuldigde 

bedrag te pinnen. 

 

 

In
fo

rm
a

tie
 

 

CBR-keuring bij de 
oogarts 
 
 

WWW.ELKERLIEK.NL 



  

In het ziekenhuis 

Registratie 

Komt u voor het eerst in het ziekenhuis? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee en laat u registreren 

bij de patiëntenregistratie (receptie). 

 

Locatie Helmond 

Voor uw afspraak op de polikliniek Oogheelkunde in Helmond meldt u zich bij de aanmeldbalie.. Na 

aanmelding neemt u plaats in de wachtruimte. U wordt op naam binnengeroepen. 

 

Locatie Deurne 

Voor uw afspraak op de polikliniek Oogheelkunde in Deurne meldt u zich bij de balie op de polikliniek. Na 

aanmelding neemt u plaats in de wachtruimte. U wordt op naam binnengeroepen.  

 
De keuring 

De assistente van de oogarts zal uw zicht controleren en alle nodige onderzoeken doen zoals: 
● het meten van de oogdruk; 
● gezichtsveldcontrole; 
● eventueel aanvullende onderzoeken. 

 

Bij verandering van het gezichtsvermogen of risico op verandering worden uw ogen gedruppeld. 

Oogdruppels worden gebruikt om de pupil te verwijden en daarna de sterkte van de ogen te meten. 

Hierdoor ziet u de eerste uren wazig en kan u niet aan het verkeer deelnemen. 

 

Na het vooronderzoek komt u bij de oogarts en hij/zij kijkt verder naar de gezondheid van uw ogen, 

controleert op eventuele oogziekten en vult daarna de formulieren van het CBR in. 

 
Belangrijk 

Houd u er bij een bezoek aan de oogarts altijd rekening mee dat u mogelijk oogdruppels toegediend krijgt.  

Zelf rijden is dan niet toegestaan. 
 
Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Oogartsen, 

telefoonnummer 0492 - 59 59 52.  
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Polikliniek oogartsen 
Locatie Deurne 
 T: 0493-32 89 12 
Locatie Helmond 
 T: 0492-59 59 52 
 
Secretariaat oogartsen 
 T: 0492-59 58 58 
 E: oogartsen@elkerliek.nl 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

 

 


