
CBR keuring. 

Hartelijk welkom in onze Oogkliniek voor uw CBR keuring. 

Voor  het rapport dat het CBR nodig heeft voor uw keuring zijn er een aantal testen die wij uit moeten voeren. 

Op de eerste afspraak doen we alle voortesten, zodat de oogarts bij uw tweede afspraak een zo goed mogelijk 

beeld van uw ogen heeft. 

De volgende testen nemen we bij u af op de eerste afspraak; 

- Autorefractie en corneatopografie 

- Screening van het gezichtsveldonderzoek 

- Netvliesfoto’s doormiddel van de Optos 

Hierna wordt u gezien door de specialist die de uitslagen van de testen met u doorneemt en nog aanvullende 

metingen verricht. 

Wij zijn genoodzaakt om een uitgebreid binoculair gezichtsveldonderzoek te doen doormiddel van de 

Estermann voor de juiste informatie van de keuring. De kosten hiervan zijn 118 euro.  

Alles zoals hierboven beschreven valt onder directe tijd. Indien de medisch specialist langer nodig heeft om tot 

een goed CBR advies te komen wordt deze tijd extra aan u in rekening gebracht. 

De tarieven voor het CBR rapport vindt u hieronder 

 

Deze tarieven zijn vastgesteld voor 2020 door het NZa. 

U krijgt tijdens uw tweede bezoek van de oogarts het advies over de verlenging van uw rijbewijs, het CBR 

beslist uiteindelijk of uw rijbewijs verlengd wordt. De oogarts doet een oogheelkundig onderzoek en de kosten 

hiervan dient u zelf te betalen en deze factuur kunt u wel indienen bij uw zorgverzekering 

Ook als er een negatief advies gegeven wordt door de oogarts, dient u de keuring te betalen. 

U kunt de kosten van de CBR keuring na uw eerste afspraak voldoen per pin.  

Kosten voor de CBR keuring worden niet vergoedt door uw zorgverzekering. 

Op de tweede afspraak wordt u gedruppeld. Daardoor ziet u een paar uur wazig. Het is ons advies om iemand 

mee te nemen die voor u kan rijden en een zonnebril te dragen tegen het licht. 


