
Bent U verkouden, heeft u luchtwegklachten of heeft u een 
temperatuur hoger dan 38 ° graden  ➔ maakt u dan een nieuwe 
afspraak via e-mail: afspraak@voor-keur.nl 

Wat neemt u mee en wat zijn de preventieve maatregelen Coronavirus 

 

Dienst: uitvoeren van rijbewijs- en/of medische keuringen op locatie 

Komt u 5 minuten voor tijd naar de keuring niet eerder. Volg de instructies die op deze locatie gelden. Om 
‘samenscholing’ te voorkomen en de 1,5 meter sociale afstand te kunnen handhaven, verzoeken wij u om 
op tijd en niet te vroeg op uw keuringsafspraak te zijn. Niet meer dan 2 mensen in de wachtruimte. Dit kan 
per locatie verschillen. In de wachtruimte neemt u te alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Was uw handen bij binnenkomst, dus voordat u plaatsneemt in de wachtruimte en voordat u de keuring 
ingaat.  

Wat neemt u mee: 

• unieke ZD (zorgdomein) code van uw keurverslag (zie voorbeeld foto onderaan document)

• KIWA formulier (indien Taxipas)

• rijbewijs, medicatieoverzicht indien u medicijnen gebruikt (van huisarts of apotheek), recente
oogmeting van een opticien, gegevens sterkte brilglazen, sterkte contactlenzen.

• als u eerdere  uitslagen heeft van controle op Diabetes en bloeddruk neem u dit mee naar de
keuring.

• Urine (maximaal 2 uur oud) behalve locaties Zwijndrecht, Roosendaal, Bergen op Zoom,
Zevenbergen, Rozenburg en alle Zeeland locaties. Urine neemt u na de keuring weer mee naar
huis. 

Uw keuringsarts roept uw naam af zodra u aan de beurt bent. Er wordt geen hand gegeven, de arts kan 
u vragen handgel te gebruiken.

Leg al uw documenten, uw rijbewijs en het urinepotje op de tafel. Uw keuringsarts zal zelf de 
benodigde informatie verzamelen en waar nodig aanvullende informatie aan u vragen. 

Zorg dat uw polsen vrij zijn van horloge of armbanden. Uw jas kunt u aanhouden. Het is wel handig als 
u makkelijk uw pols vrij kunt maken van kleding.

Op verzoek graag het potje met urine zelf openmaken, teststaafje erin doen en potje afsluiten. 

Op verzoek graag de aanwezige plastic zak om uw hand en pols doen. Uw keuringsarts kan zo uw 
bloeddruk meten met een polsmeter. 

Neem na afloop van uw keuring uw documenten, uw rijbewijs en het urinepotje mee. U kunt de 
plastic zak wél direct deponeren in de prullenbak. Was ook weer uw handen als u weg gaat. 
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U kunt na de afspraak de status van de beoordeling van het CBR volgen in 

mijn.cbr.nl. 

https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm 

 

 

Voorbeeld unieke ZD code 

 

                                    

 

Uw keuringsarts van VoorKeur dankt u hartelijk voor uw medewerking. 
Wij zien u de volgende keer graag weer terug!  

Vragen ? U kunt terecht via onze website: www.voor-keur.nl of u kunt 
een whatsapp sturen naar: 06-211 57 649 of bellen naar: 085-0607065 
of mailen naar info@voor-keur.nl 
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