Lange doorlooptijden bij medische beoordeling CBR

Wat is er aan de hand?

Het nieuwe systeem

Ontevreden klanten

Mensen die een Gezondheidsverklaring indienen
bij het CBR, voor het rijexamen of het verlengen
van het rijbewijs, moeten momenteel lang
wachten. Als hiervoor informatie van artsen
nodig is, duurt het normaal gesproken maximaal
4 maanden. Momenteel kan die tijd in sommige
gevallen helaas oplopen tot 6 maanden of langer.

De vertraging

Het CBR werkt aan een nieuw ICT systeem om
klanten sneller en beter te helpen bij medische
beoordelingen. Op het moment draaien het nieuwe
en oude systeem naast elkaar.

Groeiend aantal medische beoordelingen

Het aantal ingediende Gezondheidsverklaringen
stijgt nog steeds. De vraag naar examens en
het aantal 75+ers dat aan het verkeer wil blijven
deelnemen is gegroeid. Daarbij zien wij een
stijging van 3% van dossiers die nader beoordeeld
moeten worden.

Circa de helft van de klanten helpen we inmiddels in
het nieuwe systeem. Dat werkt efficiënter, doordat
we automatisch verwijzen en besluiten kunnen
nemen voor veelvoorkomende aandoeningen.

Beperkte medische capaciteit
637.000

In 2018 zijn er 637.000 Gezondheidsverklaringen
ingediend. Dit zijn er 6% meer dan in 2017.
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In 2018 rondde 95,3% van de klanten het traject binnen 4
maanden af.
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Het aantal klanten voor wie
het traject langer duurt is
helaas gestegen naar 6,4% in
december. In januari 2019 is
dit gezakt naar 6,0%.
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Digitaal kan alles direct
verwerkt worden. Op papier
is 40% niet probleemloos
te scannen door fouten of
slordigheden.

Om de drukte én de verandering op te vangen,
groeide de capaciteit aan medisch geschoold
personeel van 2016 tot begin 2018 met 30%.
In 2018 stagneerde deze groei vanwege de
arbeidsmarkt. Bij de Klantenservice groeit de
bezetting van circa 44 fte in 2016 naar 125 in het
eerste kwartaal van 2019.
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Naast de doorlooptijd spelen ook de kosten en de
regels die wij toepassen bij de medische beoordeling
een rol.
In Nederland zijn de kosten van het CBR en de artsen
die bezocht worden voor eigen rekening.
Ze vallen in de wetgeving niet onder reguliere gezondheidszorg
en daarmee ook niet onder de zorgverzekering. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) bepaalt het maximumtarief voor een
rijbewijskeuring.
De regels die het CBR toepast bij de medische beoordeling
liggen vast in de Regeling eisen geschiktheid 2000 (zie: wetten.
overheid.nl). Waar nieuwe inzichten dit mogelijk maken, worden
de regels aangepast. Een onafhankelijke Gezondheidsraad met
artsen adviseert het Ministerie hierover.

Het tempo waarin wij de vernieuwing doorvoeren
ligt lager dan wij zouden willen. De beoordeling
of mensen gezond genoeg zijn om te rijden is een
complex proces. Zorgvuldigheid staat voorop,
want het gaat om medische informatie en het
rijbewijs.

In januari 2019 zijn er in totaal 61.444 besluiten genomen, waarvan
94,0% binnen 4 maanden. Besluiten per groep die medisch
beoordeeld moest worden:
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Totaal:

Overbelasting klantenservice

Het aantal telefoontjes naar
de klantenservice is explosief
gestegen naar 25.000 per
week. Veel mensen moeten
langer wachten wanneer ze
bellen over hun verklaring.
aangeboden calls

verwerkte calls
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Welke maatregelen hebben we genomen?

Welke maatregelen gaan we nog nemen?

Actieve communicatie

Inzet externe artsen

i

Via actieve communicatie in al onze uitingen, proberen we te voorkomen dat mensen
in de knel komen bij de verlenging. We roepen klanten op om ruim op tijd te beginnen
als ze verwachten één of meerdere artsen te moeten bezoeken. Het gevolg hiervan
en van alle media aandacht, is dat we in januari 65% meer aanvragen ontvingen. Een
kwart startte éérder dan vier maanden van tevoren. Ook adviseren we met klem om de
Gezondheidsverklaring digitaal in te dienen.
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Er worden tijdelijk artsen ingezet van externe partijen om de huidige grote instroom
beter aan te kunnen en om sneller op orde te komen.
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Enkele weken geleden startten we met monitoren op afloopdatum van het rijbewijs.
Dit regelen we verder in. Mensen die al langere tijd bezig zijn en van wie het rijbewijs
binnenkort verloopt of verlopen is, helpen we als eerste.

2016 2017 2019

Meer inzet nieuw systeem
Meer capaciteit
De komende maanden gaan we gefaseerd de instroom richting het nieuwe systeem
vergroten.
We blijven volop werven en (over)werken in de avonden en weekenden. De telefonische
bereikbaarheid is helaas nog ver onder niveau. De klantenservice breidt met nog
eens 20 fte uit. Dankzij een extra 16-koppig mailteam, beantwoorden we nu alle
contactformulieren tijdig.

Maximaal digitaal
Voorrang voor beroepschauffeurs

Beroepschauffeurs helpen we met voorrang. In 2018 was 1,3 procent van de chauffeurs
niet binnen vier maanden klaar voor het examen of de vernieuwing. In de maand december
ging het nog om 70 personen. In samenwerking met de branche is een spoedprocedure
opgesteld voor beroepschauffeurs van wie de geldigheid van het rijbewijs dreigt af te
lopen.

We zetten nog meer in om mensen, vooral ouderen, te stimuleren en te helpen om de
Gezondheidsverklaring digitaal in te dienen en te attenderen om minimaal 4 maanden
uit te trekken voor de vernieuwing van het rijbewijs. We gaan ouderen actief bellen en
adverteren in landelijke dagbladen om te voorkomen dat mensen wachten tot vlak voor
de verloopdatum van het rijbewijs met het insturen van hun aanvraag.

