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Voorstel herkeuring pacemaker

Geachte heer Kullberg,
Via deze brief deel ik mijn voornemen met u om paragraaf 6.7.3. uit de REG2000
inzake de herkeuring van patiënten met een pacemaker aan te passen voor
bestuurders uit groep 1 (klein rijbewijs).
Patiënten die door een aandoening een pacemaker hebben gekregen, zijn volgens
de huidige regelgeving verplicht om zich elke 10 jaar te laten herkeuren. Het CBR
heeft aangegeven dat zij dit ervaren als een extra inspanning. Na de
implementatie van de pacemaker is er niets veranderd aan de werking van de
pacemaker. Patiënten komen regelmatig in het ziekenhuis voor controle of maken
gebruik van thuismonitoring.
Europese wetgeving stelt een herkeuring van patiënten met een pacemaker voor
groep 1 niet verplicht. Ik ben daarom voornemens om patiënten uit groep 1 die in
het bezit zijn van een pacemaker onbeperkt rijgeschikt te maken. Dit draagt bij
aan de proportionaliteit van medische keuringen.
Dit voorstel geldt derhalve niet voor patiënten uit groep 2 (groot rijbewijzen). Zij
zijn verplicht eens per 5 jaar langs te komen voor een herkeuring. Ook dienen
patiënten met een pacemaker en aandoening waarbij herkeuring verplicht is
gesteld nog steeds langs te komen voor een herkeuring.
Ik hoor graag tijdens het eerstvolgende overleg van de Commissie Rijgeschiktheid
of de Gezondheidsraad opmerkingen of bezwaren heeft bij dit voorstel.
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Dit geeft mij de gelegenheid om, indien u geen bezwaren ziet, op korte termijn
ervoor te zorgen dat burgers niet onnodig belast worden.
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID,
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Wnd.,

Mr. Drs. J-B. Dijkstra
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