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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

Tijdens deze presentatie laat ik zien welke wijzigingen er zijn opgetreden in de 
eisen aan de gezichtsscherpte voor het verkrijgen van een rijbewijs.

Daarnaast zal ik u iets vertellen over de nauwkeurigheid waarmee we 
gezichtsscherpte van iemand kunnen meten en hoe we het meetresultaat zouden 
moeten interpreteren afgezet tegen de consequentie die deze interpretatie heeft 
op het leven van deze persoon. 
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26 mei 2009:     bioptisch telescoop systeem

22 februari 2010: vele wijzigingen 

(EU richtlijn dd. 26 augustus 2009)

Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

In het afgelopen jaar zijn er twee aanpassingen geweest van de Regeling eisen 
Geschiktheid 2000.

Vanaf 26 mei 2009 wordt de mogelijkheid geboden om met een bioptisch
telescoop systeem te mogen autorijden. Deze aanpassing was het resultaat van 
wetenschappelijk onderzoek dat we in 1996 in Groningen waren begonnen.

Op 22 februari 2010 zijn de wijzigingen van kracht geworden waarmee de 
Nederlandse wetgeving weer in de pas loopt met de EU richtlijn die in 2009 is 
gepubliceerd.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• EU richtlijnen

• Nederland moet de EU-richtlijnen volgen, 
mag eventueel wel strenger zijn

Alle lidstaten moeten binnen een jaar na het verschijnen van een richtlijn hun 
wetgeving daaraan aangepast hebben. Een land mag eventueel wel striktere 
regels hebben dan de EU richtlijn, maar niet soepeler. 

Helemaal waar is dat ook niet, want Nederland heeft een paar uitzonderingen in 
de wetgeving betreffende het autorijden, die soepeler zijn, maar de 
rijbewijshouder mag met dat rijbewijs alleen in Nederland rijden.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland  (aanpassing 22 februari 2010)

Gezichtsscherpte    (1)
Binoculair: 0,5

Één functioneel oog: 0,5

Tussen 0,4 en 0,5:

Rijgeschikt na:

Positief advies oogarts

Positieve rijtest CBR

Rijbewijzen groep 1
(rijbewijs AB)

Voor de rijbewijzen in groep 1 (rijbewijs A, AE, B en BE) geldt nu dat met twee 
ogen of met één oog de gezichtsscherpte minimaal 0,5 moet zijn. Eerder moest 
met één functioneel oog de gezichtsscherpte minimaal 0,6 zijn.

Een belangrijke aanpassing is de regel dat bij een gezichtsscherpte tussen 0,4 
een 0,5 men na positief advies van de oogarts en een positieve rijtest bij het CBR 
men een rijbewijs kan krijgen.

“Tussen 0,4 en 0,5” wekt de suggestie dat een gezichtsscherpte van 0,4 te laag 
zou zijn.

Deze aanpassing is belangrijk omdat het idee van een twijfelzone of grijze zone 
hier wordt geïntroduceerd. De breedte van de zone is nog klein en heeft 
nauwelijks praktische betekenis. In de toekomst kan deze zone wellicht worden 
verbreed tot “tussen 0,1 en 0,5”.



5

Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland (aanpassing 26 mei 2009)

Gezichtsscherpte    (2)

Binoculair:  tussen 0,16 en 0,5

Met bioptisch telescoop 
systeem ≥ 0,5

Rijbewijzen groep 1
(alleen rijbewijs B)

De aanpassing van 26 mei 2009 is wel een aardverschuiving. Door deze 
aanpassing is Nederland het eerste land buiten de USA waar het wettelijk is 
geregeld onder welke voorwaarden men met een bioptisch telescoop systeem 
mag autorijden.

Deze aanpassing heeft alleen betrekking op rijbewijs B.

De gezichtsscherpte moet minimaal 0,16 zijn, en met kijkend door een telescoop 
moet de gezichtsscherpte minimaal 0,5 zijn.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland

Gezichtsscherpte    (2)

Binoculair:  tussen 0,16 en 0,5

Met telescoop ≥ 0,5

Rijgeschikt na:

Rapport oogarts

Training autorijden met

bioptisch telescoopsysteem

Positieve rijtest

Rijbewijzen groep 1
(alleen rijbewijs B)

Bioptisch telescoopsysteem

Het bioptisch telescoop systeem bestaat uit een normale bril met stevig montuur. 
In een van de brillenglazen is een gat geboord, waarin de het telescoopje is 
gemonteerd. 

Als de bestuurder recht vooruit kijkt (boven) dan kijkt hij/zij onder de kijker door 
en gebruikt het gewone glas. In deze houding wordt vrijwel de hele tijd 
autogereden. Dat autorijden gebeurt dus met de lage gezichtsscherpte.

Als de bestuurder een bord wil lezen of hij wil in de verte iets beter kunnen 
beoordelen, dan knikt hij het hoofd een beetje waardoor hij door de telescoop kijkt 
(onder). Dat kijken mag niet langer duren dan 1-1,5 seconde, vergelijkbaar met 
het kijken in de achteruitkijkspiegel. Tijdens het kijken door de telescoop heeft de 
bestuurder met dat oog een sterk beperkt gezichtsveld. Daarom wordt ook 
aangeleerd dat het andere oog open wordt gehouden tijdens het kijken door de 
telescoop, zodat gereageerd kan worden op onverwachte gebeurtenissen.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland (aanpassing 26 mei 2009)

Gezichtsscherpte    (2)

Binoculair:  tussen 0,16 en 0,5

Met telescoop ≥ 0,5

Rijgeschikt na:

Rapport oogarts

Training autorijden met

bioptisch telescoopsysteem

Positieve rijtest

Rijbewijzen groep 1
(alleen rijbewijs B)

Om een rijbewijs met speciale aantekening “bioptisch telescoop systeem” te 
kunnen krijgen moet men een speciale procedure doorlopen.

Allereerst moet er een rapport (zie voor het formulier http://www.auto-
mobiliteit.org/) van een door het CBR aangewezen oogarts zijn waarin wordt 
ingegaan op oorzaak, prognose en stabiliteit van de lage visus. 

Vervolgens moet de kandidaat zich aanmelden op de website http://www.auto-
mobiliteit.org/ van Visio. Bij Visio wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan 
de visuele eisen, zonder en met telescoop, vervolgens krijgt de kandidaat training 
en instructie om vlot door de telescoop objecten te kunnen zien en herkennen.

Daarna neemt de kandidaat rijlessen bij een rijschool die gecertificeerd is om de 
kandidaat te leren de bioptische telescoop tijdens het besturen van een auto 
effectief te gebruiken.

Tenslotte wordt er door de afdeling aanpassingen een rijtest voor de praktische 
rijgeschiktheid afgenomen.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland (aanpassing 26 mei 2009)

Gezichtsscherpte    (2)

Binoculair:  tussen 0,16 en 0,5

Met telescoop ≥ 0,5

Alleen geldig binnen Nederland

Alleen geldig overdag 

Auto met automaat

Rijbewijzen groep 1
(alleen rijbewijs B)

Men krijgt pas een rijbewijs met een speciale code die aangeeft dat men met een 
bioptisch telescoop systeem mag autorijden.

Het rijbewijs is alleen geldig in Nederland.

De bestuurder mag alleen overdag rijden (tussen 1 uur na zonsopgang en 1 uur 
voor zonsondergang)

De bestuurder mag alleen rijden in een auto met automatische versnelling.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland (aanpassing 22 februari 2010)

Gezichtsscherpte    (1)
Beste oog: 0,8

minder goede oog: 0,1
Rijbewijzen groep 2
(rijbewijs CD)

Voor rijbewijzen groep 2 is de eis voor de gezichtsscherpte verlaagd van 0,5 naar 
0,1.

Deze verlaging is vooral belangrijk voor bestuurders die een amblyoop (=lui) oog 
hebben.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Nederland (aanpassing 22 februari 2010)

Gezichtsscherpte    (1)
Beste oog: 0,8

Verlies van het 
gezichtsvermogen van één oog.

Positief rapport oogarts

Verklaring werkgever

Positieve rijtest CBR

Geografisch beperkt rijbewijs

Maximaal Nederland

Rijbewijzen groep 2
(rijbewijs CD)

Er is nog een belangrijke wijziging voor groep 2:

Als een beroepschauffeur met een rijbewijs van groep 2 de functie van één oog 
verliest, dan kan hij na een aanpassingsperiode van minimaal 3 maanden een 
geografisch beperkt rijbewijs C/CE of D/DE krijgen. De geldigheid zal zich 
maximaal uitstrekken tot het grondgebied van Nederland.

Daarvoor is een positief advies van een oogarts nodig.

Een verklaring van de werkgever

Een positieve rijtest van het CBR
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs
J.J. Vos 1969

Ik ga nu uw aandacht meer in het bijzonder vragen voor het meten van de 
gezichtsscherpte.

Links ziet u een mooie oude geëmailleerde visuskaart. Een van de bezwaren van 
deze visuskaart is het kleine aantal letters dat beschikbaar is om een lage visus
te meten. Een groter bezwaar is dat niet alle optotypen even moeilijk te 
herkennen zijn. De L, de T en de F zijn makkleijker door hun karakteristieke 
contour.

Landolt C optotypen zijn altijd even moeilijk herkenbaar.

In 1969 heeft Hans Vos bij het ontwerp van de TNO Landolt C kaart de 
opeenvolgende tekengroottes steeds met een zelfde factor 1,25 groter gekozen. 
De kaart kan daardoor eventueel ook makkelijk op een andere afstand worden 
gebruikt. 
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs
J.J. Vos 1969 I.L. Bailey & J.E. Lovie 1976

Niet lang daarna, in 1976, is door Ian Bailey en Jan Lovie de rechter kaart 
ontworpen. Ook hier zijn de stappen steeds 1,25. De letters zijn allemaal 
schreefloos en er staan op iedere rij 5 letters, die op gelijke herkenbaarheid 
geselecteerd zijn. Dit type kaart wordt wereldwijd het meest gebruikt als de 
gezichtsscherpte nauwkeurig gemeten moet worden. 
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs
J.J. Vos 1969 I.L. Bailey & J.E. Lovie 1976

• Rijbewijs groep 2:

Minder goede oog: Gezìchtsscherpte ≥ 0.1

Ik wil nu even terugstappen naar de minimale eis voor het minder goed oog van 
vrachtwagen en buschauffeurs.

Deze chauffeurs moeten minimaal de bovenste rij van deze visuskaarten kunnen 
lezen.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs
J.J. Vos 1969 I.L. Bailey & J.E. Lovie 1976

• Rijbewijs groep 2:

Minder goede oog: Gezìchtsscherpte ≥ 0.1
• Kan gerelateerd zijn aan amblyopie

– Kans op crowding, lagere gezichtsscherpte door figuren in de omgeving.

Deze verlaging is vooral belangrijk voor bestuurders die een amblyoop (=lui) oog 
hebben. Alle functies van dat amblyope oog zijn normaal, behalve de 
gezichtsscherpte die vaak sterk verlaagd is.

Bij het herkennen van letters met het ambyope oog bestaat vaak last van het 
verschijnsel “crowding”, dwz dat letters en figuren in de omgeving van de te 
onderscheiden letter de herkenning van die letter bemoeilijken. Dezelfde letter 
geïsoleerd aangeboden op een leeg vlak kan dan soms wel herkend worden.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Rijbewijs groep 2:

Minder goede oog: Gezìchtsscherpte ≥ 0.1
• Kan gerelateerd zijn aan amblyopie

– Kans op crowding, lagere gezichtsscherpte door figuren in de omgeving.

Oplossing: vrijstaande optotype gebruiken.

Kaartje met vrijstaande Landolt C 

op 5 meter = Gezichtsscherpte 0,1

Om een eventueel nadelig effect van crowding op de gezichtsscherpte te 
minimaliseren is het mogelijk om geïsoleerd staande optotypen aan te bieden: 
bijvoorbeeld een Landolt C op een klein kaartje. Het kaartje kan steeds worden 
gedraaid en op die manier kan met deze optotype vele malen worden getest. Ook 
kan de Landolt C in een Power Point presentatie op een monitorscherm worden 
gepresenteerd.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs
• Hoe nauwkeurig is een gezichtsscherptemeting?

R H S D K 0,4

N C K Z O 0,5

Notaties: 

0,4

0,4 +

0,4 + +

0,5 ‾ ‾

0,5 ‾

0,5

Gebruikelijk was dat de laatst volledig gelezen regel als maat voor de 
gezichtsscherpte aangehouden. Toch wordt ook uitgebreid het gebruik van ++ en 
– – toegepast met het idee dat dat nauwkeuriger de gezichtsscherpte weergeeft.

Uit onderzoek van Vos rond 1969 en van Arditi in 1993 komt echter naar voren 
dat een tweede gezichtsscherptemeting tot +/- een lijn op de letterkaart kan 
liggen (95% gebied).

Daarom geeft de werkgroep Ergoftalmologie het volgende advies: 

“Geadviseerd wordt om als afkapcriterium aan te houden dat meer dan 50% goed 

benoemd moet zijn. (b.v. minstens 3 van de 5 of 4 van de 6). Voor 

keuringsdoeleinden wordt afgeraden plussen en minnen te noteren bij het 

gezichtsscherptegetal om verwarring bij de toepassing te voorkomen.”

http://www.ergoftalmologie.nl/kg/methoden_van_onderzoek.html
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Hoe nauwkeurig is een gezichtsscherptemeting?

Eerste meting: 0,4

Cumulatieve kans > 1.5%

dat de echte 

gezichtsscherpte 0,5 of 

hoger is.

cumulatieve kans op uitsluiting

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3 0,4 0,5 0,6

gezichtsscherpte

k
a
n
s

1,5%

Als bij een keurling een visus gemeten wordt van 0,4; 0,4+, of 0,4++, waar een 
0,5 vereist is, zou dus tot afkering besloten moeten worden.

De vraag daarbij is echter hoe groot is de kans dat iemand ten onrechte wordt 
afgekeurd om een auto te mogen besturen.

Op basis van de publicaties over de test-hertest nauwkeurigheid kunnen we 
constateren dat als bij eenmalige meting een gezichtscherpte van 0,4 wordt 
gemeten, de kans dat de keurling een gemiddelde gezichtsscherpte van 0,5 heeft 
1,5% bedraagt. 

We moeten bedenken dat er geen significante relatie bestaat tussen 
gezichtsscherpte en de betrokkenheid bij verkeersongevallen in de beperkte 
range van gezichtsscherpte van 0,3 en hoger. We moeten ons afvragen met 
welke kans dat de keurling voldoet aan de wettelijke norm we iemand willen een 
rijbewijs willen afnemen of onthouden. 

Deze kans mag naar mijn mening zeker niet hoger zijn dan de minieme kans van 
0,1% die wordt aangehouden door een km-correctie toe te passen bij iemand die 
50 km te hard rijdt voordat zijn rijbewijs wordt afgenomen.



18

Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

Gemiddelde meting: 0,4

2 metingen

nodig om kans < 0,1% 

op ten onrechte uitsluiting

• Hoe nauwkeurig is een gezichtsscherptemeting?

cumulatieve kans op uitsluiting

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3 0,4 0,5 0,6

gezichtsscherpte

k
a
n
s

1,5%

Als we een kans van 0,1% aanhouden om iemand fout-positieve af te keuren, 
dan moeten we meerder malen de gezichtsscherpte meten om tot een
nauwkeuriger gemiddelde te komen.

Als de gemiddelde gezichtsscherpte = 0,4 is, dan moet dat het resultaat zijn van 
minstens twee metingen.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Hoe nauwkeurig is een gezichtsscherptemeting?

cumulatieve kans op uitsluiting

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3 0,4 0,5 0,6

gezichtsscherpte

k
a
n
s

Gemiddelde meting: 0,4+

4 metingen

nodig om kans < 0,1% 

op ten onrechte uitsluiting

4,5%

Als de gemiddelde gezichtsscherpte = 0,4+ is, dan moet dat het resultaat zijn van 
minstens vier metingen om de kans op fout-positieve afkeuring < 0,1% te maken.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Hoe nauwkeurig is een gezichtsscherptemeting?

cumulatieve kans op uitsluiting

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3 0,4 0,5 0,6

gezichtsscherpte

k
a
n
s

Gemiddelde meting: 0,4++

6 metingen

nodig om kans < 0,1% 

op ten onrechte uitsluiting

10,5%

Als de gemiddelde gezichtsscherpte = 0,4++ is, dan moet dat het resultaat zijn 
van minstens zes metingen om de kans op fout-positieve afkeuring < 0,1% te 
maken.

Degenen die op deze manier niet direct goedgekeurd worden voor een rijbewijs A 
of B kunnen dankzij de nieuwe regel vragen om een oogarts rapport en een rijtest 
bij het CBR.
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Gezichtsscherpte en nieuwe 

eisen voor het rijbewijs

• Hoe nauwkeurig is een gezichtsscherptemeting?

Gemiddelde meting: 

0,4++ 6 metingen

0,4+ 4 metingen

0,4 2 metingen

om minder dan 0.1% ten 

onrechte af te keuren

(criterium visus = 0,5)

Hier ziet u nogmaals deze aantallen op een rij.
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• Straatbeeld
• Verkeersborden
• Richtingaanwijsborden

• Andere verkeersdeelnemers

Ter afsluiting een paar dia’s. In deze dia komt de scherpte overeen met een 
gezichtsscherpte van 0,5.

We kunnen het straatbeeld, de richtingaanwijsborden, de verkeersborden en 
eventuele andere verkeersdeelnemers goed waarnemen.
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9

• Straatbeeld
• Verkeersborden
• Richtingaanwijsborden

• Andere verkeersdeelnemers

In deze dia komt de scherpte overeen met een gezichtsscherpte van 0,16.

Hier kunnen we wel het straatbeeld en verschillende andere verkeersdeelnemers 
goed waarnemen, maar de richtingaanwijsborden en de verkeersborden zijn niet 
of moeilijk te herkennen.


