Het medisch advies ten behoeve van ontheffing
inburgeringexamen van de GGD
De aanvraag
U kunt een aanvraag bij de GGD doen om u medisch te laten keuren. Dit omdat u wellicht een
psychische belemmering, lichamelijke belemmering of verstandelijke handicap heeft waardoor u niet
deel kunt nemen aan de verplichte inburgeringscursus. Hieronder leest u verder wat er bij de keuring
gebeurt en hoe het advies tot stand komt.
Let op! Een gegeven advies leidt niet automatisch tot een ontheffing van het inburgeringsexamen!
Het spreekuur
Voor het spreekuur wordt maximaal 15 minuten (30 minuten zonder dossier) gereserveerd.
De GGD-arts bespreekt met u:
Wat u hebt aangevraagd
Wat de achtergronden zijn van de aanvraag
Wat uw medische problemen zijn en welke beperkingen u daarvan ondervindt
Bij welke arts(en ) u onder behandeling bent
Welke onderzoeken zijn uitgevoerd, welke behandelingen zijn ingesteld en welke behandelingen
gepland staan voor de toekomst

Als u beschikt over medische gegevens, bijvoorbeeld een rapport van uw specialist of van uw arts, dan
dient u deze met het aanmeldingsformulier mee te sturen. Indien u een dossier meestuurt en een
dossierstudie aanvraagt dan beoordeelt de adviseur of een onderzoek nodig is.
Het onderzoek
Soms levert een gesprek met de GGD-arts tijdens het spreekuur samen met de medische gegevens die u
hebt meegenomen te weinig informatie op om een goed advies uit te brengen.
In dat geval vraagt de arts u een formulier te tekenen waarin u aan uw huisarts of specialist toestemming
geeft om medische gegevens te verstrekken aan de GGD-arts.
Medische gegevens
Uw behandelend arts geeft objectieve informatie over uw medische toestand. De GGD-arts baseert zijn
advies mede op deze gegevens. Het gaat niet om de mening van uw behandelend arts bij het al dan niet
toekennen van een positief advies.

Het advies
De GGD-arts stelt op basis van het onderzoek en de medische gegevens een advies op.
Het advies van de GGD-arts bevat zo weinig mogelijk medische informatie. De medische gegevens die u
aan de GGD-arts verstrekt heeft, zijn in beginsel geheim.
U krijgt het door de GGD Amsterdam uitgebrachte advies opgestuurd.
Klachten
Als u ontevreden bent over de houding, het gedrag of de bejegening van de GGD-arts dan kunt u bij de
klachtencommissie van de GGD Amsterdam een klacht indienen. De klachtencommissie kan het advies
van de GGD-arts niet veranderen. Het blijft een beslissing van de gemeente.
De kosten
Over het eventueel te betalen bedrag wordt u schriftelijk geïnformeerd nadat wij uw aanvraag retour
hebben ontvangen.
Als u de keuring zelf moet betalen, geldt het volgende:
Na uw aanmelding via het formulier “Medisch advies ten behoeve van ontheffing inburgeringexamen”
ontvangt u van de GGD een brief met de totale kosten voor de keuring met daarin het rekeningnummer
van de GGD. Bij betaling dient u te vermelden: AGZ-kenmerk en uw naam. Nadat wij uw betaling
hebben ontvangen nodigen wij u uit voor de keuring.
Hebt u vragen?
Neem voor vragen met betrekking tot het inburgeringtraject contact op met de gemeente Amsterdam
via telefoonnummer 14020. U kunt ook informatie vinden op de website van de gemeente Amsterdam.
Voor u specifieke vragen over het medisch advies, kunt u contact opnemen met de GGD.
Wij zijn dagelijks te bereiken van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer( 020) 555 5505 of (020) 555 5439.
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