Leren en Inspireren

relatie tot de belastbaarheid
in alle domeinen1
een nauwere samenwerking
tussen de medisch adviseur
en de personenschadeexpertbelangenbehartiging
-

Belastbaarheid in het
medisch advies
-

-
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-

Beoordeling van
de belastbaarheid in
alledomeinen in het
medisch advies
-

-

-

-

-

-

-

-

Bij het aanvragen van
een medisch advies
is het van belang duidelijk aan te geven
ten aanzien van welke
belastbaarheid een
beoordeling gewenst
is. Een uitgebreide
toelichting op de spetrokkene alsmede de
achtergrond van deze
vraag is hierbij wenseder de toelichting op
de situatie in huishoubaarder het medisch
advies zal zijn voor de
schaderegeling.
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geen rekening houdt met de normale
achteruitgang en beperkingen als
gevolg van ouderdom.

Beoordeling belastbaarheid
in alle domeinen in de
schaderegeling

-

-

-

verzekeringsgeneeskundige

-

-
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Take home messages
• In het medisch advies is er meer
aandacht nodig voor de beschrijving
van de belastbaarheid in de verschillende
domeinen naast arbeid.
• De medisch adviseur zal naast de
medische aspecten ook enig inzicht
moeten hebben in het schaderegelingstraject zodat de medisch inhoudelijke
situatie vertaald kan worden naar een
praktisch advies dat goed bruikbaar is
voor het in kaart brengen van de diverse
schadeposten.

• De medisch adviseur is zich hierbij
bewust van het verschil in impact dat
eenzelfde belastbaarheid heeft in de
verschillende domeinen.
• Men dient kritisch te staan ten opzichte
van het gebruik van de FML, met name
ten aanzien van een belastbaarheidsbeoordeling in andere domeinen dan
arbeid.
• Een gerichte vraagstelling met uitgebreide beschrijving van de individuele
situatie draagt bij aan een praktisch
medisch advies op maat dat bruikbaar
is voor de beoordeling van de belastbaarheid en schadeposten in alle
domeinen.
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