Gangbare vraagstelling aan medisch deskundigen in de bestuursrechtelijke praktijk

Voorbeeld van een vraagstelling uit 1996:

Sjabloon zoals te destilleren uit de Leidraad
2008:

1. Welke rechtstreeks en objectief vast te

1. Welke rechtstreeks en objectief vast te

stellen beperkingen ten gevolge van ziekte of

stellen beperkingen ten gevolge van ziekte of

gebreken golden er voor eiser op en na datum

gebreken golden er voor eiser op en na

A ten aanzien van het verrichten van arbeid?

datum A ten aanzien van het verrichten van
arbeid?

2. Kunt u zich verenigen met het door de
verzekeringsgeneeskundige van de

2. Kunt u instemmen net de vaststelling van

(voormalige) Gemeenschappelijke Medische

de belastbaarheid van betrokkene door de

Dienst opgestelde belastbaarheidspatroon

verzekeringsarts zoals neergelegd in de

(gedingstuk B)?

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)?

3. Was eiser op en na datum A in staat tot het
vervullen van de functies die zijn opgesomd

3. Is betrokkene beperkt in het aantal uren

in gedingstuk B (zie voor verwoordingen

dat per dag of per week gewerkt kan

functiebelasting D) en, zo nee, welke functies

worden?

acht u niet of minder geschikt?

4. Was eiser in staat tot het vervullen van deze
functies voor 40 uur per week? Zo nee, tot
hoeveel uren werken per dag/per week was

4. Acht u betrokkene in staat de door het

eiser in staat?

UVW als geschikt aangemerkte functies te
vervullen?

NB: bij de beantwoording van die laatste
vraag moet u de grenzen van uw
deskundigheid in acht nemen (pagina 12
5. Acht u ter beantwoording van bovenstaande Leidraad)
vragen een onderzoek door een of meer

andere deskundigen gewenst en zo ja, op welk

5. Acht u een onderzoek door een of meer

gebied?

andere deskundigen gewenst (en zo ja, op
welk gebied)?

6. Acht u het met het oog op de geestelijke en
lichamelijke gezondheid van eiser
noodzakelijk dat hem de mogelijkheid tot

6. Bestaat de vrees dat kennisneming van uw

kennisneming van het door u uit te brengen

verslag de geestelijke en lichamelijke

geneeskundig rapport wordt onthouden?

gezondheid van betrokkene zal kunnen
schaden?

NB: Ik verzoek u in het kader van uw
onderzoek overleg te plegen met de arts(en)
bij wie eiser onder behandeling is (geweest).

NB: Artikel 8:32 AWB

