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Typisch voor beroepsziekte: de vraag of de 

klachten wel door blootstelling zijn 

veroorzaakt.  

 

1. Er kan onzekerheid / onenigheid bestaan over de (mate van) 
blootstelling 

2. Er kan onzekerheid / onenigheid bestaan over de aard van de 
klachten 

3. Er kan onzekerheid / onenigheid bestaan over de causale relatie 
tussen (1) en (2) 
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Vraagstelling expertise causaal verband 

bij beroepsziekten 
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Deze vraagstelling is bedoeld om niet-medici die zich bezighouden 
met de afwikkeling van letselschade inzicht te geven in de medische 
uitgangspunten die van belang zijn bij het bepalen van de omvang 
van de schade die de onderzochte heeft geleden (en in de toekomst 
mogelijk zal lijden) als gevolg van een beroepsziekte. Deze schade 
wordt in het civiele aansprakelijkheidsrecht vastgesteld aan de hand 
van een vergelijking tussen de gezondheidstoestand van de 
onderzochte zoals die na de gestelde blootstelling is ontstaan en zich 
waarschijnlijk in de toekomst zal voortzetten (de situatie met gestelde 
blootstelling) en de hypothetische situatie waarin de onderzochte zich 
zou hebben bevonden als de blootstelling nooit had plaatsgevonden 
(de situatie zonder gestelde blootstelling). 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Schematische weergave bepaling omvang arbeidsvermogensschade

Tijdsverloop

Inkomen

Ongeval Medische 

Beoordeling/

Afwikkeling

Normale 

einddatum

werkzaam 

leven

Te kapitaliseren

jaarschades

Hypothetisch 

Inkomen zonder ongeval

Hypothetisch inkomen

Met ongeval

X X X
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De systematiek van deze vraagstelling is als volgt: Onderdeel 1 heeft 
betrekking op de blootstelling. Onderdeel 2 heeft betrekking op de 
gezondheidstoestand en het functioneren van de onderzochte in de 
situatie met gestelde blootstelling. In onderdeel 3 wordt aan de 
deskundige gevraagd zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven hoe de 
gezondheidstoestand en het functioneren van de onderzochte in de 
hypothetische situatie zonder gestelde blootstelling zouden zijn 
geweest. De gezondheidssituatie van de onderzochte voorafgaand aan 
de gestelde blootstelling is relevant voor de beoordeling van beide 
situaties. 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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1. De blootstelling 
Arbeidsananmnese, blootstellingsgegevens, consistentie, 
risicofactoren in het werk, risicofactoren buiten het werk 

2. De gezondheidssituatie met blootstelling 
Anamnese, medische gegevens, medisch onderzoek, consistentie, 
diagnose, beperkingen, waarschijnlijkheid causaal verband, 
medische eindsituatie 

3. De gezondheidssituatie zonder blootstelling 
Klachten, afwijkingen en beperkingen voor blootsteling, Klachten 
afwijkingen en beperkingen zonder blootstelling,  

4. Overig (‘veegvraag’) 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Bij het opstellen van deze vraagstelling is aansluiting gezocht bij de 
Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage (RMSR). In deze richtlijn 
is geformuleerd aan welke eisen een deskundige en diens rapportage 
moeten voldoen. De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel voor 
deskundigen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. De 
deskundige wordt verzocht de aanbevelingen en bepalingen in de 
richtlijn – zo veel als mogelijk – in acht te nemen. 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage WMSR & KNMG_tcm22-58356.pdf
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Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage 

http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpubli
catie/61665/Richtlijn-medischspecialistische-
rapportage-in-bestuurs-en-civielrechtelijk-
verband-2008.htm 
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1. De blootstelling 

[Arbeidsanamnese] 

Blootstellingsgegevens 

b. Wilt u op basis van de meegestuurde blootstellingsgegevens van de 
onderzochte een beschrijving geven van de aard en omvang van de 
gestelde blootstelling aan risicofactoren van de onderzochte in de 
aangegeven periode?  

c. Zijn de meegestuurde blootstellingsgegevens voldoende om te 
kunnen vaststellen wat de blootstelling aan risicofactoren in de 
aangegeven periode is geweest? 

Zo nee, welke gegevens zijn dan nog nodig? 

 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Consistentie 

d. Is naar uw oordeel sprake van een onderlinge samenhang als het 
gaat om de informatie die is verkregen van de onderzochte zelf, de 
feiten zoals die uit het blootstellingsdossier naar voren komen en uw 
eventuele bevindingen bij werkplekonderzoek en eventueel 
hulponderzoek?  

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Risicofactoren in het werk 

e.  Wilt u een beschrijving geven van de relevante risicofactoren 
waaraan onderzochte in bedoelde periode is blootgesteld? 

f.  Wilt u per risicofactor zoveel mogelijk verwijzen naar de literatuur 
of richtlijnen op basis waarvan u van mening bent dat er sprake is van 
een risicofactor? 

g.  Kunt u hierbij aangeven of er op uw vakgebied gebruikelijke 
normen zijn overschreden? 

 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Vereist voor aansprakelijkheid werkgever 

Voor schadevergoedingsplicht van de werkgever is niet voldoende dat 
causaal verband bestaat met het werk 
(dit wel een heel belangrijke tussenstap) 
 
Voor schadevergoedingsplicht van de werkgever is noodzakelijk dat 
causaal verband bestaat met een tekortkoming van de werkgever in de 
nakoming van zijn veiligheidsverplichtingen 
 
Consequentie: bij causaal verband met werk, maar niet met een 
tekortkoming van de werkgever (bijv. omdat het risico nog niet 
bekend was) => geen schadevergoedingsplicht van de werkgever  
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Risicofactoren in het werk 

h.  Wilt u hierbij aangeven welke normen zijn overschreden? 

i.  Welke maatregelen waren in bedoelde periode volgens u bekend 
om gestelde blootstelling aan door u genoemde risicofactoren zoveel 
mogelijk te reduceren? 

j. Wanneer en hoe zijn volgens u in bedoelde periode maatregelen 
getroffen om de gestelde blootstelling aan risicofactoren zoveel 
mogelijk te beperken? 

k.  Welke maatregelen zijn volgens u niet, te laat of onvoldoende 
genomen? 

 

 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Risicofactoren buiten het werk 

l.  Is onderzochte buiten zijn werk in bedoelde periode blootgesteld 
geweest aan relevante risicofactoren? 

m.  Wilt u per risicofactor betreffende aard en omvang van het risico 
zoveel mogelijk verwijzen naar de literatuur of richtlijnen op basis 
waarvan u van mening bent dat er sprake is van een risicofactor? 

 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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2. De gezondheidssituatie met blootstelling 

[Anamnese, Medische gegevens, Medisch onderzoek] 

Consistentie 

d. Is naar uw oordeel sprake van een onderlinge samenhang als het 
gaat om de informatie die is verkregen van de onderzochte zelf, de 
feiten zoals die uit het medisch dossier naar voren komen en uw 
bevindingen bij onderzoek en eventueel hulponderzoek?  

e. Voor zover u de vorige vraag ontkennend beantwoordt, wilt u dan 
aangeven wat de reactie was van de onderzochte op de door u 
geconstateerde inconsistenties en welke conclusies u daaruit trekt? 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Aanbeveling 2.2.8 RMSR:  

Als de anamnese niet overeenkomt met de feiten zoals die uit de 
stukken naar voren komen, dan dient uit het rapport te blijken dat de 
onderzochte, voor zover dat medisch verantwoord is, met deze 
discrepantie werd geconfronteerd. Vermeld wordt, wat zijn reactie 
daarop was en wat daaruit kan worden geconcludeerd. 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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[Diagnose, Beperkingen] 

Waarschijnlijkheid causaal verband 

h. Wilt u uw medische bevindingen (ontstaan en verloop van de 
aandoening) en de blootstellingsgegevens (wanneer was er sprake van 
relevante blootstelling) in een tijdslijn uitzetten en de vraag 
beantwoorden in hoeverre een eventueel causaal verband gezien de 
samenhang in de tijd meer of minder waarschijnlijk is?  

i. Wat is er volgens u in de literatuur bekend over een mogelijk 
oorzakelijk verband tussen de door u gestelde diagnose en de 
gestelde blootstelling aan risicofactoren zoals vastgesteld bij 
betrokkene onder 1.  

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Waarschijnlijkheid causaal verband 

k.  Welke andere (medische of individu-gebonden) risicofactoren 
hebben redelijkerwijs een rol gespeeld in het ontstaan van de 
diagnose en in welke zin?  

l.  Kunt u op basis van uw deskundigheid en met zoveel mogelijk 
onderbouwing met literatuur aangeven in welke mate (in relatie tot 
eventueel overige risicofactoren) de gestelde blootstelling aan 
risicofactoren in het werk in bedoelde periode  heeft bijgedragen aan 
het ontstaan van de door u gestelde diagnose?   

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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3. DE GEZONDHEIDSSITUATIE ZONDER BLOOTSTELLING 

Meestal zal het niet mogelijk zijn om onderstaande vragen (met name 
de vragen 3c - 3e) met zekerheid te beantwoorden. Van u wordt ook 
niet gevraagd zekerheid te bieden. Wel wordt gevraagd of u vanuit uw 
kennis en ervaring op uw vakgebied uw mening wilt geven over 
kansen en waarschijnlijkheden. Het is dus de bedoeling dat u aangeeft 
wat u op grond van uw deskundigheid op uw vakgebied op deze 
vragen kunt antwoorden. 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 



                      De rol van de medisch expert  

Schematische weergave bepaling omvang arbeidsvermogensschade

Tijdsverloop

Inkomen

Ongeval Medische 

Beoordeling/

Afwikkeling

Normale 

einddatum

werkzaam 

leven

Te kapitaliseren

jaarschades

Hypothetisch 

Inkomen zonder ongeval

Hypothetisch inkomen

Met ongeval

X X X

Relevantie van de hypothetische  situatie zonder  blootstelling 
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Relevantie van de hypothetische  situatie zonder  blootstelling 

 

Inkomen 

Normale  

einddatum 

werkzaam  

leven 

Tijdsverloop 

Ongeval Medische  

Beoordeling/ 

afwikkeling 

Hypothetisch  

Inkomen zonder ongeval 

Hypothetisch inkomen 

Met ongeval 

X X X 
Hypothetische  

uitval wegens 

predispositie 

X 
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Klachten, afwijkingen en beperkingen voor blootstelling 

a. Bestonden voor de gestelde blootstelling bij de onderzochte reeds 
klachten en afwijkingen op uw vakgebied die de onderzochte thans 
nog steeds heeft?  

b. Zo ja, kunt u dan aangeven welke beperkingen voor de gestelde 
blootstelling uit deze klachten en afwijkingen voortvloeiden en thans 
nog steeds uit deze klachten en afwijkingen voortvloeien? 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Klachten, afwijkingen en beperkingen zonder blootstelling 

c. Zijn er daarnaast op uw vakgebied klachten en afwijkingen die er 
ook zouden zijn geweest of op enig moment ook hadden kunnen 
ontstaan, als de onderzochte niet was blootgesteld?  

d. Zo ja (dus zonder blootstelling ook klachten), kunt u dan een 
indicatie geven met welke mate van waarschijnlijkheid, op welke 
termijn en in welke omvang de klachten en afwijkingen dan hadden 
kunnen ontstaan?  

e. Kunt u aangeven welke beperkingen uit deze klachten en 
afwijkingen zouden zijn voortgevloeid? 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Klachten, afwijkingen en beperkingen zonder blootstelling 

f. Verwacht u in de toekomst nog een belangrijke verbetering of 
verslechtering van de op uw vakgebied geconstateerde (mogelijk) niet 
blootstellingsgerelateerde klachten en afwijkingen?  

g. Zo ja, welke verbetering of verslechtering verwacht u?  

h. Kunt u aangeven op welke termijn en in welke mate u die 
verbetering dan wel verslechtering verwacht?  

i. Kunt u aangeven welke gevolgen deze verbetering dan wel 
verslechtering zal hebben voor de beperkingen (als bedoeld in vraag 
2e)? 

 

Vraagstelling expertise beroepsziekten 
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Procedurele aspecten 
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• Onpartijdig 

 

• Naar beste weten 

 

• Inzage en blokkeringsrecht 

 

• Opmerkingen en verzoeken 

Procedurele aspecten expertise 
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• De deskundige die de benoeming heeft aanvaard, is verplicht de 
opdracht onpartijdig en naar beste weten te vervullen 

• Geen relatie met een partij 

• Bij twijfel niet doen 

• Schijn van partijdigheid – partijdig: als een partij objectief 
gerechtvaardigd de indruk heeft dat de deskundige niet onpartijdig 
is 

• Voornaamste valkuilen: 
- Contacten met één partij (=> levert ook strijd op met het beginsel van 
  hoor en wederhoor) 
- Ergernis 

Onpartijdigheid 
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• Eventueel regels van eigen beroepsgroep 

• Richtlijn medisch specialistische rapportage (RMSR) 

• Eisen medische tuchtrechter: 
 

Naar beste weten: professionele standaard 

• Kan de onderzoeksmethode de beantwoording van de vraagstelling dienen 

• Rapporteur doet geen uitlatingen buiten zijn deskundigheidsgebied 

• Rapport zet inzichtelijk en op consistente wijze uiteen op welke gronden 
de conclusie steunt 

• Die gronden vinden aantoonbaar voldoende steun in de feiten, 
omstandigheden en bevindingen in het rapport 

• De gronden kunnen de conclusie rechtvaardigen 
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De geneeskundige 

behandelingsovereenkomst 

 Afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek (art. 7:446 BW e.v.) 

 

 

 

Medicus 
(Opdrachtnemer) 

Patiënt 
(Opdrachtgever) 
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Art. 7:446 lid 5 BW: 
 
Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft 
handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand of 
medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van 
een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van 
aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of 
voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een 
opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde 
werkzaamheden 

Keuringssituaties: géén 
behandelingsovereenkomst 
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Keuringssituaties in schema 

Medicus 
(Opdrachtnemer) 

Patiënt 
(Belanghebbende) 
 

Derde 
(Opdrachtgever) 
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1. Het inzage- en blokkeringsrecht 

 Artikel 7:464 lid 2 BW 
   

2. Betreft het handelingen als omschreven in artikel 446 lid 5  
[= keuringssituaties], dan:  

 a. […] 
b. wordt de persoon op wie het onderzoek betrekking heeft in de 
gelegenheid gesteld mee te delen of hij de uitslag en de 
gevolgtrekking van het onderzoek wenst te vernemen [=het 
inzagerecht] en, zo ja, of hij daarvan als eerste kennis wenst te 
nemen teneinde te kunnen beslissen of daarvan mededeling aan 
derden wordt gedaan. [= het ‘blokkeringsrecht’] 
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Inzage- en blokkeringsrecht: wettelijk kader 

 

• Inzagerecht is altijd van toepassing (ook op grond van inzagerecht 
uit artikel 7:456 BW), tenzij de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van een ander zich daartegen verzet  

 

• Wettelijk kader blokkeringsrecht op veel terreinen onduidelijk 

 

• Hoe kan een deskundige het dan goed doen? 
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Blokkeringsrecht in elk geval wel van 

toepassing 

 
• keuringen in verband met letselschade in opdracht van de rechter 

(HR 26 maart 2006, RvdW 2004/54) 
 
• keuringen in verband met letselschade buiten rechte op verzoek 

van beide partijen (HR 12 augustus 2005, RvdW 2005/90) 
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Blokkeringsrecht geldt niet voor keuringen in 

het kader van: 

• de WAO/WIA 

• Sociale zekerheid 

• Sociale voorzieningen 

• Pensioenregelingen 

• Collectieve arbeidsovereenkomsten 

 

• Bestaande arbeidsverhoudingen 

• Lopende burgerrechtelijke verzekeringen 

• Opleidingen waartoe betrokkenen al zijn toegelaten 
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A-G Wesseling-Van Gent bij HR 26 maart 2004 

(X/Levob)  

 Het inzage- en blokkeringsrecht geeft de keurling het recht het rapport in te 
zien en, desgewenst, het afgeven van het rapport aan de andere 
procesdeelnemers te blokkeren. Art. 7:464 lid 2 onder b BW geeft de keurling 
niet het recht om de deskundige te verzoeken iets aan het rapport te 
wijzigen, zelfs niet aperte fouten.  
 
Dit laatste behoort te geschieden bij het opmerkingen maken en verzoeken 
doen op grond van art. 198 lid 2 Rv, dat wil dus zeggen nadat de keurling het 
rapport heeft mogen inzien en besloten heeft het niet te zullen blokkeren.  
 
[Verzoekster] verwacht - denk ik - meer van het inzage- en blokkeringsrecht 
dan het haar kan bieden. Dit recht geeft uitsluitend de mogelijkheid om te 
voorkomen dat informatie die men voor zich wil houden, aan de 
opdrachtgever tot de keuring wordt doorgegeven. 
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2. Opmerkingen en verzoeken 

• Partijen mogen bij de deskundige opmerkingen maken en 
verzoeken doen 

• Deskundige dient in het rapport te vermelden dat hij aan dit 
voorschrift heeft voldaan 

 

• Beginsel van hoor en wederhoor 

 

• Correctieverzoeken vallen onder opmerkingen en verzoeken (en 
niet onder de reikwijdte van het inzage- en blokkeringsrecht) 
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Het maken van opmerkingen en doen van 

verzoeken 

 Artikel 198 lid 2 Rv: 

  
De deskundigen moeten bij hun onderzoek partijen in de 
gelegenheid stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen. 
Uit het schriftelijke bericht moet blijken of aan dit voorschrift is 
voldaan.Van de inhoud van de opmerkingen en verzoeken wordt in 
het schriftelijke bericht melding gemaakt. Indien een partij 
schriftelijke opmerkingen aan de deskundige doet toekomen, 
verstrekt zij daarvan terstond een afschrift aan de wederpartij. 
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Bij buitengerechtelijke expertises 

 Wettelijke bepalingen niet rechtstreeks van toepassing. Maar: 
dezelfde fundamentele beginselen van procesrecht zijn indirect 
van invloed op de rechten en plichten van partijen en van de 
deskundige. 
  

 - Partijen mogen over een weer van elkaar verwachten dat ze zich 
aan die fundamentele beginselen houden 

 - Dat is ook van cruciaal belang voor de waarde van de expertise 
mocht het toch komen tot een procedure 
 

 Aanbeveling projectgroep VU: ook buitengerechtelijk zoveel 
mogelijk aansluiten bij de gerechtelijke procedure 
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Werkwijze opmerkingen en verzoeken 

• Evt. anticiperende eerste toepassing bij maken onderzoeksplan 
• Na voltooiing rapport (‘concept-rapport’): 

– indien inzagerecht of inzage- en blokkeringsrecht toepasselijk: 
na inzage(termijn), resp. na bericht niet blokkeren 

– aan beide partijen een exemplaar zenden + termijn stellen 

– iedere partij kan in deze fase 1 x reageren (dus niet op elkaar) 

– opmerkingen en verzoeken van partijen aan rapport hechten 

– gemotiveerd reageren op opmerkingen en verzoeken die  

• vallen binnen de grenzen van de opdracht en  

• strekken ter verduidelijking van het rapport 

– keuze tussen wijzigen in rapport of bijlage met reactie 
aanhechten  
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3. Het ‘correctierecht’ 

 Uit de KNMG Handleiding voor artsen inzake privacywetgeving en het 
omgaan met patiëntgegevens, Utrecht, mei 2001: 
 

 A 9.2 Recht op aanvulling, correctie en afscherming 
 

 De patiënt heeft het recht om het dossier aan te vullen. Hiermee 
kan de patiënt bereiken dat - naar zijn mening - een vollediger of 
juister beeld van zijn persoon of zijn gezondheidstoestand wordt 
geschetst. Het gaat dan om afwijkende of aanvullende 
zienswijzen van de patiënt zelf óf - op verzoek van de patiënt – 
van een andere arts bijvoorbeeld in het kader van een second 
opinion. Ook als de arts het met de inhoud van de verklaring niet 
eens is, moet hij de verklaring in het dossier opnemen. [= 
aanvullingsrecht] 
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Het ‘correctierecht’ 

 De patiënt mag de arts ook verzoeken om feitelijke onjuistheden 
in de gegevens te corrigeren, bijvoorbeeld verkeerde 
adresgegevens. [= correctierecht] 

 
 De patiënt mag de arts ook verzoeken zijn gegevens voor 

anderen af te schermen als hij van mening is dat deze feitelijk 
onjuist zijn of niet ter zake doen. Dat zal hij alleen vragen als hij 
het bewaren van deze gegevens van belang vindt; anders zal hij 
wel om correctie of vernietiging vragen.  

 [= afschermingsrecht]   



                      De rol van de medisch expert  

Procedure in grote lijnen 

• Indien toepasselijk: eerst inzage- en blokkeringsrecht 
 

• Daarna concept-rapport nar beide partijen voor opmerkingen en 
verzoeken 
 

• Partijen reageren niet op elkaars reactie 
 

• Verwerken: opmerkingen en verzoeken (inclusief 
correctieverzoeken) aanhechten en eigen reactie aanhechten  
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Leidraad deskundigen in civiele zaken 

 

 Ontwikkeld en uitgegeven door de Raad voor de rechtspraak. Richt 
zich op deskundigen die door de rechter zijn benoemd in een 
procedure voor de zogenaamde civiele rechter. 

 

 http://www.rechtspraak.nl > Naar de rechter > Landelijke 
regelingen > Sector civiel recht > Leidraad deskundigen in civiele 
zaken  

https://mail.rechten.vu.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.rechtspraak.nl
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Aanbeveling procedure medisch deskundigenbericht 

  

         Deze Aanbeveling is ontwikkeld door de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging van de Vrije 

Universiteit in samenwerking met de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD). Zij is géén 

eindproduct, maar een studiemodel dat onderwerp is van een voortgaand debat over een optimale procedure 

voor medische expertises. Ook uw reactie op deze Aanbeveling wordt op prijs gesteld indien u professioneel 

bij expertises bent betrokken. U kunt uw reactie geven door middel van een contactformulier op de website 

van de Projectgroep. 

Versie: juli 2005 

Download steeds de nieuwste versie  

 

Toepassingsgebied 

  

           Deze Aanbeveling is bedoeld voor expertiserend artsen die medische expertises 

verrichten in opdracht van de rechter in een procedure, of op gezamenlijk verzoek 

van partijen in een zogenaamd ‘buitengerechtelijk’ traject. Zij is vooral geschreven 

voor expertises die worden gevraagd in het kader van de afwikkeling van 

letselschades in het civiele aansprakelijkheidsrecht, maar het toepassingsgebied is 

breder: ook bijvoorbeeld bij een claim op grond van een particuliere 

arbeidsongeschiktheidspolis (AOV) of ongevallenpolis (OV), of in het kader van de 

sociale zekerheid is deze Aanbeveling bruikbaar. In die laatste gevallen is echter 

het zogenaamde ‘blokkeringsrecht’ niet van toepassing. Zie over de vraag of het 

blokkeringsrecht van toepassing is Stap 2 van deze aanbeveling.  

Gemakshalve wordt de term 

expertiserend arts gebruikt 

omdat dit veruit de grootste 

groep is die de medische 

expertises verricht. Deze 

Aanbeveling richt zich echter 

ook tot psychologen en andere 

‘paramedici’ die geen arts zijn, 

maar wel (para-)medische 

expertises verrichten. 

  

Overzicht van soorten 

expertises. 

  

Zie voor nadere informatie over 

het blokkeringsrecht zie onder: 

Projecten > Blokkeringsrecht  

http://www.rechten.vu.nl/iwmd
http://www.rechten.vu.nl/urlsearchresults.asp?itemnumber=2457
http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1643
http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1628
http://www.rechten.vu.nl/dbfilestream.asp?id=1628
http://www.rechten.vu.nl/urlsearchresults.asp?itemnumber=2453

