Med-Raad B.V.

Een bedrijfsgeneeskundig

Dossier Onderzoek

Bij verzuim laat u zich adviseren door een bedrijfsarts. Gaande het begeleidingstraject van een
verzuimende werknemer kunnen er diverse vragen naar boven komen. Vragen over de mate van reintegreerbaarheid/arbeids(on)geschiktheid. Vragen of de door de bedrijfsarts gestelde beperkingen
wel juist zijn. Vragen of er tijdens de begeleiding niets vergeten of over het hoofd gezien wordt.
Er wordt bij de bedrijfsgeneeskundige dossieronderzoek uitdrukkelijk geen hervattingsadvies of –
besluit gegeven. Zowel de werknemer als de werkgever kan het aanvragen.
Wat kiest u?

Werkwijze

Een Deskundigen Oordeel (DO) door het UWV kan
als second opinion afhankelijk van de
omstandigheden voor u meerwaarde hebben. In
de praktijk kan het afgeven van een DO door het
UWV best lang duren. Een dossieronderzoek door
een bedrijfsarts van Med-Raad B.V. kan snel
(binnen 2-3 weken na het spreekuur) antwoord
geven op uw vragen. Ook spaart u kosten uit. Door
de snellere advisering is er minder kans op
stagnatie.

De bedrijfsarts die het dossieronderzoek uitvoert
heeft geen rol in de verzuimbegeleiding. Er worden
ook geen adviezen aangaande de
werkhervatting/arbeids(on)geschiktheid gegeven.

Bij Med-Raad B.V. wordt het bedrijfsgeneeskundig
dossieronderzoek uitgevoerd door een
geregistreerde bedrijfsarts die zowel de richtlijnen
van de bedrijfsgeneeskunde kent als ook de
verzekeringsgeneeskundige richtlijnen die het
UWV hanteert.

Het begint met een gerichte adviesaanvraag. Met
toestemming van de werknemer middels een
machtiging wordt een kopie van het medisch
dossier betreffende de relevante verzuimperiode
opgevraagd bij de begeleidende bedrijfsarts. Na de
dossierstudie wordt de verzuimende werknemer
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het consult
in het kader van een dossieronderzoek zullen
eventuele psychosociale aspecten van het verzuim
meer aan bod kunnen komen dan tijdens een
regulier spreekuur.

Na afloop van het spreekuur ontvangen u en de werknemer, binnen 2 – 3 weken*, een schriftelijke
niet medische rapportage, de zogenaamde lekenrapportage, met daarin de bevindingen over het
proces en het advies voor het eventueel verbeteren van het proces. Tevens wordt waar dat mogelijk
is antwoord gegeven op de door u gestelde vragen.
Kosten
De kosten voor een standaard bedrijfsgeneeskundige dossieronderzoek bedragen € 310,00 excl.
BTW. Dit is exclusief eventuele reistijd (langer dan 30 minuten) en het opvragen van de informatie bij
de bedrijfsarts of bij andere behandelaars. Deze (eventuele extra) activiteiten worden op basis van
nacalculatie gefactureerd.
Zie voor een uitgebreidere informatie over een bedrijfsgeneeskundig dossieronderzoek en de
tarieven onze website (www.med-raad.nl).

*

Om een bedrijfsgeneeskundige dossieronderzoek snel te laten verlopen wordt standaard geen informatie bij de behandelende artsen
opgevraagd. Uiteraard is het opvragen van aanvullende informatie wel mogelijk, mits de verzuimende werknemer hier toestemming voor
heeft verleend. U dient er dan wel rekening mee te houden dat hiermee de uitslag van een bedrijfsgeneeskundige dossieronderzoek al snel
6 – 9 weken vertraging oploopt en dat er extra kosten in rekening worden gebracht.
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