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Med-Raad B.V. 
 
Met meer dan 15 jaar ervaring 
biedt Med-Raad heldere en 
deskundige adviezen op het 
gebied van 
bedrijfsgeneeskunde, letsel-
/personenschade, en 
verzekeringsgeneeskunde. 

Second Opinion 

Deskundig en 
onafhankelijk 

 

Vuurwerkletsel 

Denk ook aan 
psychisch letsel 

 
 

 Griep 

Als de ‘R’ weer in de 
maand is! 

 
 

 

MED-RAAD NIEUWSBRIEF 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Med-Raad BV. Med-Raad biedt u als klant de combinatie van 
bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige expertise onder één dak. 
 
Nieuwsgierig geworden? Wilt u kijken of Med-Raad BV ook voor u interessant is, kijk dan op de 
website en vraag vrijblijvend meer informatie.  
 
 

Bedrijfsgeneeskundige Second Opnion 
 
De laatste maanden is er veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van de relatief nieuwe 
bedrijfsgeneeskundige second opinion. Inmiddels hebben er ook enkele evaluatiemomenten met 
aanvragers/opdrachtgevers plaats gevonden. Hierdoor kon de procedure nog eens goed tegen het 
licht gehouden worden. 
 
De ervaringen van de klanten die een bedrijfsgeneeskundige second opinion hebben laten uitvoeren 
zijn erg positief. Het stagnerende verzuimproces kon in de meeste gevallen na de second opinion weer 
vlot worden getrokken. 
 
Door alle feedback is de procedure nu nog beter afgestemd op de wensen van de klanten. Snelheid 
was voor veel klanten belangrijk. Daarom is speciale aandacht gegeven aan het snel kunnen regelen 
van het spreekuur en het kort daarna uitbrengen van het advies.  
Ook is de prijsstelling aangepast, van een uurtarief naar een vast tarief. Eventuele extra activiteiten, 
zoals het opvragen van aanvullende informatie, worden wel tegen een uurtarief achteraf gefactureerd. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website voor meer informatie en download de brochure. 
 
 

Letselschade door vuurwerk 
 
December is voor velen een maand van feesten en plezier; maar deze maand kan voor enkele van ons 
veel minder plezierig verlopen. Jaarlijks belanden tussen de 550 en 600 mensen tijdens de 
oudejaarsnacht op de Spoedeisende Hulp vanwege vuurwerk. 
 
Vuurwerkletsel kan ontstaan door het afsteken van illegaal vuurwerk, het op onverantwoorde wijze 
afsteken van vuurwerk, of het afsteken van zwaar knalvuurwerk. De meeste slachtoffers vallen door 
het afsteken van zwaar knalvuurwerk. Het vuurwerk kan te vroeg afgaan of juist te laat waardoor men 
nog even gaat kijken of alles goed gaat en dan gaat het juist mis. 
 
Door onzorgvuldig of onverantwoord afsteken, zoals het gooien van vuurwerk naar iemand, of het 
afsteken van illegaal vuurwerk, kan een persoon buiten zijn/haar schuld letsel oplopen. Die persoon 
kan dan de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. 
Circa 50 % van de vuurwerkslachtoffers is omstander. 
 
Het meest opgelopen letsel door vuurwerk bestaat uit handletsel, of oogletsel. Maar er kan ook 
gehoorletsel optreden als de knal te groot is door bijvoorbeeld te veel kruit in (illegaal) vuurwerk. 

http://www.med-raad.nl/
http://www.med-raad.nl/bg/secondopinion.php
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Naast de lichamelijke letsels dient ook rekening gehouden te worden met de 
psychische en emotionele schade die een slachtoffer kan oplopen. 
 
Niet alle medische schade, lichamelijk of psychisch, is direct zichtbaar. Het 
is dan ook van belang dat er een goede medisch adviseur wordt 
ingeschakeld die verder denkt dan het hier en nu. Bij Med-Raad wordt 
gekeken naar de schade en de nog te verwachten medische schade. Een 
medisch adviseur van Med-Raad werkt enkel voor de slachtofferzijde. Er 
kan zo nooit verstrengeling van belangen optreden. 
 
 

Kortdurend verzuim 
 
Een vorm van verzuim die leidinggevende weinig opvalt, maar ongemerkt 
op jaarbasis soms een groot deel van het totale verzuim uitmaakt, is 
kortdurend verzuim. Dit is een vorm van verzuim waarbij iemand korter 
dan 7 dagen afwezig is van het werk. Hoewel het weinig opvalt, kunnen met 
deze vorm van verzuim ongemerkt vele werkbare dagen verloren gaan. 
 
Meer dan de helft van dit kortdurende verzuim lijkt veroorzaakt te worden 
door infectieziekten. Vaak betreft het werknemers die verzuimen met 
schijnbaar alledaagse klachten, zoals hoesten/niezen, of diarree. 
 
Met behulp van de cijfers van het Nationaal Kompas Volksgezondheid kan 
aantoonbaar gemaakt worden dat inderdaad veel kortdurend verzuim 
infectieus van aard is. Dat betekent dat werkgevers ook met risicovorming 
rekening te houden hebben. Men moet zich, bij kortdurend verzuim 
veroorzaakt door infectieziekten, bewust zijn van de risico’s en de gevolgen 
voor anderen; zieke werknemers met deze klachten die toch aan het werk 
zijn, zijn een gezondheidsrisico voor collega’s en klanten/patiënten. 

 

 
 

Griep – als de ‘R’ in de maand is! 
 
Met de “R” in de maand en als de dagen korter worden, weten we dat de 
zomer voorbij is en dat de winter voor de deur staat. Een periode vol 
feestdagen en met het begin van een nieuw jaar om de hoek. Een seizoen 
met regen, wind en kou. In het natte en koude gedeelte van het jaar begint 
ook weer het griepseizoen.  
 
Ieder jaar weer lijkt de maatschappij te worden overvallen door een 
griepgolf die over het land trekt. Maar realiseert u zich dat een golf van 
verkoudheid of griep een hele afdeling op het werk kan lamleggen.  
 
Daarom geeft Med-Raad BV u enkele tips om gezond de winter in te gaan. 
 
Lees meer in de betreffende Met-Raad! 
 
  
 
 
Disclaimer 
 
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze digitale nieuwsbrief de uiterste zorg is 
nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze digitale nieuwsbrief iedere aansprakelijkheid uit 
voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van 
informatie die in of via deze digitale nieuwsbrief beschikbaar is. 

 
 

Med-Raad B.V. 
 
Duizendschoonstraat 1 
3051 SB  ROTTERDAM 
 
06 – 44 24 29 25 
 
info@med-raad.nl 
 
www.med-raad.nl 

http://www.med-raad.nl/docs/university.php

