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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 

Een onafhankelijke 
bedrijfsarts 

 

Letsel in de lente 

Handletsel bij klussers 

 
 

 Hooikoorts 

Aan het werk! 

 
  

MED-RAAD NIEUWSBRIEF 
 
Eindelijk is het zo ver! Voor u ligt de eerste 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 
 
Bij verzuim laat u zich adviseren door uw bedrijfsarts. Tijdens het begeleidingstraject van een 
verzuimende werknemer kunnen er diverse vragen naar boven komen. Vragen over de mate van re-
integreerbaarheid/arbeids(on)geschiktheid. Vragen of er tijdens de begeleiding niets vergeten of over 
het hoofd gezien wordt. Vragen over de belastbaarheid van uw werknemer. 
 
Naast het aanvragen van een Deskundigen Oordeel (DO) bij het UWV, bestaat er de mogelijkheid een 
second opinion te laten verrichten door een andere bedrijfsarts. U krijgt dan een onafhankelijke 
tweede mening over re-integratieactiviteiten waarover reeds een eerste mening bekend is. 
In de gezondheidszorg is de tweede mening of de second opinion een zeer bekend begrip. Binnen de 
bedrijfsgeneeskunde werd dan tot voor kort een oordeel van het UWV over de verzuimbegeleiding 
bedoeld.  
 
De doelstelling van de bedrijfsgeneeskundige second opinion is het verstrekken van een tweede 
mening over de re-integratie en de re-integratieactiviteiten. Er wordt uitdrukkelijk geen 
hervattingsadvies of –besluit gegeven.  
 
Alle betrokken partijen, de werkgever, de werknemer, en de bedrijfsarts, krijgen het advies waardoor 
zij hun mening kunnen vormen en een besluit kunnen nemen. 
 
Med-Raad kan snel een helder en onafhankelijk oordeel in het kader van een second opinion regelen 
voor u! 
 
Kijk op de website of neem contact met ons op voor een afspraak. 
 
 

Letsel in de Lente 
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. U kent dat gezegde vast wel. Maar het kan ook anders, lees 
letterlijk, uitgelegd worden. Zit u net lekker van het voorjaarszonnetje te genieten, beginnen buren in 
de straat met klussen. Het lief’lijke getjilp van de vogels wordt al snel overstemd door het geschreeuw 
van de buurman die tijdens het klussen zijn hand verwond heeft. 
 
 
 

http://www.med-raad.nl/
http://www.med-raad.nl/bg/secondopinion.php
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Traditioneel wordt in het voorjaar meer geklust in en om het huis dan in 
andere seizoenen. Door onkunde, onhandig gebruik van apparaten, en pech 
ontstaan geregeld ongelukken. Letsel aan de handen wordt veelal 
onderschat. Volgens onderzoek van de Nederlandse vereniging voor 
Plastische Chirurgie (NCVP) gaat het naar schatting om 300 klussers per 
maand die een ongeval krijgen waarbij in hun hand is gehakt of gezaagd. 
Handletsel kan leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid, of zelfs een 
blijvend verminderd vermogen tot gebruik van de hand. 
 
De NCVP heeft ontdekt dat het in 95% van de gevallen mannen betrof; 
gemiddeld waren de klussers uit het onderzoek van de NCVP 50 jaar oud. 
Verder bleek in ongeveer een kwart van de gevallen dat vingers deels of 
geheel werden geamputeerd. Ook pees- en zenuwletsel kwam veel voor. 
 
Enkele cijfers uit het onderzoek: 

 De duim en wijsvinger worden bij het klussen het vaakst getroffen 
(28 en 29 procent), gevolgd door de ringvinger en middelvinger 
(beide 22 procent). 

 In 17 procent van de ongevallen tijdens het klussen raken meerdere 
vingers gewond. 

 Klusletsel wordt vaak veroorzaakt door zagen (38,5 procent van de 
gevallen) of het gebruik van een stanleymes (14 procent). 

 Bij ruim de helft van de gevallen van klusletsel zijn pezen 
beschadigd. 

 Handletsel is een belangrijke oorzaak voor langdurig verzuimen 
van het werk (twee á zes weken). 

 Verwondingen aan de handen zijn maatschappelijk gezien een van 
de duurste soorten kwetsuren, waarbij 20% medische kosten 
betreft en 80% arbeidskosten. 

 20% van de gevallen van blijvende invaliditeit betreft handletsel. 
 
Als iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld voor het handletsel is 
het van groot belang dat het letsel en de prognose deskundig en nauwkeurig 
wordt beschreven. Zoekt u een deskundig en transparant medisch advies 
over letselschade, kijk dan eens op de website of neem contact met ons op. 
 

 

 

Hooikoorts – aan het werk! 
 
Het voorjaar betekent dat knoppen van bloemen en bomen open gaan. Voor 
veel mensen betekent het ook dat de neus dicht gaat. Heel veel mensen 
hebben last van seizoensgebonden allergieën. Dit betekent voor hen niezen, 
rode ogen, een verstopte neus, een loopneus en andere ellende. Dit wordt 
veroorzaakt door hooikoorts (seizoensgebonden allergische rhinitis). 
Voordat u kiest voor plastic bloemen, er zijn simpele dingen om de last te 
verminderen. 
 
Lees meer in de nieuwste 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.nvpc.nl/nieuws_detail.php?nieuws_id=157
http://www.nvpc.nl/nieuws_detail.php?nieuws_id=157
http://www.med-raad.nl/ps/index.php
http://www.med-raad.nl/docs/university.php

