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Restoring Confidence 
in Your Equipment

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel 
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van AREPA 
Nederland zijn ondergebracht in drie divisies, elk met een eigen expertise:

• AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
techniek na calamiteiten. Ook voert AREPA preventieve reiningswerkzaamheden 
uit in het kader van onderhoud.

• AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische 
installaties, machines en apparatuur.

• AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied 
van elektrische veiligheid.

Meer informatie? 

Kijk op www.arepa.nl
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Nauwere samenwerking 
tussen verzekeringsarts en 
arbeidsdeskundige

In de publieke sector is het al langer gebruikelijk dat verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen intensief samenwerken. 

Daarbij wordt er, bijvoorbeeld bij een WIA-claim, veelal in teamverband gewerkt aan een besluit omtrent de mate 

van arbeidsongeschiktheid. Een dergelijke werkwijze is bij particuliere arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen en 

letselschadekwesties veel minder vanzelfsprekend.

Van een structurele, proactieve communicatie tussen de 

door de rechtbank of partijen aangewezen verzekeringsarts 

en arbeidsdeskundige is doorgaans geen sprake. Op dit mo-

ment is het nog altijd gebruikelijk dat de arbeidsdeskundige 

pas ‘in beeld komt’ nadat de verzekeringsarts zijn definitieve 

rapportage heeft opgeleverd aan partijen. Daarbij doet zich, 

niet zelden, het probleem voor dat het inmiddels definitief 

gemaakte rapport van de verzekeringsarts vragen oproept 

bij de arbeidsdeskundige. In de praktijk kan dit, behalve tot 

vertraging, ook leiden tot onbedoelde interpretatieverschil-

len, wat ten koste kan gaan van een kwalitatief goede be-

oordeling. 

Een andere werkwijze, waarom?
De vraag is daarom of medisch-arbeidsdeskundige exper-

tisebeoordelingen binnen de branche ook niet efficiënter 

en kwalitatiever zouden verlopen bij een nauwere, multi-

disciplinaire samenwerking. Die gedachte is overigens niet 

nieuw. Iets soortgelijks werd namelijk al eerder geopperd 

door de Rechtbank Midden-Nederland in haar vonnis van 

10 januari 2019. Daarbij werd verwezen naar een artikel in 

het Tijdschrift voor Letselschade in de Praktijk (TLP 2016/33). 

Daarin werd de volgende werkwijze bepleit:

“De verzekeringsarts bestudeert de medische stukken en 

spreekt en onderzoekt de betrokkene en stelt een voorlopig 

belastbaarheidsprofiel op dat hij aan de arbeidsdeskundige 

verstrekt. Vervolgens doet de arbeidsdeskundige onderzoek 

naar het werk, de belasting in het werk en de knelpunten. 

Aansluitend vindt er overleg tussen de verzekeringsarts en 

de  arbeidsdeskundige plaats. De arbeidsdeskundige kan, 

zeker nu hij weet wat de kenmerkende belasting is, even-

tueel aanvullende vragen of verduidelijking aan de verze-

keringsarts vragen. Deze vragen verwerkt de verzekerings-

arts in het conceptrapport dat hij aan partijen stuurt. Na de 

reactie van partijen is het rapport van de verzekeringsarts 

definitief en kan de arbeidsdeskundige ook zijn conceptrap-

port afronden”. 

In de praktijk gebracht
Artoos Van der Ham Raijmakers (AVR Expertise) en 1Medisch  

Adviseur (1MA) hebben beide een partij neutrale achter-

grond. Daarom worden zij door zowel rechtbanken als 

buiten rechte, regelmatig gevraagd om gelijktijdig en ge-

meenschappelijk op te treden als deskundige. Vanuit die 

hoedanigheid hebben zij in de achterliggende periode bo-

vengenoemde, innovatieve werkwijze kunnen toepassen in 

de praktijk. 

Ervaringen delen
Laurens Buisman, verzekeringsarts en medisch directeur van 

1MA, zegt daarover: “Mensen kennen ons, denk ik, vooral 

van onze werkwijze binnen de letselschade waarbij we als 

gemeenschappelijk medisch adviseur optreden voor beide 

partijen. Daarnaast verrichten onze artsen echter ook al ja-

ren verzekeringsgeneeskundige expertises, zowel op het 

gebied van AOV als letselschade. Ook bij deze werkzaamhe-

den staat een fair medisch oordeel voorop. De directere sa-

menwerking tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, 

in dit geval met Peter van der Ham en Dirk Raijmakers van 

AVR Expertise, draagt daaraan bij. Het versterkt namelijk de 

kwaliteit van de uiteindelijke beoordeling. Door deze manier 

van werken ontstaan er geen misverstanden of interpreta-

tieverschillen meer over de door mij geduide beperkingen. 

Daarnaast ervaar ik onze samenwerking meer dan voorheen 

als een coproductie, uiteraard met behoud van ieders pro-

fessionele verantwoordelijkheden.”

Peter van der Ham en Dirk Raijmakers, beiden registerar-

beidsdeskundige en gerechtelijk deskundige, zijn vooral 

actief met onafhankelijke, beoordelende opdrachten in het 

kader van letselschade en AOV. Steeds in opdracht van twee 

partijen of de rechtbank. De beoordeling van de belasting in 

het werk en de belastbaarheid van de persoon speelt daarbij 

steeds een belangrijke rol. 

Hoge eisen aan onderbouwing
Van der Ham zegt daarover: “Het gaat in onze opdrachten 

vrijwel altijd om zaken met grote belangen voor beide par-

tijen. Dat maakt dat er hoge eisen worden gesteld aan de 

onderbouwing van onze conclusies. Wij zijn een groot voor-

stander van een gelijktijdige opdracht aan de verzekerings-

arts en de arbeidsdeskundige, in plaats van volgordelijk. Als 

je het vraagstuk als team benadert, is er veel meer ruimte 

voor overleg en afstemming. Vaak blijkt pas uit de arbeids-

deskundige analyse van het werk en de belasting in het werk 

wat het werk echt vraagt van de persoon.  

De FML (functionele mogelijkhedenlijst, red.), die door de 

verzekeringsarts wordt opgesteld, is een goed bruikbaar 

model, maar regelmatig heb je als arbeidsdeskundige be-

hoefte aan meer nuancering of een toelichting. In de door 

Laurens genoemde opdracht van de rechtbank hebben 

Laurens en ik, na onze eigen onderzoeken naar de belast-

baarheid – door Laurens – en de arbeidsbelasting – door mij 

– met elkaar overlegd over de knelpunten in de match tus-

sen belastbaarheid en belasting. Ik ben ervan overtuigd dat 

we samen tot een inhoudelijk betere beoordeling zijn ge-

komen en dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen.” 

Opnemen in opdrachtverstrekking?
“Ook lezers van het SCHADE magazine zouden kunnen over-

wegen om deze constructieve vorm van samenwerking in 

hun opdrachtverstrekking op te nemen. AVR Expertise en 

1Medisch Adviseur blijven zich hiervoor in ieder geval in-

zetten en staan graag klaar om meer informatie te verstrek-

ken.”< 
Peter van der Ham en Dirk Raijmakers, beiden registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige, 
hanteren graag de innovatieve werkwijze ten aanzien van medisch-arbeidsdeskundige expertises AOV en 
Letselschade.

Laurens Buisman is verzekeringsarts en medisch directeur van 
1Medisch Adviseur. 

Wij zijn een groot voorstander van 
gelijktijdige opdracht aan verzekeringsarts 
en arbeidsdeskundige




