BASALE VEREISTEN AAN MEDISCH DESKUNDIGENRAPPORTAGES
(geldt niet als bijvoorbeeld uitsluitend de impairment wordt gevraagd)

1.

Uit het rapport blijkt dat alle procedurele stappen zijn doorlopen (blokkeringsrecht,
correctierecht) en welke wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van het correctierecht.
Uit het rapport blijkt ook dat het principe van de ‘equality of arms’ in geval van aanvullende
informatie of vragen via één van de partijen correct is gehanteerd.

2.

De bron voor de Anamnese is uitsluitend de betrokkene. De anamnese moet zodanig zijn
genoteerd dat de betrokkene zich in de beschrijving van de gebeurtenissen, klachten en
aangegeven beperkingen kan herkennen.

3.

De veronderstelde toestand zonder ongeval moet worden geschetst. Daarbij maakt men o.a.
gebruik van de veronderstelde toestand vóór het ongeval. Het gaat hier om een benadering,
‘nulmeting 1’. (Bij AO minder belangrijk)

4.

Afhankelijk van de vraagstelling bevat het rapport een beschrijving van de sociale
uitgangstoestand zonder ziekte/ ongeval ('nulmeting 2').

5.

De diagnose(n) wordt(worden) beargumenteerd. Afwijkingen van diagnose(n) van andere
deskundigen worden gesignaleerd en beargumenteerd.

6.

Het rapport bevat een uiteenzetting over het medisch oorzakelijk verband (MOV) tussen
ongeval/ziekte en (elke) van de (diverse) diagnose(n). (MOV 1)

7.

Het rapport bevat een uiteenzetting over het medisch oorzakelijk verband tussen enerzijds alle
klachten en anamnestische beperkingen en anderzijds elk van de diagnosen. (MOV 2)

8.

Afhankelijk van de vraagstelling bevat het rapport een uiteenzetting over klachten en
afwijkingen in relatie tot de datum-in-geding.

9.

In het rapport worden de relevante gegevens uit de stukken (indien beschikbaar) expliciet in
een aparte paragraaf benoemd. Uit het rapport moet blijken dat betrokkene met deze
gegevens is geconfronteerd en hoe zijn/haar reactie daarop luidt.
Bij de bespreking van de bevindingen moet zijn genoteerd hoe die reactie van betrokkene is
gewogen.

10.

Het specialistisch onderzoek is lege artis.

11.

De vragenbeantwoording is eenduidig en voldoende beargumenteerd. Hier komen geen
nieuwe zaken aan de orde die in het medisch deel niet zijn genoemd of beargumenteerd.

12.

Bij beroepsaansprakelijkheid: aan de adjuvante eisen (Richtlijnen NVMSR Hoofdstuk 8) is
voldaan.

13.

Er is voldaan aan de eisen van het Centraal Tuchtcollege (NVMSR-Richtlijnen hoofdstuk 2).

