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Schaderegeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Aanvraag voor een uitkering
Indien de verzekeringnemer of de deelnemer de verzekeraar in kennis stelt van ontstane
arbeidsongeschiktheid, zal verzocht worden om een uitkeringsaanvraagformulier in te vullen. Aan de
hand van de in dit formulier verstrekte informatie wordt in overleg met de medisch adviseur bepaald
welke acties van toepassing zijn.
Controle/hercontrole
Dit is een geneeskundig onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een huisarts (niet de eigen huisarts) of
een verzekeringsgeneeskundige, meestal in de regio waarin de deelnemer woont. Wanneer de
deelnemer niet in staat is om naar deze arts te reizen, kan de deelnemer de arts verzoeken om
hem/haar thuis te bezoeken. Aan de hand van door de medisch adviseur geformuleerde vragen, wordt
door deze arts dit onderzoek verricht. Op basis van de bevindingen van deze arts zal de medisch
adviseur de verzekeraar advies geven. Naast advies over de arbeidsongeschiktheid van betrokkene,
worden meestal ook adviezen over mogelijke re-integratie-activiteiten gegeven.
Informatie van behandelend artsen
Informatie verstrekt door de controle-arts is niet altijd voldoende. Dan is het gebruikelijk om informatie
van de behandelend artsen op te vragen. Voor het inwinnen van informatie is altijd toestemming van
de betrokkene noodzakelijk. Uiteraard kan deze informatie alleen door onze medisch adviseur worden
verkregen. Hiervoor is een machtiging, waarmee de deelnemer aangeeft akkoord te gaan met deze
informatieverstrekking aan onze medisch adviseur, noodzakelijk. De verstrekte informatie zal
betrokken worden bij het advies van de medisch adviseur.
Onafhankelijk specialistisch onderzoek
Soms is de informatie van de behandelend artsen en de controlerend geneesheer onvoldoende voor
een gefundeerd advies. In een dergelijke situatie kan de medisch adviseur besluiten dat een
specialistisch onderzoek of expertise noodzakelijk is. Aan de hand van de aard van de aandoening
wordt bezien welke specialist hiervoor in aanmerking komt. Vervolgens wordt de deelnemer verzocht
aan dit onderzoek mee te werken.
Arbeidsdeskundig onderzoek
De medische bevindingen geven slechts een indicatie van de belastbaarheid van de deelnemer. De
arbeidsdeskundige toetst deze belastbaarheid (medische beperkingen) aan de belastingen die het
beroep stelt en adviseert vervolgens over de mate van arbeidsongeschiktheid van de betrokkene.
Voorts kan de arbeidsdeskundige adviseren over aanpassingen van de werkplek en werkzaamheden.
Ook binnen het begeleidings- en re-integratietraject kan hij een rol van betekenis hebben.
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Re-integratie
De adviezen van de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige worden in het schade-overleg
besproken. Niet zelden blijkt dan dat de gegeven adviezen ook betrekking hebben op het begeleiden
en/of re-integratie van betrokkene. Indien dergelijke activiteiten kunnen bijdragen tot het herstel van
de deelnemer, dan is de verzekeraar bereid deze activiteiten te initiëren. Ook de kosten kunnen
geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Op basis van de gegeven adviezen, wordt bezien welk
re-integratiebureau hiervoor in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld een rugschool, een praktijk voor
psychologische hulp of een outplacementbureau zijn. Uiteraard vinden dergelijke trajecten altijd in
overleg met de betrokkene plaats.
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