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DE VERSCHILLENDE EXPERTISEN 

 MINNELIJKE MEDISCHE EXPERTISE 

  verzekering 

  2, soms 3 geneesheren           

  geen beroep mogelijk 

 

 GERECHTELIJKE MEDISCHE EXPERTISE 

  sociaal 

  burgerlijk 

  strafrechtelijk 



DE VERSCHILLENDE EXPERTISEN 

 Sociale gerechtelijke medische expertise 

  bevolen door de rechtbank 

  vakbondsafgevaardigde of advocaat 

  deskundige aangesteld door rechtbank 

 Tegenpartij 

  RIZIV 

  Mutualiteit 

  RVA 

  STAAT (vervangingsinkomen, integratietegemoetkoming) 

 



DE WETGEVING 

 

 Wordt als arbeidsongeschikt erkend als bedoeld art. 100 § 1 van de 
wet betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14-07-1994 (GVU-wet), de 
werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als 
rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels 
of functionele stoornissen waarvan erkend wordt dat ze zijn 
vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of 
minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand 
en met dezelfde opleiding, kan verdienen door zijn werkzaamheid 
in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door 
betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in 
de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen 

hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.  



DE WETGEVING 

 

 

 Art. 19 en 20 van het KB van 20 juli 1971 omschrijven 

wanneer een zelfstandige arbeidsongeschikt is en stelt 

twee voorwaarden: 

◦ stopzetting van alle taken die verband houden met de 

beroepsbezigheid...  

◦ ... wegens letsels of functionele stoornissen.  

 

http://www.cm.be/b2b/artsen/arbeidsongeschiktheid/voorwaarden/zelfstandigen/art-19-20.jsp


DE DESKUNDIGE 

 

 Aangesteld door de rechtbank          

 

 Moet onafhankelijk zijn (maar in hoeverre is hij dit?) 

 

 Moet een onderzoeksdaad stellen 

  betrokkene 

  geïnventariseerd dossier 

  wraking - aanvaarding 



DE BIJSTANDSGENEESHEER 

 Gewoonlijk niet de eigen huisarts (scholing) 

 

 Overlegt met betrokkene over de te volgen weg en 

verdedigt hem of haar 

 

 Stelt een geïnventariseerd dossier op in functie van de 

beschikbare gegevens 

 

 Woont de expertisezittingen bij  

 



HET DOSSIER 

 

 Bevat een beschrijving van de aandoening 

 

 Bevat een beschrijving van de evolutie 

 

 Bevat alle relevante stukken die de 

aandoening kunnen staven 



HET DOSSIER 

 

 Geïnventariseerd dossier 

 

 Chronologisch opgesteld 

 

 Maakt het de deskundige iets gemakkelijker 



HET DOSSIER 

 

 Vooral het dossier wordt beoordeeld 

 

 Onderzoek van betrokkene moet 

gebeuren maar is weinig contributief 

 

 De problematiek is niet te omschrijven 

door een klinisch onderzoek 



DE VERWACHTING 

 

 Verwachtingen altijd hoog gespannen 

 

 Heel dikwijls weinig overtuigende stukken 

aangezien de aandoening niet steeds 

ontegensprekelijk te bewijzen is 



DE VERWACHTING 

 

 Kleine letters in verzekeringspolissen 

 

 Omschrijving van arbeidsmogelijkheiden 

in de wettekst 

 

 Communautaire interpretatie 



HOE BEOORDELEN? 

 

 Believers non believers 

 

 Spijtig genoeg kan men niet steeds de 

deskundige kiezen 

 

 Rol van de advocaat 

 



HOE BEOORDELEN? 

 

 Graad van invaliditeit wordt bepaald op basis 

van dossier, dus van de objectieve resultaten 

 

 Zeggen “dat men niet kan” is niet voldoende 

 

 Aan bewijzen van inspanningsintollerantie wordt 

te weinig aandacht besteed. Onkunde? 

 



Inspanningsintollerantie aantonen 

 

 Ergospirometrie op twee verschillende dagen 

 

 Niet terugbetaald door RIZIV 

 

 Bepalen van VO² max, METS 

 

 Aantonen van verlaging van VO² max 



Arbeidsincapaciteit aantonen 

 

 ERGOS-onderzoek 

 

 Psychometrische testen 

 

 DUUR 



CONCLUSIE 

 Dikwijls gevecht tegen windmolens 

 

 Huidige richtlijn van RIZIV: iedereen aan 

het werk (of naar de werkloosheid) 

 

 RIZIV-geneesheren zijn heel rigide en niet 

voor rede vatbaar 



CONCLUSIE 

 

 Grootste probleem: gebrek aan 

objectieve, ontegensprekelijke elementen 

 

 Rechters gaan uit van veronderstelling dat 

deskundige altijd gelijk heeft 



 Objectiveren van arbeidsongeschiktheid in het 

kader van CVS/Fibromyalgie en aanverwante 

aandoeningen blijft een calvarie 

 

 Er zal nog een zwaar gevecht geleverd moeten 

worden 

 

 Dit gevecht zal zich vooral op het politieke 

toneel afspelen 




