Voor zaken die draaien om medische fouten is een aparte procedure in het leven
geroepen die werkt als volgt:
-

-

-

-

De belangenbehartiger verzamelt de medische informatie en stuurt deze toe aan de
Bureaus.
Vervolgens wordt door de Bureaus een afspraak ingepland met betrokkene voor een
toestandsbepaling en een gesprek (een toestandsbepaling is een klein gericht lichamelijk
onderzoek).
Tijdens het gesprek zal de medisch adviseur een standpunt innemen ten aanzien van de
haalbaarheid van de claim en hij/zij zal dit standpunt ook toelichten. Ook een eventuele
vervolgprocedure kan dan besproken worden.
Indien de medisch adviseur van mening is dat er geen medische fout kan worden
aangetoond, volgt een korte brief waarin wordt aangegeven dat er met betrokkene is
gesproken en dat deze mondeling op de hoogte is gesteld van het feit dat de medisch
adviseur een negatief advies heeft gegeven. Er volgt geen rapportage.
Indien de medisch adviseur van mening is dat er mogelijk wel sprake is van een medische
fout, dan volgt een rapportage.

De kosten voor een haalbaarheidsonderzoek bedragen € 295,- exclusief BTW.
Omdat deze haalbaarheidsonderzoeken kostbaarder zijn dan hetgeen ervoor in rekening wordt
gebracht, is deze service alleen beschikbaar voor opdrachtgevers die ook andere opdrachten
onderbrengen bij de Bureaus.
De Bureaus behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren. Indien aansprakelijkheid
wordt erkend, zal alsnog een nota voor de werkelijke kosten gestuurd worden.
Een haalbaarheidsonderzoek wordt slechts 1 keer per dossier voor een fixed price uitgevoerd.
Als bijlage bij de opdracht kunnen maximaal 30 pagina’s aan medische documentatie worden
meegestuurd. Alle vervolgopdrachten (beoordeling nagekomen informatie, vervolgadviezen etc.)
geschieden tegen het normale uurtarief (zie tarievenlijst). Indien een specialist moet worden
geraadpleegd of als het aantal pagina’s met medische documentatie meer dan 30 bedraagt, geldt
een afwijkend uurtarief. Daarover wordt dan van tevoren gecommuniceerd.
Haalbaarheidsonderzoeken worden in de regel verricht door medisch adviseurs die geen specialist
zijn op het vakgebied waarop de medische fout is gemaakt. Dat betekent dat het haalbaarheidsonderzoek een globale eerste inschatting is van een niet-specialist op basis van de opgevraagde
medische informatie en de informatie uit de toestandsbepaling en het gesprek met betrokkene.
Deze procedure is niet van toepassing op tandheelkundige dossiers. Indien er sprake is van
tandheelkundig letsel, dan zal het dossier door onze tandheelkundig adviseur tegen het reguliere
uurtarief worden beoordeeld.

