Onafhankelijke medische verklaringen
bijvoorbeeld wilsbekwaamheid bij opmaken testament, levenstestament, volmacht, passeren andere
akten of voor onderbewindstelling, mentorschap en curatele
Protocol: EPN/VIA wilsbekwaamheid
Procedure aanvragen
Aanvragen via notariskantoor:
•
•

•
•

Onder vermelding van contactgegevens betreffende (kandidaat) notaris, welke soort akte en
welke kwestie / twijfel / vraag aan de orde is voor de notaris.
Tevens vermelden volledige NAW gegevens betrokkene (personalia incl geboortedatum en
geboorteplaats) en – in de regel van toepassing - een contactpersoon die een afspraak kan
maken voor een huisbezoek door de medisch adviseur.
Aanvraagformulier: bij voorkeur (laten) invullen informatie door / over betrokkene, voor
zover mogelijk en bekend.
Tevens kopie identiteitsbewijs van betrokkene meesturen.

Aanvragen onafhankelijke medische verklaringen bij voorkeur digitaal via speciaal emailadres:

advies@tpsme.nl
Beoordeling medisch adviseur
Het medisch secretariaat maakt een medisch dossier op ten behoeve van de arts die als onafhankelijk
medisch adviseur zal optreden. Er wordt – via de contactpersoon van betrokkene – een afspraak
gemaakt voor een huisbezoek. Soms wordt door de arts ook contact opgenomen met de notaris. De
arts beoordeelt betrokkene tijdens het huisbezoek, wint al dan niet extra informatie in bij derden en
stelt een medische verklaring op.
De onderliggende medische gegevens, aantekeningen en eventueel extra ingewonnen informatie blijft
in het medisch dossier. De onafhankelijke medische verklaring bevat geen diagnoses maar omschrijft
de stoornissen, beperkingen en/of mogelijkheden in relatie tot het doel van de medische verklaring.
De medische verklaring wordt verzonden aan de notaris die de verklaring heeft opgevraagd (die deze
ook aan betrokkene mag geven en/of aan de akte mag hechten). Daarbij is ook de factuur, t.a.v.
betrokkene.
De medisch adviseur van Trompetter & Partners is behalve als lid van de wetenschappelijke
beroepsvereniging VIA, Vereniging van Indicerende adviserende Artsen (onderdeel van de KNMG)
tevens ingeschreven in het VIA register van medisch adviseurs inzake onafhankelijke medische
verklaringen.
De medisch adviseur is arts en heeft net als de notaris beroepsgeheim en zwijgplicht.
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