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OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever
Contactpersoon
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E-mail contactpersoon
Datum aanvraag

Conclusie
Geen fysieke beperkingen
Benutbare mogelijkheden, tijdelijke fysieke beperkingen
Benutbare mogelijkheden, langdurige fysieke beperkingen
Tijdelijk geen benutbare mogelijkheden, tijdelijke fysieke beperkingen
Tijdelijk geen benutbare mogelijkheden, langdurige fysieke beperkingen
Volledige ongeschiktheid voor werk of participatie vanwege fysieke beperkingen

Advies
(Traject richting) reguliere arbeid
Toeleiding naar begeleid werken
Toeleiding naar opleiding
Bemiddeling naar of behoud van vrijwilligerswerk
Maatschappelijke participatie
Zorgtraject
Anders, te weten:
Ontheffing van werk participatie voor de periode van:

Rapport diagnose fysieke klachten door
Aob Compaz
Postbus 525
8000 AM Zwolle
088-2701240
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Urenbeperking – structureel
Geen urenbeperking (40 uur per week belastbaar)
Geen urenbeperking (40 uur per week belastbaar, mits rekening wordt gehouden met de in
de FML vastgelegde beperkingen)
Urenbeperking < 35% (26-40 uur per week belastbaar), t.w. 32-40 uur per week belastbaar
Urenbeperking > 35% (10-26 uur per week belastbaar), t.w. __uur per week belastbaar
Urenbeperking – tijdelijk
Urenbeperking, te weten ___ per week gedurende ___ maanden
Op dit moment niet te beoordelen aangezien betrokkene nog in een behandeltraject zit of
hier nog mee moet starten en er geen andere mogelijkheden zijn.

Herbeoordeling
Is herbeoordeling te adviseren ?
Nee
Ja, over een periode van ___ maanden

Advies / mogelijkheden
De participatiemogelijkheden kunnen worden vergroot als er rekening wordt gehouden met de
blijvende beperkingen van de linker voet.

Toelichting conclusie en advies
niet van toepassing

Arts
Onderzoek door arts

:

BIG registratienummer

:

mevrouw dr. I. van Zanten-Przybysz
arts voor arbeid en gezondheid
69047176001

:

16-06-2016

Aob Compaz
Postbus 525
8000 AM Zwolle
088-2701240
Dagtekening
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GEGEVENS ONDERZOEK
AANLEIDING
De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en vraagt
Aob Compaz om een onafhankelijke fysieke diagnose om de mogelijke fysieke beperkingen van
de werkzoekende als het gaat om werk of participatie. Tevens wordt gevraagd naar de behandelen participatiemogelijkheden van de werkzoekende en de mogelijke interventies om de kansen
van de werkzoekende te vergroten.
VRAAGSTELLING
Is er sprake van objectiveerbare fysieke beperkingen?
Zijn de beperkingen van structurele of tijdelijke aard?
Kunt u uit de fysieke beperkingen en noodzakelijke aanpassingen door middel van de FML
beschrijven?
Wat zijn de gevolgen van de vastgestelde beperkingen voor deelname aan werk of
participatie?
Is er sprake van een tijdelijke of structurele urenbeperking?
Kunt u de mogelijkheden tot werk of participatie benoemen?
Kunt u de noodzakelijke interventies benoemen, die de kans op werk of participatie
vergroten?
VERRICHTE ONDERZOEKSACTIVITEITEN
Anamnese
Lichamelijk onderzoek
Informatie van derden, te weten:
Dossieronderzoek
Klinisch interview
Testonderzoek, nl. WerkCompaz: test leefgebieden
INFORMATIE BEHANDELENDE SECTOR
Er is geen aanleiding informatie op te vragen, omdat er voldoende informatie beschikbaar is
om tot een zorgvuldige beoordeling te komen. De cliënt heeft niet verzocht om informatie op
te vragen.
Informatie is opgevraagd op initiatief van de deskundige
HUIDIGE BEHANDELING
Geen
Huisarts
Specialist 1:
Specialist 2:
Medicatie:
Anders, nl:
GEADVISEERDE BEHANDELING
Voortzetten huidige behandeling
Advies: n.v.t.
PROGNOSE VAN BEPERKINGEN
Stationair
Verbetering mogelijk; binnen een termijn van
Verslechtering mogelijk; binnen een termijn van
Anders, nl:
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DIAGNOSE FYSIEKE BEPERKINGEN - BESCHOUWING
Interview
Cliënt heeft zich gelegitimeerd met een Nederlands identiteitsbewijs (nummer IT72D8J91).
Voorgeschiedenis:
Er is sprake van een trauma van de linker voet in het verleden. Als gevolg daarvan ervaart cliënt
blijvende functiebeperkingen.

Door werkzoekende ervaren medische problemen / beperkingen:
Cliënt heeft objectiveerbare beperkingen in de functie van de linker voet. Deze beperkingen zijn
blijvend.

Motivatie:
Cliënt is gemotiveerd.

Observaties en gespreksgegevens:
Het verhaal van cliënt is plausibel en medisch onderbouwd. De beperkingen zijn objectiveerbaar.

Visie werkzoekende op de participatiemogelijkheden
Zoals beschreven.

Sociale situatie – huidige woon- en gezinssituatie
Adequaat
Redelijk / voldoende
Beperkt
Zeer beperkt
Toelichting:
Sociale situatie – dagelijks functioneren
Adequaat
Redelijk / voldoende
Beperkt
Zeer beperkt
Toelichting:
Sociale situatie – psychosociaal functioneren
Adequaat
Redelijk / voldoende
Beperkt
Zeer beperkt
Toelichting:
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Onderzoek
Gegevens uit het onderzoek:
Zoals beschreven.

Omschrijving van de klachten:
Zoals beschreven.

Visie arts op participatiemogelijkheden:
Cliënt mag zijn uren uitbreiden naar 32-40 uur/week, zolang er rekening wordt gehouden met zijn
beperkingen. Hij is aangewezen op zittend werk met de mogelijkheid tot vertreden.

Indruk/presentatie
Uiterlijke verzorging
Houding
Sociaal
Contact
Taalvaardigheid
Spreekvaardigheid
Attitude
Weerbaarheid
Werkhouding
Autonomie
Autoriteit

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Reactie van de werkzoekende
De conclusies van de fysieke diagnose en de strekking van de rapportage zijn met de
werkzoekende doorgesproken. Tevens is de werkzoekende gevraagd een verklaring te
ondertekenen, waarin hij akkoord gaat met de conclusies en het advies van het onderzoek en de
verzending van de rapportage van de arts aan de opdrachtgever. Reactie van de werkzoekende:
Gaat akkoord met de inhoud en de strekking van de conclusies en het advies
Gaat niet akkoord met de inhoud en de strekking van de conclusies en het advies

Functionele Mogelijkheden Lijst
In deze functionele mogelijkhedenlijst worden alléén de afwijkingen ten opzichte van de
normaalwaarden gepresenteerd.
RUBRIEK 1: PERSOONLIJK FUNCTIONEREN
1.

Concentreren van de aandacht

2.

Verdelen van de aandacht

3.

Herinneren

4.

Inzicht in eigen kunnen

5.

Doelmatig handelen (taakuitvoering)
(gecoördineerd handelen, eigen activiteiten afstemmen op het realiseren van een doel)
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6.

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

7.

Handelingstempo

8.

Overige beperkingen in het persoonlijk functioneren

9.

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid
(is het persoonlijk functioneren in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte
compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
Toelichting:

RUBRIEK II: SOCIAAL FUNCTIONEREN
1.

Zien

2.

Horen

3.

Spreken

4.

Schrijven

5.

Lezen

6.

Emotionele problemen van anderen hanteren

7.

Eigen gevoelens uiten

8.

Omgaan met conflicten

9.

Samenwerken

10.

Vervoer

11.

Overige beperkingen in het sociaal functioneren

12.

Specifieke voorwaarden voor het sociaal functioneren in arbeid
(is het sociaal functioneren in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte
compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
Toelichting:

RUBRIEK III: AANPASSING AAN FYSIEKE OMGEVINGSEISEN
1.

Hitte

2.

Koude
1

Beperkt

3.

Tocht

4.

Huidcontact

5.

Beschermende middelen
1

Beperkt, namelijk op de linker voet/enkel

6.

Stof, rook, gassen en dampen

7.

Geluidsbelasting

8.

Trillingsbelasting
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9.

Beperkt, namelijk op de linker voet/enkel

Overige beperkingen van de fysieke aanpassingsmogelijkheden

10.

Specifieke voorwaarden voor de aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving
(is de aanpassing aan de arbeidsomgeving door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte
compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
RUBRIEK IV: DYNAMISCHE HANDELINGEN
1.
2.

Dominantie
Lokalisatie beperkingen

3.

Hand- en vingergebruik

4.

Tastzin

5.

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

6.

Werken met toetsenbord en muis

7.

Schroefbewegingen met hand en arm

8.

Reiken

9.

Frequent reiken tijdens het werk

10.

Buigen

11.

Frequent buigen tijdens het werk
1

Licht beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 300 keer buigen

2

Beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 150 keer buigen

12.

Torderen

13.

Duwen of trekken
1

14.

Beperkt, kan ongeveer 10 kgf duwen of trekken (volle vuilniscontainer)

Tillen of dragen
1

Licht beperkt, kan ongeveer 10 kg tillen of dragen (peuter)

2

Beperkt, kan ongeveer 5 kg tillen of dragen (zak aardappelen)

15.

Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk

16.

Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)
1

Beperkt, kan niet tijdens ongeveer een uur per werkdag frequent lasten van ongeveer 15 kg
hanteren

17.

Hoofdbewegingen maken

18.

Lopen
1

19.

Licht beperkt, kan ongeveer een half uur achtereen lopen (ommetje)

Lopen tijdens het werk
1

Licht beperkt, kan zo nodig gedurende de helft van de werkdag (ongeveer 4 uren) lopen

2

Beperkt, kan zo nodig gedurende een beperkt deel van de werkdag (ongeveer 1 uur) lopen
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20.

Trappenlopen
1

21.

Klimmen
1

22.

Licht beperkt, kan tenminste in één keer een trap op en af (1 verdieping woonhuis)

Licht beperkt, kan tenminste een huishoudtrap op en af

Knielen of hurken
1

Beperkt, kan niet of nauwelijks knielend of hurkend met de handen de grond bereiken

23.

Overige beperkingen van het dynamisch handelen

24.

Specifieke voorwaarden voor het dynamisch handelen in arbeid
(is het dynamisch handelen in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte
compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
1

Ja, er gelden specifieke voorwaarden voor het dynamisch handelen, namelijk belanghebbende
moet zittend werk kunnen afwisselen met staan/lopen

RUBRIEK V: STATISCHE HOUDINGEN
1.

Zitten

2.

Zitten tijdens het werk
1

3.

Staan
2

4.

Beperkt, kan zo nodig gedurende een beperkt deel van de werkdag staan (ongeveer 1 uur)

Geknield of gehurkt actief zijn
1

6.

Beperkt, kan ongeveer een kwartier achtereen staan (afwassen)

Staan tijdens het werk
2

5.

Licht beperkt, kan zo nodig gedurende het grootste deel van de werkdag zitten (ongeveer 6-8
uur)

Beperkt, kan minder dan 5 minuten achtereen geknield of gehurkt actief zijn (deur aanrechtkastje
afnemen)

Gebogen of getordeerd actief zijn
1

Beperkt, kan minder dan 5 minuten achtereen gebogen en/of getordeerd actief zijn (schoenveters
strikken)

7.

Boven schouderhoogte actief zijn

8.

Het hoofd in een bepaalde stand houden tijdens het werk

9.

Afwisseling van houding

10.

Overige beperkingen van statische houdingen
11. Specifieke voorwaarden voor statische houdingen in arbeid
(zijn statische houdingen in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte
compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
1

Ja, er gelden specifieke voorwaarden voor statische houdingen, namelijk zie opmerking rubriek
IV
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RUBRIEK VI: WERKTIJDEN
1.

2.

3.

4.

Perioden van het etmaal
0

Normaal, kan zo nodig op elk uur van het etmaal werken, ook ‘s nachts

1

Beperkt, kan ’s nachts niet werken (00.00 – 06.00 uur)

2

Beperkt, kan ’s avonds niet werken (18.00 – 24.00 uur)

Uren per dag
0

Normaal, kan gemiddeld tenminste 8 uur per dag werken

1

Enigszins beperkt, kan gemiddeld niet meer dan ongeveer 8 uur per dag werken

2

Licht beperkt, kan gemiddeld niet meer dan ongeveer 6 uur per dag werken

3

Beperkt, kan gemiddeld niet meer dan ongeveer 4 uur per dag werken

4

Zeer beperkt, kan gemiddeld niet meer dan ongeveer 2 uur per dag werken

Uren per week
0

Normaal, kan gemiddeld tenminste 40 uur per week werken

1

Enigszins beperkt, kan gemiddeld ongeveer 40 uur per week werken

2

Licht beperkt, kan gemiddeld ongeveer 30 uur per week werken

3

Beperkt, kan gemiddeld ongeveer 20 uur per week werken

4

Zeer beperkt, kan gemiddeld ongeveer 10 uur per week werken

Overige beperkingen ten aanzien van werktijden
0

Normaal, er zijn geen specifieke overige beperkingen ten aanzien van werktijden

1

Specifieke overige beperkingen, namelijk

Sociale situatie – uitslag leefgebiedentest
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