
Checklist 
Geneeskundig onderzoek voor 
Militair Invaliditeitspensioen

Waarom een geneeskundig  
onderzoek?
Om te beoordelen of u recht heeft op een 
Militair Invaliditeitspensioen en/of  
voorzieningen/verstrekkingen.
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Vervolg, zie achterkant

Wat gebeurt er bij een geneeskundig onderzoek?
• Als u de verzekeringsarts heeft gemachtigd 

informatie over u op te vragen bij uw 
huisarts en/of behandelaars, heeft de 
verzekeringsarts zich voorafgaande aan het 
gesprek al een beeld van u kunnen vormen

• U heeft een gesprek met een verzekerings
arts van ABP/Sociaal Medisch Onderzoek 
(SMO) in Amsterdam van ongeveer 2 uur

• De arts stelt u vragen over wat u heeft 
meegemaakt in de militaire dienst. Maar 
ook de tijd ervóór en erna kan ter sprake 
komen

• Soms lijkt het dat die vragen weinig  
verband houden met uw klachten maar de 
arts heeft deze informatie nodig om een 
volledig beeld van u te krijgen

• Op grond van alle verkregen informatie 
beoordeelt de ver zekeringsarts of uw 
klachten verband houden met de  
uitoefening van de militaire dienst tijdens 

buiten gewone omstandig heden zoals 
uitzendingen

• Als de oorzaak van uw klachten is gelegen 
in de buiten gewone omstandigheden 
tijdens de  militaire dienst spreken we van 
een dienstverbandaandoening  

• De verzekeringsarts legt vervolgens vast 
welke beperkingen een gevolg van uw 
dienst  verband  aan doening zijn

• De hoeveelheid, de soort en de ernst van 
uw beperkingen bepalen de mate van uw 
invaliditeit

• Soms is een aanvullend onderzoek door 
een onafhankelijke specialist nodig. ABP 
regelt dit voor u. Dit onderzoek vindt op 
een andere dag en op een andere locatie 
plaats.

• Uitgebreidere informatie over het medisch 
onderzoek en het vervolg hierop krijgt u bij 
uw uitnodiging voor dit onderzoek.
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Militair Invaliditeitspensioen
Als door de verzekeringsarts verband wordt 
aangenomen tussen de klachten en de 
militaire dienst, stelt de verzekeringsarts ook 
een advies op inzake het invaliditeits
percentage. Dat percentage is bepalend  
voor de hoogte van het militair invaliditeits 
pensioen. Dit kan een definitief maar ook een 
voorlopig invaliditeits percentage zijn.
• Er wordt een militair invaliditeitspensioen 

op basis van een definitief percentage 
toegekend bij een medische eindtoestand. 
Daarvan is sprake als de verzekeringsarts 
inschat dat behandeling naar alle  
waarschijnlijkheid niet meer zal leiden tot 
vermindering van de klachten

• Er wordt een pensioen op basis van een 
voorlopig invaliditeits percentage  
geadviseerd als er nog geen sprake is van 
een medische eindtoestand. U wordt in 
principe dan binnen een jaar opnieuw 
medisch onderzocht. Wij streven er naar 
om uiterlijk na twee of in uitzonderings 
gevallen na drie keuringen een definitief 
Militair Invaliditeits pensioen toe te kennen.

Bent u nog geen 65? En nemen uw beper 
kingen als gevolg van uw dienstverband 
aandoening toe? Dan kunt u verzoeken voor 
een hoger invaliditeitspensioen. Er volgt dan 
opnieuw een geneeskundig onderzoek.

www.abp.nl

Hebt u vragen over het Militair  
Invaliditeitspensioen?
Wij helpen u graag persoonlijk. U kunt ons 
elke werkdag bereiken tussen 8 en 17 uur op
telefoonnummer: +31 (0)45 579 80 05 van 
team Zorgondersteuning of emailen naar 
brdteamzc@abp.nl
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