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Inleiding 
In de media zijn recent geruchten verspreid over de gang van zaken bij UWV inzake de 
herbeoordelingen van de WIA in district Noord, zoals:  
“UWV kent illegaal 1900 levenslange uitkeringen toe”;  
“de beoordeling is in strijd met de wet gedaan”;  

“verpleegkundigen UWV strooiden met levenslange uitkeringen”   
Naar aanleiding van deze geruchten heeft de directeur I&P de Medisch Adviseur verzocht om een 

onderzoek te doen naar de gang van zaken bij de herbeoordelingen in Noord.   
Dit bericht doet verslag van de bevindingen van de Medisch Adviseur  
 
Vraagstelling, afbakening en aanpak van het onderzoek 
De opdracht is als volgt geformuleerd (vraagstelling): 

- zijn de herbeoordelingen ihk van de WIA op verantwoorde wijze uitgevoerd conform wet – 

en regelgeving? 
- voor zover er is gewerkt met verpleegkundigen, is dat gebeurd conform het vigerende en 

door dtSMZ vastgestelde Handreiking Taakdelegatie? 
 
Afbakening 
Het onderzoek richt zich op de herbeoordelingen van een specifieke groep klanten (circa 2500) die 
tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt zijn geraakt (medisch 80/100). UWV heeft, in 2017, 

tijdens het schonen van de bestanden geconstateerd dat bij een groep klanten ten onrechte geen 
herbeoordeling was ingepland. Er is afgesproken deze groep in 2018 alsnog te voorzien van een 
eerste verzekeringsgeneeskundige beoordeling en te bepalen welke herbeoordeling noodzakelijk is. 

Hier is het ministerie en de kamer in 2017 over geïnformeerd (kamerbrief 13 december 2017).  
De geruchten in de media hadden betrekking op deze groep klanten (ook wel WB3000 
genoemd)(zie bijlage B1: welke beoordelingen?) 
 

Aanpak 
Er zijn stukken bestudeerd en interviews gehouden. De interviews zijn afgenomen door de Medisch 
Adviseur en de Landelijk Adviseur-va van Noord. De procedures beschreven in de stukken en de 
werkwijzen zoals deze uit de interviews naar voren komen zijn getoetst aan wet –en regelgeving 
en vigerend beleid. 
 

De volgende stukken werden ontvangen van de DM Noord en bestudeerd: 
- de concept notitie ondersteuningsteam 
- taak en functieomschrijving van de smv 
- B5 IVA.doc 
- Handreiking Taakdelegatie 
- Opleiding oordeelsvorming 
- Procedures en werkinstructies uit de notulen 

- Tekst WB3000 screenen 
- Vragenformulier WB3000 gevallen 
- Voorlegger en beslisdocument IVA 
- Wetstechniek 
- Checklist duurzaamheid casuïstiek 
- Arbeidsdeskundig onderzoek 
- Verschil tussen ZW en WIA 

- OTN processchema WB3000 
- Beschrijving processchema WB3000 OTN 
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Interviews 

De interviews zijn dd 26 februari 2019 afgenomen door de Medisch Adviseur samen met de 
Landelijk adviseur-va Noord. De interviews hebben plaatsgevonden met: 

-  
-  
-    

 

Van de interviews zijn verslagen opgesteld na “hoor en wederhoor”. De inhoud daarvan is verwerkt 
in de bevindingen en conclusies. De volledige verslagen zijn als bijlage toegevoegd. 
 
 
Bevindingen en conclusies 

 

1. De beoordelingen voldoen niet aan de vereisten in de wet c.q. het Schattingsbesluit 
arbeidsongeschiktheidswetten en de bijbehorende nota van toelichting. Immers de sociaal 
medisch oordeelsvorming is niet uitgevoerd door een verzekeringsarts. In het kader van de 
beoordeling kan de verzekeringsarts onder voorwaarden bepaalde taken delegeren aan een 
ms of smv. Maar de verzekeringsarts blijft eindverantwoordelijk. Echter de 

oordeelsvorming inzake belastbaarheid c.q. de weging van relevante feiten in dat kader en 
de formulering verzekeringsgeneeskundige eindconclusie en argumentatie zijn niet-

delegeerbare taken. 
 

2. De verzekeringsarts heeft onvoldoende invulling gegeven aan zijn verantwoordelijkheid tav 
de sociaal medische beoordeling. Vrijwel alle medisch onderzoeksverslagen zijn 
gerapporteerd door de smv’n en niet gezien door of besproken met de verzekeringsarts. 
 

3. Het management is integraal verantwoordelijk voor het feit dat de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit bij een produktieomvang van meer dan 100 dossiers per dag belegd was 
bij één en dezelfde verzekeringsarts. Er is geen enkele verzekeringsarts die adequaat 
invulling kan geven aan deze verantwoordelijkheid bij een produktie van die omvang. 

 
4. Taakdelegatie niet conform vigerend beleid SMZ. 

De smv’n werkten feitelijk gezien niet onder verantwoordelijkheid van een 

verzekeringsarts. Aan die samenwerking lag geen individuele afsprakenset ten grondslag 
conform het vigerende beleid van SMZ zoals aangegeven in de Handreiking Taakdelegatie. 

Het document (zie bijlage) “taak en functieomschrijving SMV” voldoet daar niet aan. 
Overleg, toetsing en overname door de arts van de gevalsbehandeling vond niet plaats. 

 
5. Toezicht op de kwaliteit van de sociaal medisch oordeelsvorming was onvoldoende.  

a. Er zijn steekproefcontroles achteraf uitgevoerd door de adviseur-va (ongeveer 

20/pw). Alle dossiers voldeden volgens de adviseur-va kwalitatief aan de norm en 
afgesproken werkwijze. Er is niets vastgelegd van deze controles. Dit wijkt sterk af 
van wat normaal aan de orde is bij kwaliteitswaarnemingen. 

b. Een voorgenomen IVA-toekenning op basis van een beoordeling door een 
verzekeringsarts dient te worden getoetst door de adviseur-va of een andere 
verzekeringsarts (het zogenaamde vier-ogen principe). Onder toetsen wordt 
verstaan een inhoudelijke toets op de sociaal medische beoordeling. De adviseur-

va in Noord heeft de beoordelingen die ten grondslag lagen aan voorgenomen IVA 
toekenningen niet inhoudelijk getoetst maar de voorlegger beslisautoriteit blind 
getekend.  

 
6. Het lijkt er op dat niet is gehandeld conform de eigen gemaakte werkinstructies. De smv’n 

rapporteerden het medisch onderzoeksverslag met een standaard formulering op de 

stukken op een geprefabriceerd rapportagesjabloon waar de naam van de verzekeringsarts 
werd ingevuld als rapporteur. In ongeveer de helft van de gevallen handelden de smv’n de 
casus zelf af (n.b. volgens het management werd iedere casus altijd voorgelegd aan een 
andere smv), in de overige gevallen overlegden de smv’n het dossier met een andere smv 
en enkele keren per week bespraken zij een geval met de verzekeringsarts. De rapportages 
werden volgens hen niet gecontroleerd door de va en het dossier ging volgens naar de Pb 
ivm de beschikking.  

 

10.2.e
10.2.e
10.2.e



7. Veel van de aangeleverde stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het proces en 

de beschrijving van het werkproces OTN WB3000 roept vragen op vanaf stap 11. Kijkend 

naar de Handreiking Taakdelegatie gaat stap 11 over de volgende benoemde taken:  
a. Voorbereiden en bouwstenen aanleveren van medische rapportages en 

probleemanalyses. 
b. Adviseren over de vervolgacties en het verrichten van (telefonische) spreekuren 

ten behoeve van de gevalsbehandeling. 
Stap 11 in het processchema gaat verder dan dat. Het gaat hier niet om een advies, maar 

een beslissing, zeker in combinatie met stap 12 en 13. Er wordt in deze stappen ook 
gesproken over contraseign door de va, hetgeen volgens de Handreiking – en het 
voorafgaande Juridisch Kader – niet zo is afgesproken: de va is de enige die rapporteert en 
hij contrasigneert een smv niet bij een rapportage: hij ondertekent ook als enige de 
rapportage (p 9 handreiking). Selectie van dossiers die op de stukken kunnen worden 
beoordeeld is een verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts, niet een smv; onduidelijk 

is wie bedoeld wordt bij stap 11. Bij stap 17 is niet duidelijk wie de indicatie stelt tot het 
opvragen van informatie. 

 
8. Beantwoording van de vraagstelling: de vraagstellingen voor dit onderzoek luidden als 

volgt: 

a. zijn de herbeoordelingen ihk van de WIA op verantwoorde wijze uitgevoerd 
conform wet – en regelgeving? 

b. voor zover er is gewerkt met verpleegkundigen, is dat conform het vigerende en 
door dtSMZ vastgestelde Handreiking Taakdelegatie? 

Zoals blijkt uit bovenstaande bevindingen en conclusies dienen beide vragen met nee te 
worden beantwoord.   

 
 
Aanbevelingen 

1. Risico’s elimineren c.q. verkleinen voor de organisatie  
De directie SMZ heeft een appèl gedaan op de uitvoering om innovatief en creatief om te 
gaan met het werkaanbod teneinde een trendbreuk te realiseren. Met als randvoorwaarde 
dat dit voldoet aan de wet –en regelgeving en past in het vigerend beleid van SMZ. Voor de 
meeste processen geldt dat verwacht mag worden dat een district zelf de deskundigheid in 
huis heeft om te bepalen of iets binnen wet-en regelgeving valt, echter op indicatie kunnen 

wij ons voorstellen dat cec wordt geconsulteerd en dat gebeurd ook in de praktijk.  
 

 
 
 

 
  

 
2. Samen sturen vormgeven 

Het werkproces WB3000 is ontwikkeld zonder betrokkenheid en inbreng van de Landelijk 
Adviseur-va. Consultatie van de landelijk adviseur-va ter toetsing van het ontwikkelde 
werkproces was ihk van risicobeheersing geïndiceerd geweest en passend in het door het 
strategisch dmo en directie afgesproken uitgangspunt dat DM en landelijk adviseur “samen 
sturen”. Inbreng van de landelijk adviseur-va had zeer waarschijnlijk geleid tot 

maatregelen om de sociaal medisch oordeelsvorming kwalitatief op adequate wijze te 
borgen. Het verdient aanbeveling om de landelijk adviseur-va meer te betrekken bij de 
sturing op professionals c.q. de kwaliteit.     

 
3. Iva toekenningen op de stukken opnieuw beoordelen. 

Een proces dat grenzen overschrijdt van wet –en regelgeving heeft, los van 

onrechtmatigheid, een verhoogd risico op onjuiste uitkomsten. Het is aan te bevelen dat de 
1900 gevallen die door de smv’n op de stukken zijn afgehandeld alle worden bekeken en 
beoordeeld door verzekeringsartsen en zonodig worden gecorrigeerd. Het is om meerdere 
redenen goed om dit door artsen buiten het district Noord te laten doen. Wat opvalt is dat 
dit werkproces is gebaseerd op een steekproef van 10-20 dossiers gezien door de adviseur 
va en de va uit district Noord waarbij de conclusie was dat het grootste deel van de 
cliënten niet belastbaar was voor arbeid. Dat is een ander beeld dan de conclusie die 

eerder is getrokken. 
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In 2017 hebben twee landelijk adviseurs-va op verzoek van de DM-domeinhouder claim 

een steekproef van 45 dossiers uit dezelfde doelgroep WB3000 getrokken. Hun 

waarneming was: 
Begin citaat 
a) Het betreft relatief jonge cliënten. In meer dan driekwart van de gevallen betrof het 

een eerste EWT beoordeling. Bij de overigen is er relatief kort na EWT een 
herbeoordeling geweest (in die gevallen vaak geen schatting vanwege opname of 
zwangerschap). 

b) De primaire beoordelingen zijn over het algemeen goed te volgen en er is terecht een 
herbeoordeling gepland. 

c) Er lijken geen IVA beoordelingen gemist 
Op 2 gevallen na hebben we de uitkomsten van destijds als kansrijk betiteld. Dit 
natuurlijk op basis van de voorhanden zijnde informatie. Er is in ieder geval géén info 
van latere datum beschikbaar die maakt dat de getoetste dossiers kansarm zouden 

zijn. 
Einde citaat 
 
Hun conclusie was dat het hier een behoorlijk contingent dossiers betrof waar 
herbeoordeling destijds terecht geïndiceerd werd geacht. Echter gezien de relatief jonge 

leeftijd van de cliënten in onze steekproef zal de hoeveelheid ‘beoordelingen op stukken’ na 
completering achterblijven bij het herbo-project dat in 2016 plaats vond. 

 
Dit bekrachtigt de aanbeveling om de IVA gevallen die op de stukken zijn afgehandeld 
opnieuw te beoordelen. 

 
4. De kwaliteitsborging moet in overeenstemming met de reguliere kwaliteitsborging worden 

gebracht en schriftelijk worden vastgelegd. Het juridisch kader taakdelegatie moet binnen het 
ondersteuningsteam onverkort van toepassing worden geacht. 

 
Bijlagen: 
 
 

B1 Welke 

beoordelingen.pdf
 

 

B2 20180715 

Concept notitie Ondersteuningsteam.docx
 

 

B4 Taak en functie 

omschrijving SMV.pdf
 

 

B3 

Handreiking_Taakdelegatie_professioneel_juridisch_kader_oktober_2018.pdf
 

 

B6 Opleiding 

Oordeelsvorming.pptx
 



 

B7 Procedures en 

werkinstructies uit de notulen.docx
 

 

B8 tekst WB3000 

screenen.docx
 

 

B13 checklist 

duurzaamheid Casustiek.pdf
 

 

B9 Vragenformulier 

voor WB3000 gevallen.pdf
 

 

B10 Voorlegger en 

belisdocument IVA-toekenning.pdf
 

 

B12 

Wetstechniek.ppt
 

 

B14 ArappAD SMV 

opl.pdf
 

 

B15 Verschil tussen 

ZW en WIA.docx
 

 

B16 OTN 

Processchema WB3000 2018 (3).pdf
 

 



B17 Beschrijving  

Processchema WB3000 OTN.pdf
 

  




