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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 	10.2.e 	verzocht om een 
onderzoek te doen naar de gang van zaken bij de herbeoordel neen n foor 
Dit bericht doet verslag van de bevindingen van de 	10. 2_ . e 

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 	vastgestelde Handreiking Taakdelegatie? 

10.2.e 
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 W83000 
genoemd)(zie bijlage E31: welke beoordelingen?) 

Aanpak 
Er zin stukken bestudeerd en interviews •ehouden. De interviews zijn afgenomen door de 10.2.e 

en de 	10.2.e 	 . De procedures beschreven in de stukken en • e 
wer w izen zoa s •eze u •e n erv ews naar voren komen zijn getoetst aan wet -en regelgeving 
en vigerend beleid. 

De volgende stukken werden ontvangen van de 
de concept notitie ondersteuningsteam 

- 	taak en functieomschrijving van de smv 
- 	135 IVA.doc 
- 	Handreiking Taakdelegatie 
- Opleiding oordeelsvorming 
- 	Procedures en werkinstructies uit de notulen 
- Tekst WB3000 screenen 
- 	Vragenformulier W83000 gevallen 
- 	Voorlegger en beslisdocument IVA 
- Wetstechniek 
- 	Checklist duurzaamheid casuïstiek 
- Arbeidsdeskundig onderzoek 
- 	Verschil tussen ZW en WIA 
- OTN processchema WB3000 
- Beschrijving processchema WB3000 OTN 

10.2.e en bestudeerd: 



Interviews 
De Interviews zi'n dd 26 februari 2019 afgenomen door de 	10.2.e 	samen met de 

10.2.e 	 De interviews hebben taats evon• en me 
10..?..e 
10.2.e 
10.2.e 

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. 	10.2.e 	heeft onvoldoende invulling gegeven aan zijn verantwoordelijkheid tav 
e soc aa me.isc e beoordeling. Vrijwel alle medisch onderzoeksverslagen zijn 

gerapporteerd door de sm\i'n en niet gezien door of besproken met de verzekeringsarts. 

	

3. 	10.2.e 	is integraal verantwoordelijk voor het feit dat de verantwoordelijkheid 
voor de kwa Itelt 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 oordeelsvormin• was onvoldoende. 
a. Er zijn steekproefcontroles achteraf uitgevoerd door de 10.2.e 	(ongeveer 

20/pw). Alle dossiers voldeden volgens de 10.2.e 	wa tate aan de norm en 
afgesproken werkwijze. Er is niets vastgeleg• van •eze 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 10.2.e 	of een andere 
verzekeringsarts (het zogenaamde vier-ogenprincipe . on•er toetsen wordt 
verstaan een inhoudelijke toets op de sociaal medische beoordeling. De 10.2.e 

10.2.e 	heeft de beoordelingen die ten grondslag lagen aan voorgenomen IVA 
toe enningen 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 eval met de 	10.2.e 	. De rapportages 
werden volgens hen niet gecontroleerd door 	enet • ss er g ng vo gens naar h 
ivm de beschikking. 	 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 10.2.- vastgestelde Handreiking Taakdelegatie? 

Zoals blijkt uit .ovenstaande 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 oraktiik 

2. Samen sturen vormgeven 
Het werk roces WB3000 is ontwikkeld zonder betrokkenheid 

Consultatie van de 
wer •races was ihk van risicobe 

en 1.0.2.e aftes• 
s uren . n•reng van •e 	10.2.e 
maatregelen om de sociaa me• sc oor 
borgen. Het verdient aanbeveling om 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 •ebaseerd op een steekproef van 10-20 dossiers gezien door de 10.2.e 

!
en de 	10.2.e 	waarbij de conclusie was dat het grootste deel van •e 

enten n e oe as •aar was voor arbeid. Dat is een ander beeld dan de conclusie die 
eerder is getrokken. 

en inbreng van de 10.2.e 
ter toetsing van het ontwi e *e 

eens ng ge n•iceer• geweest en passend in het door het 
roken uitgangspunt dat. en 10.2.e 	"samen 

had zeer weerschijn 	ge ei• tot 
ee svormin• kwalitatief op adequate wijze te 

meer te betrekken bij de 

10.2.e 



In 2017 hebben twee 	10.2.e 	op verzoek van de 	10.2.e 	claim 
een steekproef van 45 •ossiers uit •eze •e doelgroep WB3000 ge ro en. un 
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 warden vastgelegd. Het juridisch kader taakdelegatie moet binnen het 
ondersteuningsteam onverkort van toepassing worden geacht. 
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Reactie van het UWV 19-2-2019 

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 vragen gaan over deze groep klanten. 

Er is sprake van een specifieke groep klanten (circa 2500) die tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt 
zijn geraakt (medisch 80/100). UWV heeft, vanwege de specifieke kenmerken van deze klanten, voor 
een specifieke werkwijze gekozen. In 2018 is een actueel medisch beeld verzameld. Dit heeft op basis 
van vragenlijsten (zo nodig aangevuld met telefonisch contact) plaatsgevonden. Vervolgens heeft een 
verzekeringsarts van UWV met een aantal artsen en sociaal medisch verpleegkundigen de eerste 
verzekeringsgeneeskundige beoordeling van de huidige klantsituatie uitgevoerd. Het gaat hier om 
een groep van 15 medewerkers die werken op basis van taakdelegatie. Taakdelegatie is een normale 
werkwijze binnen UWV waarbij een verzekeringsarts eindverantwoordelijkheid draagt. 

Op basis van deze medische beoordeling is er bepaald of er sprake is van IVA of dat een 
herbeoordeling via spreekuur moet plaatsvinden. Deze laatste groep hebben voor de herkenbaarheid 
een gelijke oproepdatum gekregen. En zullen op basis hiervan in 2018, 2019 en 2020 gepland 
worden. 

Vanwege de gelijke kenmerken van de klanten, de lange periode van arbeidsongeschiktheid en 
grootte van de groep hebben de verzekeringsarts, betrokken artsen en sociaal medisch 
verpleegkundigen (SMV)een gestructureerde werkwijze ontwikkeld en toegepast. Elke beoordeling 
heeft plaatsgevonden op basis van de geldende beoordelingseisen en vindt onder taakdelegatie 
plaats. Daarnaast heeft de IVA controletoets (een controle door een andere verzekeringsarts) 
plaatsgevonden op basis van steekproef. Verder worden er maandelijks kwaliteitssteekproeven 
uitgevoerd op de uitgevoerde beoordelingen. Beide hebben geen bevindingen over het IVA oordeel 
opgeleverd. 

De totale doorlooptijd is van juni 2018 tot en met februari 2019. Het gaat om 2.555 klanten. 74% is 
na beoordeling van medisch 80-100, IVA geworden. Van 26% is opnieuw een beoordeling via 
spreekuur gepland. Hiervan hebben er reeds 164 plaatsgevonden. 





Organisatie ondersteuningsteams 

1. Aanleiding 

De regiekantoren Groningen en Den Haag hebben middels een projectmatige aanpak in de periode 
april 2016 - maart 2017 10.000 extra herbeoordelingen uitgevoerd. Ook in 2018 verlenen de 
regiekantoren Groningen en Den Haag middels hun ondersteuningsteam een bijdrage bij de 
achterstandsverwerking voor SMZ. Hiernaast is sprake van een ondersteuning vanuit Limburg voor 
het district MOB. 

De directeur uitvoering SMZ heeft gevraagd om een totaalbeeld te verkrijgen met betrekking tot de 
organisatie en beheersing van de achterstandsverwerking 2018. Door ons heeft een bezoek 
plaatsgevonden aan de kantoren Groningen en Den Haag. Er heeft geen onderzoek naar de 
vergelijkende cijfers plaatsgevonden. 

2. Opvolging verbetermaatregelen 
In de evaluatie van het project extra herbeoordelingen 2016 zijn op een aantal thema's 
aanbevelingen gedaan voor een verdere procesoptimalisatie indien in de toekomst wederom 
gewerkt wordt met ondersteuningsteams. De ondersteuningsteams hebben daar waar nodig 
rekening gehouden met de eerder gedane aanbevelingen. 

3. Beschouwing 
De ondersteuningsteams zijn een waardevolle aanvulling op de reguliere uitvoering als het gaat om 
enerzijds snel complexe dossiers (herbeoordelingen) op te pakken en anderzijds een 
opleidingsplaats voor goede en geïnteresseerde Aniossen die samen met het management kunnen 
ervaren of de functie van verzekeringsarts passend is. Boeien en binden zijn hierbij 
vanzelfsprekend. 

In het proces zijn voldoende waarborgen getroffen voor een kwalitatief goede uitvoering van de 
herbeoordelingen door de ondersteuningsteams. 

4. Verbeteringen 
Ook in de toekomst zal de aanwas van goede en geïnteresseerde Aniossen scheef verdeeld zijn 
over het land. Het is niet opportuun te verwachten dat ieder district op termijn de gewenste 
bezetting realiseert waardoor de ondersteuningsteams ook op langere termijn hun bijdrage voor de 
divisie zullen blijven vervullen. Hierbij is het wel van belang dat de ondersteunende functies zoveel 
als mogelijk ook voor de langere termijn geborgd zijn. 

Uit de gesprekken zijn daarnaast nog enkele thema's naar boven gekomen welke aanbeveling 
verdienen met het oog op een verdere optimalisatie van het proces: 

• Het verschil in bereidheid van uit te helpen districten om een bijdrage te leveren, hetzij in 
contrasigneercapaciteit, hetzij in het beschikbaar stellen van de spreekkamers 

• De uniforme werkwijze als het gaat om het opslaan van dossierstukken in EA 
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De ondersteuning in 2018 

De afspraken 

Door de districtsmanagers van artikel 10 lid 2 sub e Wob 	zijn in het DMO en individueel met collega 
districtsmanagers afspraken gemaakt over het aantal en de soort beoordelingen waarvoor 
ondersteuning geboden wordt. Ook zijn daarbij afspraken gemaakt over de overdracht. 

De ondersteuning 

De ondersteuning door de teams houdt in: 

1) De externe vraaggestuurde herbeoordelingen (Groningen) 

2) Landelijke achterstand interne vraaggestuurde herbeoordelingen (Groningen, Den Haag en 
Limburg) 

3) Eerstejaars ZW beoordelingen (Groningen en op termijn Den Haag) 

4) Professionele herbeoordelingen WERKbedrijf (Groningen) 

De ondersteuningsteams 

Na het afronden van het project 10.000 extra herbeoordelingen heeft Den Haag de gehele 
ondersteuningsstructuur ontmanteld waar locatie Groningen is doorgegaan met de ondersteuning. 
Ten behoeve van de huidige ondersteuning heeft kantoor Den Haag in korte tijd weer een 
volwaardig ondersteuningsteam opgebouwd. 

In Groningen en Den Haag wordt voor de verzekeringsgeneeskundige inzet gewerkt met Aniossen 
(met contrasignering). Voor wat betreft de arbeidskundige inzet werkt men grotendeels met 
externe arbeidsdeskundigen. Een deel van de Aniossen stroomt na verloop van tijd door naar een 
vast dienstverband. In Limburg is geen ondersteuningsteam ingericht maar vindt de uithulp vanuit 
de reguliere organisatie plaats. 

Ondanks het feit dat de ondersteuningsteams veelal uit recent binnengekomen medewerkers 
bestaan zijn zij met elkaar in staat om snel te handelen en complexe problematiek die het werk 
met zich meebrengt adequaat af te handelen. 

De werkzaamheden 
Externe vraaggestuurde herbeoordelingen 

De werkzaamheden bestaan uit: beoordelen van de informatie, het (eventueel) verzenden van 
vragenlijsten, het screenen van de casussen. Indien op de stukken af te handelen dan maakt het 
ondersteuningsteam de beschikking. Indien dit niet mogelijk is zorgt het ondersteuningsteam voor 
VA en eventueel AD spreekuur op locatie. Alle vraaggestuurde herbeoordelingen worden conform 
de met de leverende districten gemaakte afspraken end to end afgehandeld. 

Interne vraaggestuurde herbeoordelingen 

De werkzaamheden bestaan uit: beoordelen van de informatie, het (eventueel) verzenden van 
vragenlijsten, het screenen van de casussen. Indien op de stukken af te handelen dan maakt het 
ondersteuningsteam de beschikking. Mocht er ruimte zijn dan doen de ondersteuningsteams de 
meest noodzakelijke spreekuren op de locaties. 

Eerstejaars ZW-beoordelingen 

De werkzaamheden bestaan uit: verrijken, screenen conform te binnen SMZ overeengekomen 
werkwijze. Afhankelijk van de afspraken die met de aanleverende districten zijn gemaakt kan de 
ondersteuning enkel bestaan uit het screenen en verrijken of uit het overnemen van het gehele 
proces incl. VA en AD spreekuren op locatie, dus tot en met de beschikking. Uit de screening wordt 
een inschatting op de mate van kansrijkheid van het herstel gemaakt. Naar aanleiding daarvan 
wordt voor de niet kansrijke casussen een beschikking afgegeven. De kansrijke casussen worden 
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daar waar de artsencapaciteit voldoende is end to end afgewerkt. De vastgestelde prioritering 
binnen SMZ is hierbij leidend. 

Bij onvoldoende artsencapaciteit bewaken de ondersteuningsteams de 78 weken termijn en dragen 
daarna het verrijkte en gescreende dossier over aan het district. 

Pr•of<->rsioneJe henbcoordeiényen WERKbedriff (z4i. 'ilpeldoorngevalie ,  

Deze groep omvat ca. 3.000 gevallen. De werkzaamheden bestaan uit: beoordelen van de 
informatie, het waar nodig verzenden van vragenlijsten, screenen van de casussen. 

Waar mogelijk maakt team Groningen op basis van de stukken de beschikking. Als de uitkomst 
onveranderd medisch 80-100% AO blijft wordt een nieuwe professionele herbeoordeling ingepland 
en terug verhuisd naar het oorspronkelijke district. Deze procedure is conform het project 10.000. 

Mocht team Groningen ruimte hebben dan doet men de meest noodzakelijke spreekuren op de 
locaties waar men zelf artsencapaciteit heeft en waar voldoende artsencapacitelt is handelen deze 
beoordelingen volledig af. 

Indien er onvoldoende spreekuurcapaciteit aanwezig is en voor de districten waar team Groningen 
geen artsencapaciteit heeft, gaat het dossier retour district of wordt er een nieuwe herbeoordeling 
na 2018 (datum 25-12-2019 als herkenbare datum) aangegeven. 

Deze herbeoordelingen zijn vanuit de plandatum in SMF centraal herkenbaar en zijn daarom door 
BC&K/IM geautomatiseerd centraal gemuteerd naar kantoor Groningen. De uitvoering SMZ is 
hierover middels een uitvoeringsbericht geïnformeerd. 

Klant in beeld 

De door de ondersteuningsteams uit te voeren beoordelingen zijn door de aanleverende districten 
in SMF (herbeoordelingen) en IMF (EZWb) gemuteerd naar kantoor Groningen, resp. Den Haag en 
Limburg. 

Wanneer een klant contact opneemt met het KCC zijn er twee situaties denkbaar om de klant 
daarover terug te bellen: 

• De casus is geregistreerd in SMF of IMF onder één van de ondersteuningsteams: het 
terugbelverzoek komt rechtstreeks bij het ondersteuningsteam terecht en deze belt de klant 
terug 

• De casus is geregistreerd op het aanleverende district maar in behandeling bij het 
ondersteuningsteam: het aanleverende district stuurt het terugbelverzoek naar de 
retourmailbox KCC en deze weer door aan het ondersteuningsteam en deze belt de klant terug. 

De ondersteuningsteams hebben een dekking van capaciteit VA en AD om, wanneer een spreekuur 
noodzakelijk is voor de verwerking, de reistijd van de klant zoveel als mogelijk te beperken. Dit 
geldt voor de genoemde districten waarmee hierover afspraken zijn gemaakt en voor zover de 
capaciteit toereikend is conform de vastgestelde prioritering. 

De dossiers 

Daar waar sprake is van een niet digitaal- maar fysiek dossier wordt het dossier na ontvangst bij 
de ondersteuningsteams gedigitaliseerd en verder digitaal verwerkt. 
NB: dit geldt uitsluitend voor de WIA herbeoordelingen en niet voor de EZWb omdat dit nog een 
"fysiek" proces is . Nieuwe stukken zoals vragenformulieren warden toegevoegd aan het dossier en 
daarnaast in EAED gezet (en zijn daardoor ook bruikbaar bij het digitale WIA proces). 

D4- kwaliteit van de uitvoer:nu 

De kwaliteitsborging binnen de ondersteuningsteams is opgezet conform de uitgangspunten van de 
kwaliteitsvisie en het bijbehorende kwaliteitssysteem van SMZ. Er is onderkend dat het werken met 
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Anios mogelijke risico's met zich meebrengt voor de kwaliteit van de herbeoordelingen. Vandaar 
dat er naast de reguliere borgingsmaatregelen, extra maatregelen zijn uitgewerkt. 

Om de kwaliteit van dienstverlening te borgen zijn ervaren medewerkers uit de reguliere uitvoering 
ingezet. Zowel als begeleider van nieuw geworven medewerkers als degene die de werkzaamheden 
van de Anios in alle gevallen contrasigneren. De gehanteerde werkwijze (Anios met 
contrasignering) is conform de actuele kwaliteits- en professionele standaard). 

Standaard wordt bij een ieder de eerste 10 dossiers één op één getoetst door een ervaren adviseur 
van de regiekantoren. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de verdere aanpak bepaald. 

De algemene indruk van de ondersteuningsteams is dat de kwaliteit hoger ligt dan bij de reguliere 
gevalsbehandeling. Dit is deels het resultaat van het feit dat de medewerkers expliciet getraind zijn 
op de thematiek van uitvoering. Anderzijds komt dit ook door de inrichting van de teams. De 
arbeidsdeskundigen hebben veelvuldig overleg met de Aniossen over hun rapport. Niet alleen 
vanwege de inhoud maar ook om hen Inzicht te geven in de impact van hun FML, 

De ondersteuningsteams merken dat de gehanteerde werkwijze heel weinig bezwaarzaken en 
klachten tot gevolg hebben. De bezwaren die er zijn gekomen komen terecht bij de thuislocatie van 
de klant. In uitzonderlijke gevallen vindt er terugkoppeling van de uitkomst van het bezwaar terug 
aan de ondersteuningsteams. 

Monitoring, verant►voording en rapportage 

Door de wijze waarop de ondersteuningsteams de organisatie hebben ingericht met afzonderlijke 
teamnummers per district en soort herbeoordeling is het mogelijk om per teamnummer zicht te 
houden op input, voorraad en output van de casussen en de relatie met de opdracht/afspraak. 

Per week vervaardigen de BC&K eenheden van de ondersteuningsteams cijfermatige overzichten 
hiervan. 

De districten welke ondersteuning verlenen hebben ieder een afzonderlijke kostenplaats 
aangemaakt waarop de output, capaciteit en kosten warden geregistreerd. Op deze wijze kunnen 
de districten afzonderlijk verantwoorden en rapporteren over het ondersteuningsteam en over het 
eigen district. Bij Den Haag geldt wel dat de inzet en kosten voor de adviseurs, 
contrasigneercapaciteit en de controller op de kostenplaats van Den Haag zelf staan. 

De ondersteuningsteams kunnen aan de te ondersteunen districten periodiek rapporteren over de 
status en voortgang van de ondersteuning. Ook wordt deze informatie in geaggregeerde vorm 
maandelijks verstrekt aan BC&K centraal zodat deze verwerkt kan warden in divisie-brede 
rapportages. 

artikel 10 lid 2 sub e Wob 

artikel 10 lid 2 sub e Wob 
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Samenvatting 

Sinds de start van (de pilots) taakdelegatie en taakondersteuning zijn er vragen gesteld in relatie tot de 
juridische en tuchtrechtelijke ruimte bij de ontwikkeling van taakdelegatie. Uit deze vragen bleek dat er 
zowel bij verzekeringsartsen die samenwerken met een sociaal medisch verpleegkundige in de ZW-Arbo 
(taakdelegatie) als bij verzekeringsartsen die samenwerken met een medisch secretaresse in de 
claimbeoordeling (taakondersteuning) behoefte was aan meer kadering en beschrijving van 
randvoorwaarden van de samenwerking. Deze behoefte valt samen met de wens om geen afbreuk te 
doen aan de medische (eind)verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. Om deze reden is bij het 
opstellen van deze handreiking gebruik gemaakt van uitspraken van rechters en tuchtrechters en de 
actuele ontwikkelingen en inzichten op dit onderwerp. Tevens is aangesloten bij de standpunten van de 
beroepsverenigingen voor verzekeringsartsen (NVVG) en bedrijfsartsen (NVAB). 

De meest voorkomende vraag bij de verschillende bijeenkomsten met verzekeringsartsen die werken met 
taakdelegatie, met sociaal medisch verpleegkundigen en met medisch secretaressen luidt: "Wat mag wel 
en wat mag niet?" 
Het antwoord was en is nog steeds: er mag veel, mits rekening gehouden wordt met de 
randvoorwaarden en afspraken, die helder en duidelijk op papier worden gezet en die aantoonbaar 
worden nageleefd. 

In deze "Handreiking Taakdelegatie. Professioneel en Juridisch Kader" worden deze randvoorwaarden 
weergegeven. Tevens worden voorbeelden gegeven van afsprakensets. 
Tenslotte wordt aangegeven hoe de verzekeringsarts door middel van zijn rapportages kan laten zien hoe 
hij zijn verantwoordelijkheid voor de beoordeling kan dragen en zichtbaar kan maken. 

Met deze handreiking biedt UWV verzekeringsartsen, medisch secretaressen, sociaal medisch 
verpleegkundigen en betrokken managers de duidelijkheid en hulpmiddelen om te waarborgen dat het 
werken met taakdelegatie binnen juridische en beleidsmatige kaders blijft. Aan derden kan duidelijk 
gemaakt worden dat de kwaliteit van en de verantwoordelijkheid voor het medisch handelen 
gewaarborgd blijft. 
De betrokken medewerkers hebben hierdoor meer duidelijkheid en faciliteiten om op een prettige manier 
samen te werken en de voordelen van taakdelegatie te ondervinden: meer richten op het eigen 
specialisme, meer klanten helpen en het werkplezier bevorderen. 

Deze handreiking is een levend document, dat inspeelt op nieuwe inzichten en wijzigende 
omstandigheden. De regie om het document actueel te houden en het versiebeheer is belegd bij het CEC. 
Ervaringen, suggesties en leerpunten kan men inbrengen bij de auteurs en co-auteurs van deze 
handreiking. 

3 



UWV 

Inleiding en leeswijzer 

In de startfase van taakdelegatie is duidelijk geworden dat er zowel bij verzekeringsartsen die 
samenwerken met een sociaal medisch verpleegkundige als bij verzekeringsartsen die samenwerken met 
een medisch verpleegkundige behoefte is aan meer kadering en beschrijving van randvoorwaarden van 
deze samenwerking. Deze behoefte valt samen met de wens om geen afbreuk te doen aan de medische 
(eind)verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts. 
Dit vergt een duidelijke beschrijving van taken die niet en die wel gedelegeerd kunnen worden. Het 
vraagt op individueel niveau duidelijke afspraken, die vastgelegd moeten worden in een afsprakenset. 
Hiermee kan ook aan derden duidelijk worden gemaakt dat de kwaliteit van het medisch handelen 
gewaarborgd blijft. 

Herman Kroneman, medisch adviseur UWV-SMZ, en Jim Faas, medisch adviseur UWV-B&B, hebben in 
2012 een notitie geschreven waarin de kaders staan beschreven voor taakdelegatie en -ondersteuning bij 
UWV: het Juridisch Kader Taakdelegatie. In mei 2017 bleek een update noodzakelijk. 
Nadat de Raad van Bestuur in 2017 het besluit heeft genomen taakdelegatie definitief als werkwijze op te 
nemen in de dienstverlening van UWV en pilots heeft ingericht om dit werken met taakdelegatie uit te 
breiden - was het moment gekomen om het Juridisch Kader Taakdelegatie te herschrijven. Vragen, 
suggesties en leerpunten uit de afgelopen periode zijn in deze 'Handreiking professioneel en juridisch 
kader taakdelegatie' meegenomen. 

Nog steeds is dit document bedoeld als een handreiking aan de verzekeringsarts om taakdelegatie aan 
een sociaal medisch verpleegkundige (SMV) en taakondersteuning door een medisch secretaresse (MS) 
op een prettige en verantwoorde wijze vorm te geven. Deze handreiking kan daarnaast de 
verzekeringsarts en de sociaal medisch verpleegkundige beschermen tegen samenwerkingsvormen 
en -praktijken, die bestuurs- en tuchtrechtelijk niet verantwoord zijn. Dit document dient dus als 
handleiding en als kader dat duidelijke grenzen aangeeft tussen wat wel en niet verantwoord is inzake 
taakdelegatie. 
Het blijft echter de bedoeling dat de verzekeringsarts taakdelegatie zo veel mogelijk vorm geeft naar 
eigen wensen en mogelijkheden. Met andere woorden: hoe de verzekeringsarts het werken met 
taakdelegatie binnen de kaders vorm en inhoud geeft, blijft zijn verantwoordelijkheid. 

Bij de beschrijving van de context en de randvoorwaarden voor taakdelegatie gaan we in op het 
onderscheid tussen taakondersteuning, taakdelegatie en taakherschikking. De randvoorwaarden voor het 
werken met taakdelegatie worden uitgewerkt voor de situatie bij UWV. 

In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op de verslaglegging door de verzekeringsarts die met 
taakdelegatie werkt (VA-T) en door de SMV. In 2017 en 2018 is gebleken dat hierover in de praktijk veel 
vragen en onduidelijkheden bestaan. 

Tenslotte wordt in de bijlagen ingegaan op taken, die gedelegeerd kunnen worden aan de SMV en de MS, 
en op taken, die voorbehouden zijn aan de verzekeringsarts. In andere bijlagen staan voorbeelden van 
afsprakensets, die bij het vastleggen van de samenwerking tussen VA-T en MS of SMV kunnen worden 
gebruikt. 
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Context en randvoorwaarden 

Context 
Het KNMG-manifest "Medische professionaliteit" uit 2007 geeft aan dat de basis voor het vertrouwen in 
het medisch professioneel handelen van de arts wordt gevormd door onderzoek en consensus binnen de 
beroepsgroep, vastgelegd in standaarden, richtlijnen en protocollen. 
Medische professionaliteit is: 'Het geheel van waarden, gedragingen en verhoudingen met de 
samenleving dat het vertrouwen van mensen in artsen ondersteunt en rechtvaardigt'. Aan de hand van 
het dagelijks handelen laat de medisch professional zien dat hij het aan hem gegeven vertrouwen waard 
is. 
Medische professionaliteit veronderstelt wederzijds respect (tussen arts en patiënt, tussen artsen 
onderling en tussen artsen en andere professionals), individuele verantwoordelijkheid en het afleggen 
van verantwoording. Medische professionaliteit is de basis voor de overeenkomst van de beroepsgroep 
met de samenleving. Voor de patiënt is de professionaliteit van de arts de basis van zijn vertrouwen in de 
arts. Vertrouwen dat dagelijks opnieuw verdiend moet worden. Het dagelijks handelen van artsen is 
gebaseerd op rollen en vaardigheden die voortvloeien uit de door alle specialistische beroepsgroepen 
geaccepteerde competenties. 
Medische professionaliteit vereist, naast het nemen van eigen verantwoordelijkheid, het delen en 
verdelen van verantwoordelijkheden met anderen. Er moet daarbij bewaakt worden dat de gedeelde en 
verdeelde verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten. Er moeten duidelijke en sluitende afspraken 
worden gemaakt, vastgelegd en nagekomen over taken, verantwoordelijkheden en regie. 
Verantwoording over het handelen afleggen behoort tot de professionele verantwoordelijkheid en houding. 

Ten aanzien van het thema taakdelegatie is in eerste instantie veel denkwerk verricht door de 
bedrijfsartsen. De beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) benoemde in 2004 - mede op advies van 
de KNMG - een aantal randvoorwaarden voor taakdelegatie.['] 
De randvoorwaarden werden aangescherpt na een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg te Zwolle[2]. De randvoorwaarden van de NVAB zijn in 2012 door de beroepsvereniging 
van verzekeringsartsen (NVVG) in een 'Standpunt Taakdelegatie' [3]overgenomen. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2017 de mogelijkheden van taakdelegatie 
binnen de bedrijfsgezondheidszorg laten onderzoeken4. Daarbij is het juridisch kader uitvoerig 
geanalyseerd en zijn de praktijkervaringen van bedrijfsartsen meegenomen. Eén van de uitkomsten van 
het onderzoek is om de huidige praktijk van taakdelegatie te intensiveren, te beproeven en te bezien of 
taakherschikking mogelijk is. 
Inmiddels heeft de NVAB een nieuw standpunt met betrekking tot taakdelegatie ontwikkeld[5]. Op de 
ledenvergadering van 12 april 2018 werd dit standpunt aangenomen. Voor zover aan de orde is dit 
standpunt in deze Handreiking verwerkt. 

De randvoorwaarden voor taakdelegatie zijn dus gebaseerd- op,tuchtrechtelijke jurisprudentie over 
delegatie van taken en daarbij ook nog eens vastgelegd in officiële standpunten van de 
beroepsverenigingen KNMG c.q. NVAB en NVVG. Zoals bekend toetst de tuchtrechter het handelen van de 
professional aan zowel wettelijke als professionele normen. De tuchtrechter zal daarom deze criteria ook 

Delegatie van taken door bedrijfsartsen in het kader van de sociaal medische begeleiding. NVAB 
verenigingsstandpunt 2004. 
2  RTG Zwolle, 053/2006; Medisch Contact 2008-16, De achteroverleunende bedrijfsarts. 
3  Taakdelegatie. Standpunt NVVG juni 2012. 
4  Batenburg RS, Versteeg SE, Dute JCJ. Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg. 
November 2017. 
5  "Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts", NVAB 2018 
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in acht nemen bij tuchtrechtelijke toetsing van de verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts bij 
verricht handelen op basis van taakdelegatie. 

Wanneer het Schattingsbesluit wordt toegepast, is een verzekeringsgeneeskundige beoordeling een 
vereiste. Dit betreft zowel de beoordelingen van verdienvermogen als de beoordelingen van 
arbeidsvermogen. Voor verzekeringsgeneeskundige beoordelingen heeft de Centrale Raad van Beroep in 
20056  vastgesteld dat het gehele verzekeringsgeneeskundig onderzoek door een arts gedaan moet 
worden. De Centrale Raad van Beroep heeft daarbij een aantal taken benoemd die strikt tot het domein 
van de verzekeringsarts behoren en niet aan een niet-arts gedelegeerd kunnen worden. Hierna is vanuit 
de professionals een kader ontwikkeld waarbinnen met taakdelegatie gewerkt kan worden. De Centrale 
Raad van Beroep heeft inmiddels herhaaldelijk uitgesproken dat het werken binnen dit kader 
aanvaardbaar is, mits de eindverantwoordelijkheid van de verzekeringsarts met betrekking tot de 
voorbehouden handelingen in stand blijft: 

"In dit geval is appellante in de primaire fase telefonisch gehoord door een sociaal medisch 
verpleegkundige. Die heeft zijn bevindingen besproken met een verzekeringsarts, die zijn oordeel 
heeft vastgelegd in een rapport (...). Uit het rapport (...) van de verzekeringsarts Bezwaar & Beroep 
blijkt dat deze arts de arbeid, gezondheidsklachten en zwangerschapsaspecten met appellante heeft 
besproken en deze vervolgens, mede met inachtneming van het rapport van de sociaal medisch 
verpleegkundige heeft beoordeeld. Deze wijze van beoordeling is niet onzorgvuldig te noemen, mede 
ook gelet op de aard van het geschilpunt, namelijk of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen 
de ongeschiktheid en de zwangerschap". 
"In hoger beroep worden geen aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat de artsen van het 
UWV onzorgvuldig zijn geweest of de medische situatie van appellante onjuist hebben ingeschat. Van 
belang wordt geacht dat appellante in de primaire fase is gezien en gehoord door een sociaal medisch 
verpleegkundige. Na afloop daarvan is appellante gezien en psychisch geobserveerd door een 
verzekeringsarts". 8  

Het is van belang te onderkennen dat er een verschil is tussen taakondersteuning, taakdelegatie en 
taakherschikking: de juridische context en verantwoordelijkheidsverdeling zijn verschillend. 
Bij taakondersteuning gaat het om (louter) administratief en logistiek ondersteunende taken. Dit 
behoeft geen nadere juridische uitwerking behoudens het regelen van een afgeleid beroepsgeheim. 
Onder taakdelegatie wordt verstaan: het toewijzen van taken of onderdelen daarvan, afhankelijk van 
de situatie, te delegeren aan een derde, die deze onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 
beroepsbeoefenaar uitvoert. 
Bij taakherschikking gaat het om het structureel herverdelen van taken tussen beroepen. 
Taakherschikking heeft vergaande consequenties omdat in dat geval de opleidingseisen en eindtermen 
voor de betreffende discipline moeten worden aangepast. 

Binnen UWV wordt in het dagelijkse spraakgebruik overigens geen onderscheid gemaakt tussen 
taakondersteuning en taakdelegatie. In het algemeen wordt voor beide werkvormen de term 
"taakdelegatie" gehanteerd. 
Taakherschikking is binnen de verzekeringsgeneeskundige praktijk van UWV niet aan de orde. 

Randvoorwaarden voor taakdelegatie en taakondersteuning bij UWV 
De hierboven besproken randvoorwaarden vertalen wij in de verzekeringsgeneeskundige setting binnen 
UWV als volgt: 
1. De gedelegeerde moet voldoende zijn opgeleid en aantoonbaar bekwaam zijn in de uitoefening van 

de taak. 

6  CRvB 29-09-2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU3603 
CRvB 31-08-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3227 

8  CRvB 20-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3092 
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2. De delegerende arts moet zich in de praktijk hebben overtuigd van de bekwaamheid, dat wil zeggen 
de kennis en vaardigheden van de gedelegeerde. 

3. In een functiegericht document "afsprakenset" dient te zijn omschreven, welke taken de 
gedelegeerde bevoegd is uit te voeren en welke niet. 

4. In individuele gevallen kunnen de grenzen van delegatie in werkafspraken worden beschreven. 
5. Er dient structureel overleg plaats te vinden tussen de gedelegeerde en de arts die delegeert. 
6. Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de arts dienen altijd mogelijk te zijn. 
7. De cliënt moet in begrijpelijke termen worden ingelicht over het delegeren van onderdelen van de 

verzekeringsgeneeskundige gevalsbehandeling, de eindverantwoordelijkheid van de arts en de 
mogelijkheid de arts te consulteren. 

Uitwerking van de randvoorwaarden 
Ad 1 en 2. De gedelegeerde moet voldoende zijn opgeleid en aantoonbaar bekwaam zijn in de uitoefening 
van de taak. De delegerende arts moet zich in de praktijk hebben overtuigd van de bekwaamheid, dat wil 
zeggen de kennis en vaardigheden van de gedelegeerde. 

Hieraan kan nog toegevoegd worden: de gedelegeerde moet telkens zijn eigen bekwaamheid als 
opdrachtnemer beoordelen. 

Bij taakdelegatie moet onderscheid gemaakt worden tussen delegatie aan de (op grond van artikel 3 van 
de Wet) BIG-geregistreerde SMV en aan de niet-BIG-geregistreerde MS. Aan de SMV komt bij delegatie 
beslis- en interpretatieruimte toe binnen de grenzen van het deskundigheidsgebied, bij de MS is dit niet 
aan de orde. Bij delegatie is ieder verantwoordelijk voor zijn of haar aandeel in het geheel. De 
gedelegeerde SMV (opdrachtnemer) krijgt een eigen bevoegdheid bij de uitvoering van de opdracht en 
zal zich daar zo nodig ook tuchtrechtelijk voor moeten kunnen verantwoorden. De delegerend 
verzekeringsarts (opdrachtgever) kan alleen worden aangesproken op zijn/haar deel van de 
opdrachtverlening. 

Binnen UWV is sprake van een aannamebeleid met borging van kennis en bekwaamheden. De 
verzekeringsarts mag hier in principe op varen. Wel blijft hij verantwoordelijk voor het signaleren van 
tekortkomingen in en het beoordelen van de doelmatigheid van de borgingssystematiek. Met andere 
woorden: als de verzekeringsarts in de praktijk van het werken onderkent dat er onvoldoende kennis en 
bekwaamheden aanwezig zijn voor het kunnen verrichten van de functie van SMV of MS, zal hij dit 
moeten melden aan de manager SMZ. In overleg met deze zullen de consequenties voor het voortzetten 
van de taakdelegatie bekeken moeten worden. De SMV blijft overigens zelf verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de eigen BIG-registratie. 

Ad 3 en 4. In een functiegericht document "afsprakenset" dient te zijn omschreven, welke taken de 
gedelegeerde bevoegd is uit te voeren en welke niet. In individuele gevallen kunnen de grenzen van 
delegatie in werkafspraken worden beschreven. 

In het document worden taken van en afspraken met de individuele MS en SMV beschreven. Op deze 
manier kan rekening gehouden worden met ervarings- en competentieverschillen. Dit is des te meer van 
belang wanneer de verzekeringsarts samenwerkt met meerdere SMV'en /MS'en of in een combinatie 
hiervan. Voor iedere gedelegeerde zal de verzekeringsarts moeten aangeven voor welke taken hij de 
individuele gedelegeerde bekwaam en bevoegd acht, met andere woorden: welke afspraken hij met de 
SMV / MS gemaakt heeft. Het omgekeerde geldt evenzeer: als een SMV / MS samenwerkt met meerdere 
verzekeringsartsen, zal iedere arts apart moeten aangeven voor welke taken hij de SMV / MS bevoegd en 
bekwaam acht. Dat kan dus voor ieder koppel SMV / arts of MS /arts anders liggen. 
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De verzekeringsarts moet zijn toezichtsfunctie daadwerkelijk waar kunnen maken. Dat betekent dat het 
aantal professionals aan wie hij kan delegeren beperkt is. 
In het document "afsprakenset" wordt ook beschreven in welke situaties de gedelegeerde de arts moet 
consulteren. 

Ad 5. Er dient structureel overleg plaats te vinden tussen de gedelegeerde en de arts die delegeert. 

De verzekeringsarts dient zich er regelmatig van te vergewissen of de afsprakenset, die hij samen met de 
SMV / MS heeft opgesteld, nog actueel is. Het is immers goed mogelijk dat door ervaring of groei in 
ontwikkeling aan een SMV / MS meer of andere taken gedelegeerd kunnen worden dan in eerste instantie 
afgesproken. Tegelijkertijd kan de verzekeringsarts zich er op deze wijze van vergewissen dat er geen 
vaardigheden verloren zijn gegaan. 
Voor de SMV / MS is een structureel overleg evenzeer noodzakelijk. Hij kan in voorkomende situaties 
aantonen dat hij als gedelegeerde handelt binnen de afspraken die hij met zijn verzekeringsarts heeft 
gemaakt. 

Ad 6. Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de arts dienen altijd mogelijk te zijn. 

Ondanks de afspraken die gemaakt zijn tussen de verzekeringsarts en zijn gedelegeerde kan het 
voorkomen dat een SMV / MS zich voor een situatie geplaatst ziet waarin hij overleg met de 
verzekeringsarts noodzakelijk acht. Of dat - bijvoorbeeld op verzoek van cliënt - toetsing en overname 
van de behandeling door de verzekeringsarts noodzakelijk is. Ook in andere gevallen moet voor de 
gedelegeerde de mogelijkheid bestaan de verzekeringsarts te raadplegen voor het geven van nadere 
aanwijzingen, het houden van toezicht of tussenkomst door de arts. Binnen de samenwerking tussen 
verzekeringsarts en gedelegeerde moet de mogelijkheid hiertoe aanwezig zijn. 
Geadviseerd wordt om bij BIG-geregistreerde gedelegeerden deze overname binnen een week te laten 
plaatsvinden. Bij andere gedelegeerden is het advies de overname als regel binnen twee werkdagen te 
laten plaatsvinden. 

Ad 7. De cliënt moet in begrijpelijke termen worden ingelicht over het delegeren van onderdelen van de 
verzekeringsgeneeskundige gevalsbehandeling, de eindverantwoordelijkheid van de arts en de 
mogelijkheid de arts te consulteren. 

Bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling is niet sprake van een behandelovereenkomst. Op grond 
van artikel 464 BW zijn echter veel bepalingen, die gelden voor een behandelovereenkomst, toch van 
overeenkomstige toepassing. Het gegeven dat cliënt in begrijpelijke termen moet worden ingelicht over 
het delegeren van onderdelen van de verzuimbegeleiding, de eindverantwoordelijkheid van de arts en de 
mogelijkheid de arts te consulteren is een uitwerking van de informatieplicht en het informed consent. 
Deze informatie dient in ieder geval mondeling, maar bij voorkeur ook schriftelijk - en dan vóór het begin 
van de gevalsbehandeling door de verzekeringsarts - gegeven te worden. 

8 



uwv 

Het rapporteren 

Definitie 'rapportage' 
In de context van deze Handreiking verstaan we onder de rapportage van de verzekeringsarts: ieder op 
schrift gesteld verzekeringsgeneeskundig advies dat dient als basis voor een beschikking, die 
rechtsgevolgen heeft voor de klant. Hieronder vallen dus de rapportages die als basis dienen voor 
bijvoorbeeld: 
• een plan van aanpak (of een wijziging hiervan) in het kader van de ZW 
• een oordeel arbeidsgeschiktheid op (korte) termijn 
• een beoordeling in het kader van de EZWB of 71/B2 
• een beoordeling in het kader van de (c)WIA, Participatiewet, Wajong, WAO, WAZ en WW. 
• een herbeoordeling in het kader van de WIA (zowel vraaggestuurd als professioneel). 

Verantwoordelijkheid voor de rapportage 
Ten aanzien van de rapportage van de verzekeringsarts geldt het volgende uitgangspunt: de 
verzekeringsarts is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn bevindingen, meningen, beschouwing en 
conclusies. Van de rapportage moet duidelijk zijn dat deze van de verzekeringsarts is. Hij ondertekent als 
enige deze rapportage. Het staat de verzekeringsarts vrij om te bepalen hoe en door wie hij (onderdelen 
van) de rapportage laat opstellen. 

Op de rapportage is de vaste jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege van toepassing met betrekking 
tot "eisen aan medische rapportages": 
1. Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust. 
2. Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling te 

beantwoorden. 
3. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies 

van het rapport steunen. 
4. Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en 

de geconsulteerde personen. 
5. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid. 
Dit geldt ook voor antwoorden op vragen die door anderen aan de verzekeringsarts worden gesteld. Die 
antwoorden dienen inzichtelijk en transparant in een aparte verzekeringsgeneeskundige rapportage te 
worden vastgelegd. 

Naast deze rapportage van de verzekeringsarts kennen wij ook de verslaglegging, die gemaakt wordt 
door de SMV of de MS. Een dergelijke verslaglegging is aan de orde in andere situaties dan hierboven 
beschreven. Gedacht moet dan worden aan verslaglegging bij monitoring van behandeling en 
herstelgedrag, of bij uitvragen van medische informatie ter verrijking van reeds in het dossier aanwezige 
informatie. Voor deze verslaglegging geldt dat deze opgesteld kan worden door de SMV of door de MS. 
De verslaglegging van de SMV / MS of een samenvatting daarvan kan als bouwsteen opgenomen worden 
in de rapportage van de verzekeringsarts en hierdoor worden tot onderdeel van zijn rapportage. De 
verzekeringsarts bepaalt of en in hoeverre hij deze rapportages van de SMV of MS in zijn rapportage 
opneemt. 

Om duidelijk te maken dat de verzekeringsarts zijn verantwoordelijkheid genomen heeft voor de inhoud 
van de verslaglegging en de acties van de SMV / MS kan hij er voor kiezen om ieder verslag van de SMV 
/ MS mede te ondertekenen. In het begin van de samenwerking is dit zeker een optie, als permanente 
werkwijze echter niet noodzakelijk. Het zelfstandig verslag leggen van activiteiten als hierboven 
beschreven door de SMV / MS, kan later worden opgenomen in de afsprakenset. 
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Net zo goed als de verzekeringsarts in zijn rapportage duidelijk aangeeft welke informatie hij verkregen 
heeft van een behandelend huisarts of specialist, of uit een expertise, laat hij zien welke informatie van 
de SMV of MS is. Ook als er gebruik gemaakt wordt van door de SMV / MS aangeleverde bouwstenen, is 
de verzekeringsarts de enige rapporteur en ondertekenaar van de rapportage. Naam en functie van de 
SMV of MS moeten in de rapportage van de verzekeringsarts genoemd worden als bronvermelding en bij 
verwijzing naar door hun opgevraagde informatie. 
In dit verband kan gewezen worden op de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg van 30-01-2014 (C2012.100), ECLI:NL:TGZCTG:2014:17, waarin de eisen aan de 
specialistische rapportage worden aangescherpt: in het rapport moeten de bronnen worden vermeld 
waarop de conclusies berusten, zoals de gebruikte literatuur en geconsulteerde personen. 

10 
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Voorbeelden van gedelegeerde taken 

Taken verzekeringsarts 

Voorbeelden van aan de verzekeringsarts voorbehouden taken 
	

J 
Mede op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29-09-2005[g] zijn een aantal 
taken te benoemen, die strikt tot het domein van de verzekeringsarts behoren: 

• Medische anamnese. 

• Lichamelijk onderzoek of onderzoek van de psyche. 

• Oordeelsvorming inzake belastbaarheid c.q. weging relevante feiten. 

• Stellen van een medische diagnose. 

• Verwijzen voor expertise c.q. interventie. 

• Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst en professionele eindselectie. 

• Formuleren verzekeringsgeneeskundige eindconclusie en argumentatie hiervoor. 

• Het stellen van een beargumenteerde prognose ten aanzien van de mogelijkheden tot functioneren. 

Taken Medisch Secretaresse (MS) 

Voorbeelden van taken door een medisch secretaresse onder verantwoordelijkheid van een arts 

Het betreft hierbij een functie waarbij de MS vanuit taakondersteuning administratief en secretariële 
taken direct (en alleen) voor de verzekeringsarts verricht. Daarbij worden die taken overgenomen welke 
de verzekeringsarts nu zelf verricht (niet de bij teamondersteuner belegde bezigheden). In het 
functieprofiel zijn de taken aldus omschreven: 

• Voorbereiden van sociaal medische rapportages zoals het invullen van de basisgegevens en 
samenvatten ten behoeve van de medische rapportage van reeds aanwezig informatie zoals 
bijvoorbeeld het re-integratie- en ziekteverloop van de cliënt en/of het opleidings-, arbeidsverleden, 
hobby's en dergelijke. 

• Het uitwerken en typen van rapportages op basis van aantekeningen of van ingesproken tekst. 

• Het schriftelijk, telefonisch of per mail aangaan van contact met voor de procesgang relevante 
medewerkers van UWV. 

9  ECLI:NL:CRVB:2005:AU3603 
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• Het schriftelijk, telefonisch of per mail aangaan van contact met cliënt ter informatie-inwinning, 
beantwoorden van vragen e.d. Let wel: externe mail met persoonsgegevens wordt niet als veilig 
beschouwd. 

• Het schrijven van brieven voor informatie in standaard situaties. Het schrijven van brieven voor het 
aanvragen van nader onderzoek in niet complexe situaties en de verdere administratieve verzorging 
van een dergelijk verzoek. 

• Het verzorgen van het zakelijke agendabeheer van de verzekeringsarts en het in overleg met de 
verzekeringsarts n.a.v. contact met de cliënt prioriteren van oproepen etc. 

• (Op eigen initiatief en op verzoek) uitvoeren van algemeen administratief secretariële taken ten 
behoeve van de verzekeringsarts. 

• Prioriteiten stellen en knelpunten signaleren, binnen het sociaal medisch administratief secretarieel 
takenpakket. 

• Handelen conform UWV richtlijnen ten aanzien van integriteit, beveiliging van gegevens en privacy. 

Taken Sociaal Medische Verpleegkundige (SMV) 

Voorbeelden van taken door een sociaal medisch verpleegkundige onder verantwoordelijkheid 
van een verzekeringsarts 

Vanuit (deze) taakdelegatie biedt de SMV direct (en alleen) ondersteuning aan de VA. In het 
functieprofiel van de SMV zijn de kerntaken als volgt omschreven: 

• Aangaan van mondeling, schriftelijk en telefonisch klantcontact. 

• Informeren van de klant over de eigen rol en die van de VA-T. 

• Verzamelen en analyseren van relevante sociaal medische informatie. 

• Voorbereiden en bouwstenen aanleveren van medische rapportages en probleemanalyses. 

• Adviseren over de vervolgacties en het verrichten van (telefonische) spreekuren ten behoeve van de 
gevalsbehandeling. 

• Deelnemen aan teamoverleg als deskundige in overleg gaan met andere teams, afdelingen. 

• Brieven met vraagstelling voorbereiden voor de verzekeringsarts als deze informatie wil opvragen 
van de behandelende sector. De verzekeringsarts ondertekent deze brief (en niet de SMV). 

• Handelen bij de uitvoering van taken volgens de kwaliteitseisen en protocollen van SMZ, de WGBO, 
BMG en BIG richtlijnen en op de hoogte blijven van vakkennis. 

• Handelen conform UWV richtlijnen ten aanzien van integriteit, beveiliging van gegevens en privacy. 

12 
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Afsprakensets taakondersteuning / taakdelegatie 

Afspraken vastleggen 
Verzekeringsartsen die met taakondersteuning en taakdelegatie werken, behoren de afspraken hierover 
vast te leggen. 
Hierna volgen voorbeelden voor documenten, die hiervoor gebruikt kunnen worden: een "Afsprakenset 
Taakondersteuning" en een "Afsprakenset Taakdelegatie". 

Het voordeel van deze afsprakensets is dat de verzekeringsarts en de taakondersteuner of 
taakgedelegeerde aan de hand van dit document extra doordrongen raken van het maken van duidelijke 
en concrete afspraken. Deze werkwijze vergemakkelijkt ook de toetsbaarheid en verantwoording achteraf. 

13 



3. Er dient structureel overleg plaats te vinden tussen de ondersteuner en de arts. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

1. De verzekeringsarts vergewist zich in de praktijk van de bekwaamheid, dat wil 
zeggen de kennis en vaardigheden van de taakondersteuner. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

2. In dit functiegericht document dient te zijn omschreven, welke taken de 
ondersteuner bevoegd is uit te voeren. Zo mogelijk wordt beschreven in welke 
gevallen de ondersteuner de arts in ieder geval moet consulteren. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

Ondertekening Voor akkoord 

Datum en handtekening verzekeringsarts 

Datum en handtekening ondersteuner (medisch 
secretaresse, anderszins) 

uwv 

Voorbeeld Afsprakenset Taakondersteuning 
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. Bij individuele gedelegeerden kunnen de grenzen van delegatie in werkafspraken 
worden beschreven. Grote ervarings- en competentieverschillen kunnen hierin 
worden verwerkt. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

1. De verzekeringsarts vergewist zich in de praktijk van de bekwaamheid, dat wil 
zeggen de kennis en vaardigheden van de gedelegeerde. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

2. In dit functiegericht document dient te zijn omschreven, welke taken de 
gedelegeerde bevoegd is uit te voeren en welke niet. Bij voorkeur wordt beschreven 
in welke gevallen de gedelegeerde de arts in ieder geval moet consulteren. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

4. Er dient structureel overleg plaats te vinden tussen de gedelegeerde en de arts die 
delegeert. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

UVVV 

Voorbeeld Afsprakenset Taakdelegatie 
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Ondertekening Voor akkoord 

Datum en handtekening verzekeringsarts 

Datum en handtekening gedelegeerde (sociaal 
medisch verpleegkundige, anderszins) 

5. Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de arts dienen altijd 
mogelijk te zijn. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 

6. De cliënt moet in begrijpelijke termen worden ingelicht over het delegeren van 
onderdelen van de verzuimbegeleiding, de eindverantwoordelijkheid van de arts en 
de mogelijkheid de arts te consulteren. 

Uitwerking: 

Bevindingen: 

Concrete afspraken: 
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SOCIAAL MEDISCH VERPLEEGKUNDIGE(SMV) OTN 

Functie  
De sociaal medisch verpleegkundige is een BIG geregistreerde MBO- of HBO opgeleide 
verpleegkundige met minimaal een HBO werk- en denkniveau. De SMV heeft ruime 
praktijkervaring in diverse werkgebieden in de gezondheidszorg. 
De sociaal medisch verpleegkundige werkt vanuit taakdelegatie samen met de 
verzekeringsarts (VA). Indien nodig in het kader van de gevalsbehandeling ook met 
arbeidsdeskundige (AD). 
De werkzaamheden van de SMV hebben als doel om dossiers van klanten van UWV voor 
te bereiden en deze onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts zover mogelijk 
af te handelen. Het eindoordeel  en de verantwoordelijkheid liggen bij de 
verzekeringsarts. 

Plaatst in de organisatie  
SMV werkt op functioneel niveau onder inhoudelijke aansturing en verantwoordelijkheid 
van de verzekeringsarts. 
De SMV werkt op strategisch niveau onder verantwoordelijkheid van de manager SMZ of 
diens gedelegeerde. 

Taak/functie omschrijving:  
Gegevens verzameling: 
De SMV verzamelt en analyseert relevante medische informatie; 
De SMV bereidt (her-)beoordeling van de klantendossiers voor onder 
eindverantwoordelijk van de verzekeringsarts; 
De SMV informeert de verzekeringsarts over de uitkomsten van de medische informatie; 
De SMV gebruikt de hiervoor de voorgeschreven documenten. 
Oproepen: 
De SMV bereidt (oproep)spreekuren voor in overleg met de verzekeringsarts en waar 
nodig de arbeidsdeskundige; 
De SMV houdt, samen met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, spreekuren (in 
alle gevallen wordt de klant hierover van tevoren geïnformeerd en om toestemming 
gevraagd); 
De SMV voert, onder regie van de verzekeringsarts, zelfstandig gesprekken met de klant; 
De SMV onderhoudt contacten met klanten en/of diens vertegenwoordigers; 
De SMV werkt in de diverse systeem applicaties die nodig zijn voor de functie. 
Al deze taken worden met toestemming van en onder verantwoordelijkheid van een 
verzekeringsarts uitgevoerd 

Kwaliteiten en competenties  
De SMV heeft het opleidingsprogramma gevolgd voor de SMV en heeft daarnaast een 
E-learning gevolgd op het gebied van wet- en regelgeving ziektewet/ WIA/IVA en WAO. 
De SMV onderhoudt de deskundigheid door een regelmatige casuïstiek bespreking met de 
verzekeringsarts; 
De SMV volgt regelmatig scholingen om de deskundigheid te onderhouden. 
De SMV is empathisch en kan goed contacten leggen; 
De SMV heeft uitgebreide gespreksvaardigheden; 
De SMV heeft brede kennis van anatomie en pathologie; 
De SMV weet te werken met gedigitaliseerde rapportages en systemen zoals die door 
SMZ worden gebruikt.; 
De SMV heeft uitgebreide en parate kennis van de wet- en regelgeving rondom de 
ziektewet/ WIA/IVA en WAO of weet waar deze te vinden; 
De SMV werkt nieuwe collega's in volgens de richtlijnen van de afdeling. 



Contacten en overleg  
SMV werken nauw samen met het OTN team; 
De SMV overleggen dagelijks met de directe collega's over de dagelijkse 
werkzaamheden; 
De SMV overlegt/spart met collega's en VA over de inhoud van de dossiers; 
De SMV stelt onder leiding van de manager SMZ of diens gedelegeerde de prioritering 
van de werkzaamheden vast; 
De SMV neemt deel aan het OTN afdelingsoverleg; 
De SMV neemt deel aan sollicitatiegesprekken voor nieuwe collega's, 



Het Medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium 

Oordeelsvorming 
■ Er moet sprake zijn van een ziekte of gebrek; 

euwv werken aan perspectief 

■ De arbeidsongeschiktheid moet daar een rechtstreeks 
gevolg van zijn; 

■ Die arbeidsongeschiktheid moet medisch vastgesteld 
zijn; 

■ en die vaststelling moet objectief zijn. 



Vaststellen ziekte/gebrek en stoornis 

Definities: 

Stoornis: Er moet sprake zijn van een vermindering of 
verlies van lichamelijke of psychische structuur of 
functie. Deze vaststelling is gericht op het individu. 

Vaststellen beperkingen 

si Vermindering of verlies van het vermogen om voor de 
mens normale gedragingen of activiteiten uit te voeren 
of te wel de moeilijkheden die iemand heeft met het 
uitvoeren van activiteiten. 

Ziekte: Om van ziekte te kunnen spreken, dient er een 
stoornis te zijn in het menselijk organisme, met een 
vermindering van de persoonlijke autonomie. 



Vaststellen participatie (problemen) 	 Objectiviteit 

Vermindering of verlies van sociale rolvervulling of te 
wel de problemen die iemand heeft met het deelnemen 
aan het maatschappelijk leven. 

ii Controleerbaarheid (toetsbaarheid) 

▪ Reproduceerbaarheid 

• Consistentie 



Casus 

Marianne Jager, een directiesecretaresse van 35 jaar krijgt in 
toenemende mate last van hoofdpijn. Onderzoek bij de neuroloog levert 
als waarschijnlijkheidsdiagnose een tension headache op. Cliënte krijgt 
medicatie voorgeschreven. Desondanks blijven de hoofdpijnklachten 
periodiek terugkeren tot thans eens per week gedurende 1 of 2 dagen. 
Op die dagen is de hoofdpijn zo ernstig dat ze zich niet op hoog-
cognitieve taken kan concentreren langer dan 10-15 minuten 
achtereen. In het dagelijks leven heeft ze haar sociale contacten 
(vriendenkring van haar oude studentenvereniging) en haar 
vrijwilligerswerk (secretaris van de hockeyvereniging) drastisch 
beperkt. Tot haar reguliere loonvormende werkzaamheden behoort 
ondermeer het eens per week maken van notulen van 
directievergaderingen. Eenvoudig uitvoerend secretarieel werk lukt ook 
tijdens aanvalsdagen vaak nog redelijk, temeer daar ze daarin haar 
eigen tempo kan bepalen. Bij observatie tijdens het spreekuur valt een 
door pijn verdrongen gelaatsuitdrukking van cliënt op. 

Geen Benutbare Mogelijkheden 

Op medische gronden volledig arbeidsongeschikt zijn 
klanten, die (duurzaam): 

▪ opgenomen zijn in ziekenhuis of AWBZ-erkende 
instelling of; 

• bedlegerig zijn of; 
• afhankelijk zijn in het dagelijks leven (ADL) of; 
• een onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren 

hebben of; 
■ een terminale aandoening hebben (infauste 

levensverwachting). 



Psycho-sociaal disfunctioneren 

• het microniveau: de zelfverzorging in het dagelijks leven 
(het zelfstandig initiatief kunnen nemen tot 
noodzakelijke handelingen tot behoud van zaken als 
hygiëne, dagritme en structurering van het dagelijks 
leven), én; 

el het mesoniveau: het samenlevingsverband (gezin, 
familie), én; 

to het macroniveau: sociale contacten buiten het gezin, 
inclusief het onderhouden van werkrelaties. 

Casus 

in Er is binnen drie maanden een dusdanige afname van de 
mogelijkheden dat er dán geen (relevante) 
arbeidsmogelijkheden meer resteren. De afname van 
mogelijkheden zal minimaal drie maanden duren. 

Welke GBM criteria is aan de orde? 



Casus 	 Casus 

■ Er zijn periodes waarin cliënt niet beschikt over 
benutbare mogelijkheden (vastgesteld overeenkomstig 
beschreven methodiek). De wisseling van mogelijkheden 
is drie maal in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek 
vastgesteld. 

z Welke GBM criteria is aan de orde? 

■ De verzekeringsarts stelt vast dat er sprake is van een 
beoordeling van een klant met een ziektebeeld met een 
terminale afloop. 

■ Welke GBM criteria is aan de orde? 



Ernstige psychische stoornis Casus 

■ Intensieve specialistische behandeling 

■ Onvermogen tot herstelgedrag 

■ Er zijn meer DSM-criteria aanwezig dan strikt 
noodzakelijk voor het stellen van de betreffende 
diagnose 

• Er is sprake van een belaste voorgeschiedenis 

De heer De Ruyter, een gehuwde man van 32 jaar, heeft zich vanuit de WW ziek gemeld i.v.m. ernstige 
depressieve klachten. Hij heeft zich in het verleden driemaal eerder ziek gemeld met depressieve klachten. 
Steeds heeft hij na 6 tot 8 maanden zijn werkzaamheden hervat, 
Tijdens de huidige ZW-periode is de heer De Ruyter behandeld door zijn huisarts middels antidepressiva. 
Daarnaast is hij verwezen naar een psycholoog. Helaas heeft de behandeling nauwelijks effect gehad. 
De heer De Ruyter wordt gezien bij een Einde Wachttijd Beoordeling in het kader van de WIA. Er blijkt nog 
steeds sprake van een ernstig depressief beeld. Hij komt overdag tot niets en zijn echtgenote moet hem steeds 
aansporen om essentiële activiteiten, zoals aankleden, de zelfverzorging etc. uit te voeren. Overdag gaat hij 
regelmatig naar bed. Hij onderhoudt geen contacten meer met zijn vrienden en familie. De heer De Ruyter blijkt 
inmiddels doorverwezen te zijn naar de GGZ. 
Uit informatie van de GGZ blijkt dat er bij de heer De Ruyter inderdaad sprake is van een ernstig, inmiddels 
chronisch depressief beeld. Dit beeld is voornamelijk een gevolg van zijn persoonlijke kenmerken. Hij heeft de 
neiging zichzelf voortdurend onder te waarderen. Verder voelt hij zich snel afgewezen en reageert hierop door 
zichzelf terug te trekken. De huidige werkloosheid ervaart hij als een blamage. Zijn negatieve zelfbeeld wordt 
hierdoor in forse mate bevestigd. 
De copingvaardigheden van de heer De Ruyter zijn matig. Het beeld wordt tevens onderhouden door het feit dat 
zijn echtgenote hem nauwelijks activeert, Zij heeft eerder de neiging hem voortdurend in bescherming te nemen 
en te verzorgen. Bij de heer De Ruyter is volgens de informatie van de GGZ geen sprake van een stoornis van de 
persoonlijkheid. 
De verzekeringsarts komt tot de conclusie dat er sprake is van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden 
(GBM). Dit gezien forse beperkingen van de heer De Ruyter, waardoor er een onvermogen bestaat tot een 
adequaat persoonlijk en sociaal functioneren. 



Beoordelingskader: Duurzaamheid 

Stap 1 
De verzekeringsarts beoordeelt of verbetering van de 
belastbaarheid is uitgesloten. Dat is het geval als sprake is 
van: 

▪ een progressief ziektebeeld zonder 
behandelmogelijkheden of; 

■ een stabiel ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden. 

Uitzonderingen 

• Verstandelijke handicap 

■ Disruptieve, impulsbeheersings- en andere 
gedragsstoornissen 

• Manische episode 



Beoordelingskader: Duurzaamheid  Beoordelingskader: Duurzaamheid 

Stap 2 
Als verbetering van de belastbaarheid niet is uitgesloten 
beoordeelt de verzekeringsarts in hoeverre die verbetering 
in het eerstkomende jaar kan worden verwacht. De 
verzekeringsarts gaat na of één van de volgende twee 
mogelijkheden aan de orde is: 

■ er is een redelijke of goede verwachting dat verbetering 
van de belastbaarheid zal optreden; 

■ verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks 
te verwachten. 

Stap 3 
Als in het eerstkomende jaar niet of nauwelijks 
verbetering van de belastbaarheid kan worden verwacht , 
beoordeelt de verzekeringsarts of en zo ja in hoeverre die 
na het eerstkomende jaar nog kan warden verwacht. Ook 
nu zijn er twee mogelijkheden: 

▪ er is een redelijke of goede verwachting dat verbetering 
van de belastbaarheid zal optreden 

■ verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks 
te verwachten: alle overige gevallen. 



`Verbetering wordt verwacht' 	 Casuïstiek 

Niveau 1 

behandelmogelijkheid in 'medische' zin - gericht op het 
ziekteproces als zodanig 

Niveau 2 

behandelmogelijkheid in 'functionele' zin - gericht op herstel 
van het functioneren dan wel het ontwikkelen van 
jcompensatiemogelijkheden. 

• Orgaantransplantatie 
Wel of geen duurzaamheid? 

• Gewrichtsplastiek of -prothese 
Wel of geen duurzaamheid? 



Duurbelastbaarheid in arbeid 	 Casus 

■ Stoornis in de energiehuishouding 

■ Preventief 

■ Verminderde beschikbaarheid 

■ Er is sprake van een verminderde duurbelastbaarheid in 
arbeid als cliënt niet in staat is tenminste 38 uur per 
week te werken in de laatst verrichte arbeid. 

Juist of onjuist? 

■ De verzekeringsarts beschrijft de theoretische 
duurbelastbaarheid in termen van dagdelen en 
werkdagen per week. 

Juist of onjuist? 



Casus 	 Standaarden en richtlijnen 

Mevrouw Pietersen werkt 4 dagen per week. Zij ondergaat 
een langdurige revalidatiebehandeling in deeltijd. Op welk 
van onderstaande gronden kan de verzekeringsarts het 
aantal uren dat zij kan werken beperken? 

■ Verzekeringsgeneeskundige protocollen 
■ Standaard Duurbelastbaarheid in Arbeid 

De behandeling die plaats vindt buiten haar 
gebruikelijke arbeidsdagen 

2, Het herstel van de behandeling 
3, De voorbereiding op de behandeling 
4. Het feitelijk niet aanwezig kunnen zijn door de 

behandeling in de kliniek 



Procedures en werkinstructies 
OTN i7 uil 2018 

Bij Werkbedrijf-dossiers geldt de volgende werkwijze: de vakantiekrachten versturen de 
vragenformulieren. Bij ontvangst van de vragenformulieren doen de vakantiekrachten een 
uitdraai van het voorspelmodel in het werkmapje. Daarna gaat het werkmapje naar de TO die 
het medisch onderzoeksverslag én het medisch deel uit de Stuurhut in het werkmapje doen. 
De medische informatie gaat achter een roze schutblad om een duidelijke scheiding aan te 
brengen tussen algemeen en medisch. Het werkmapje gaat daarna naar de PB om een eerste 
check te doen. Zien zij niets dat afwijkt van het te verwachten beeld, dan gaat het werkmapje, 
op alfabetische volgorde, in de kast bij de PB op een van de vier stapels: 

artikel 10 lid 2 omhoo /omlag / elfk/hersteld. Deze dossiers worden door de coassistenten van- 
sub  e Wob 	 of de 	beoordeeld. beoordeeld. 

s e rec ma ig ei in het ge rang dreigt te komen, worden deze verzekerden opgeroepen 
als wij op de locatie spreekuren doen en er voldoende VA-capaciteit is. Zo niet, dan wordt het 
dossier in SMF op 25-12-2019 gezet als herkenbaar bestand om ze later op te kunnen roepen 
wanneer OTN en/of andere locaties capaciteit hebben. 

Er zijn twee formulieren beschikbaar die nogmaals bij deze notulen zijn gevoegd, een 
voor de SMV en een voor de PB. Via deze formulieren en eenmaal in de twee weken via 
videoconference willen de makers van deze tool graag van ons weten of de 
verwachtingen via het voorspelmodel kloppen in de praktijk. art kol 10 lid 2 sub e Wo. en 

artike 10 lid 2 sub e Wob hebben zich hiervoor aangemeld. 

Bijeenkomst OTN 3 augustus 2018 
1. Intake in digitale dossier 

Bij het samenstellen van het dossier wordt de "oude" intake van het overdragende kantoor 
gebruikt. Wanneer blijkt dat deze intake niet voldoet aan de eisen die wij binnen OTN stellen, 
wordt een nieuwe intake gemaakt. Deze nieuwe intake wordt in EA gezet en aan DIV wordt 
verzocht de "oude" intake uit EA te verwijderen. Ook aantekeningen met de pen op de intake 
moeten in EA worden gezet, anders beschikt de ANIOSNA niet over de juiste intake. 

2. Werkbedrijf-dossiers (WB3000-dossiers) 
Wanneer een verzekerde moet worden opgeroepen en er is geen intake aanwezig, gaat het 
dossier terug naar de PB om de intake alsnog te maken. Vergeet niet om op de intake ook de 
1 ste  ziektedag te vermelden. Deze is noodzakelijk voor een goede beoordeling door de 
ANIOSNA. 
Als er in het dossier gegevens ontbreken die noodzakelft z n voor de beoordeling, dan geeft 
de ANIOSNA dit door aan de PB, met cc naar artikel 10 lid 2 sub e Wob 

3. Afzeggen spreekuren via KCC/niet melden aan 	NA 
In de uitnodigingsbrief wordt met ingang van 13 augustus het rechtstreekse telefoonnummer 
van de TO vermeld. Reden hiervoor is dat verzekerde dan rechtsreeks kan afmelden of kan 
melden dat hij/zij later op het spreekuur verschijnt. Nu komt het (te) vaak voor dat een 
verzekerde dit meldt bij het KCC, maar dat KCC dit niet (tijdig) meldt bij de TO/ANIOSNA. 
Als verzekerde zich rechtstreeks meldt bij de TO, dan moet de TO de ANIOSNA tijdig 
inlichten. De ANIOSNA bepaalt of het afzeggen of later verschijnen rechtmatig is. 
art kel 10 lid 2 sub e Wob gaat na of er meer flexibiliteit mogelijk is in het gebruik van de spreek-
en on • erzoe s amers in Amsterdam. Nu blijkt vaak dat wij ons in allerlei bochten wringen, 
terwijl meerdere kamers ongebruikt zijn/blijven. 

Werkoverleg OTN 13 september 20 
Voor de WB-3000dossiers geldt dat de uitdraai van het medische deel van het 
voorspelmodel niet meer wordt toegevoegd aan EA, omdat sprake is van verouderde 
informatie. Het niet-medische deel wordt wel toegevoegd aan EA. 
Voor de vraaggestuurde dossiers blijft gelden dat zowel het medische als niet-medische deel 
worden toegevoegd aan EA. 
QuickScan WE33000-dossiers voor overdracht aan SMV 	0 lid 2 sub e Wob 
De PB wordt gevraagd er op te letten dat de WB3000-dossiers een QuickScan hebben gehad 
voor ze naar de SMV-en gaan. Het is recent voorgekomen dat van de 30 dossiers die door 
een ANIOS in behandeling werden genomen, in zeven dossiers niet de vereiste informatie 
aanwezig was. Dit wekt irritatie op en kost onnodig veel tijd. 



rkoverleg OT,-! 27 september 201'' 
Bij beschikking IVA eenduidig gebruik maandloon in brief art kei 1 t lid 2 sub e Wob 
Het staat een ieder vrij om wel of geen vermelding te doen van in.exering per 1 januari of 1 
juli. Hierover zijn geen strikte afspraken gemaakt en dat wordt ook nu niet gedaan. 
Uitgangspunt blijft dat het voor verzekerde duidelijk moet zijn. Van Uitkeren ontvangt 
verzekerde een mededeling dat er sprake is van indexering en welke financiële gevolgen dat 
voor hem/haar heeft. 
Datum ingang IV artikel 10 lid 2 sub e Wob 
Voor de ingangsda um van de IVA-uitkering geldt in eerste instantie de datum die door de VA 
wordt opgegeven. Als die niet bekend is, dan is de datum aanvraag (datum ontvangst bij ons) 
leidend. Ook moet bij het maken van de beschikking de IVA-voorlegger compleet zijn of moet 
er een schriftelijk akkoord zijn van de IVA-commissie. Is een van beiden niet aanwezig dan 
mag geen beschikking worden gemaakt en moet er een mailtje naar lyd 2 sub e 

Nog voorhanden werk WB3000-dossier- artikel le lid 2 sub e Wob 
Voor deze dossiers is nog een tot twee we en scanwerk. Het betreft het inscannen van de 
binnengekomen vragenformulieren. Deze werkzaamheden zullen door de vakantiekrachten 
worden afgerond. De binnenkomende post die voor deze dossiers wordt ontvangen, gaat 
direct naar de TO's en wordt door hen verwerkt. Recent is gebleken dat de dossiers van deze 
gevallen niet op alfabetische volgorde staan. Dit is tegen de gemaakte afspraken. Hierdoor 
kost het erg veel tijd om ontvangen post snel en goed te archiveren. Dringend verzoek van 

artikel 10 lid 2 direct te starten met het op alfabetische volgorde zetten van deze dossiers. 
sub e Wo+ 

Werkoverleg OTN 6 december 2018 
Géén IVA-beschikking afgeven zonder IVA-voorlegger of akkoord IVA-commissie 
artikel le lid 2 sub e Wob 

e omt nog steeds voor dat een IVA-beschikking wordt gemaakt zonder dat een IVA-
voorlegger of akkoord van de IVA-commissie beschikbaar is. Dit ma• niet. Als er geen IVA-
voorlegger of akkoord van de IVA-commissie, dan kan dat bij artikel  worden gemeld. Hij kan 
alsnog een akkoord vragen. 	 10 lid 2 

sub e 
Web 



artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Procedure WB3000 screenen 

1. Zet dossier op je eigen naam in SMF onder acties (net als normaal). 
2. Bij beoordeling wordt bij verzekeringsarts gekozen voor 
3. Open het dossier zoals normaal, kies bij de pop-up voor "Groningen". 

artikel 10 lid 2 
sub e Wob 

, verzekeringsarts en vervolgens je eigen initialen. 

artikel 10 lid 2 
sub e Wob 

4. Bij naam rapporteur: 
Bij afdeling: SMZ Herbo WIA 
Bij team: OTN 

5. Het dossier wordt op gescreend om te bepalen of het een IVA of een oproep wordt. 
Hiervoor zijn twee bestanden gemaakt waaruit de tekst gekopieerd kan worden: 

Voor oproep: WB3000-2020kerst 
Voor IVA: WB3000-IVA 

6. Belangrijk: het dossier wordt niet meer door een arts gezien! Bekijk daarom met 2 SMV 
wat de juiste keuze moet zijn. Doe dit even aan het scherm, zodat 1 iemand het dossier 
kan maken en meteen ook zelf kan vastleggen. Bij twijfel overleg met artikel 10 lid 2 sub e Wob 

7. Wij leggen het verslag zelf ook vast. Het Medisch onderzoeksverslag en 
Verzekeringsgeneeskundige rapportage hoeven allebei niet geprint te worden! 

8. Leg de documenten wel vast in EAED! 
Zowel het Medisch onderzoeksverslag als de Verzekeringsgeneeskundige rapportage. Kies 
dus in het vervolg bij vastleggen voor: wel archiveren in EAED. Heb je dit per ongeluk niet 
gedaan klik dan op de knop "Naar EAED". 

9. Wij voegen zelf een documentatie van de arts toe: 
Voor oproep: accorderingsdocument 
Voor IVA: IVA commissie document. 
Van beide documenten gaan wij geprinte stapels ontvangen. Hierop vul je zelf dan nog 
in: naam cliënt, bsn, datum van rapport. 

10. Vervolgens gaan de dossiers (zowel oproep als IVA) naam. Hier komt nog een plek 
voor. 





1.1 Voorletters en achternaam 

1.2 Adres 

5.1 	Is het aantal uren dat u onbetaald werk 
of vrijwilligerswerk doet veranderd 
sinds uw laatste beoordeling? ❑ ja, ik ben 

t:::1 ja, ik ben 

uren meer gaan werken sinds 

uren minder gaan werken sinds 

Persoonlijke gegevens ❑ Nee Go verder met vraag 6.1. 
Gebruikt ti de achternaam aan uw partner, aal dan ook uw geboortenaam in. 

Ti Man 	Vrouw 

MEMVragen om u voor te bereiden op uw herbeoordeling 
Deel 1- Activiteiten en werk  

Vervolg werk 
	 ■ 

3.2 	Waarom bent u meer of minder gaan 
werken? 

Waarom dit formulier? 
Als u wordt uitgenodigd voor een herbeoordelingsgesprek met 
onze arts of arbeidsdeskundige, dan willen wij graag van tevoren 
informatie over uw situatie. De arts kan zich daarmee 
voorbereiden op het gesprek, Met dit formulier geeft adie 
informatie aan ons door. 
Omgekeerd wilt u zich misschien ook voorbereiden op het 
gesprek. Bijvoorbeeld door uw situatie voor uzelf op een rijtje 
te zetten. Ook daarvoor is dit formulier een handig hulpmiddel. 

Terugsturen 
Stuur het formulier binnen één week na ontvangst terug in de 
bijgevoegde retourenvelop. 

Als u het formulier van internet heeft gedownload, stuur het dan 
ingevuld en ondertekend bieten een week na ontvangst van de 
uitnodigingsbrief terug. Stuur het formulier naar het kantoor van 
wie u de uitnodigingsbrief voor de herbeoordeling heeft 
ontvangen 
Maak eventueel een kopie voor uzelf en neem het mee naar het 
gesprek met de arts. 

Meer informatie 
U vindt meer informatie op usw.nl. U kunt ook contact opnemen 
met UWV Telefoon Werknemers via ogoo ga 94 (lokaal tarief). 4 	Doet u op dit moment onbetaald werk ❑  Nee. Ga veder met vraag 6.1. 

of vrijwilligerswerk? 
	

❑  Ja 

1.3 Postcode en plaats 

1.4 Geboortedatum 

1.5 Burgerservicenummer 

1.6 Telefoonnummer 

Werk 
Betaald werlt 

7.1 	Doet u op dit moment betaald werk 	Cl Nee Ga verder met vraag 4. 
(in loonffienst of ais zelfstandige)? 	❑  Ja  

5.2 	Waarom bent u meer of minder 
onbetaald werk of vrijwilligerswerk 
gaan doen? 

Solliciteren 

6.1 	Bent u op dit moment op zoek naar 	Ja 
werk? 	 0 Nee, omdat 

2.2 	Welk werk doet u? 
	

U kunt hier meer dan één hokje aankruisen. 
❑ Mijn oude werk bij mijn oude werkgever 
D Ander of aangepast werk bij mijn oude werkgever 

	
6.2 Wat heeft u gedaan om een baan te 

❑ Werk bij een andere werkgever 	 vinden. 
❑ Werk via een sociale werkvoorziening 
❑ Werk als zelfstandige 

2.3 	Geef een omschrijving van uw werk. 	Bijvoorbeeld• het soort werk, het aantal wen, de werktijden. 

2.4 Gegevens werkgeve- 

3.1 Is het aantal uren dat u werkt 
veranderd sinds uw laatste 
beoordeling? 

AGI40 	02748 .gt 21-0  

❑ Niet van toepassing 
❑ Oude werkgever 
0 Naam werkgever 

ra 	, 

I 	Datum sollicitatie 

Bij werkgever 

a. Datum sollicitatie 

Bij werkgever 

Datum sollicitatie 

Bij werkgever 

Functie 

• Datum sollicitatie 

Bij werkgever 

Functie 

6.3 	Heeft u gesolliciteerd op vacatures 
	

Nee 
binnen uw eigen beroep? 
	

0 Ja 

6.4 Heeft u gesolliciteerd op andere 
	

❑  Nee 
functies? 
	

❑  Ja r 

Adres 

Postcode en plaats 

0 Nee Ga verder met vraag 4. 

❑ Ja, ik ben 	 uren meer gaan werken sinds 

	

f.:1 Ja, ik ben 	 uren minder gaan werken sinds 



Vervolg werk 
1W1".10 gs"01 ' 	 1,5,0›ag ,64.-NIZQe 	= 

Aciviteiten 	 ■ 

8.1 Ondervindt u problemen bij het 
zoeken naar werk? 

Bijvoorbeeld de ofstand woon-werkverkeer, werktijden, uw gezondheid. 
Nee 

l:::i Ja. namelijk 

10.1 Welke problemen ondervindt u bij de 	Geef aan of ti wel of geen problemen ondervindt bij de activiteiten. Heeft ti problemen, geef don aan of deze 
7.1 	Denkt u eraan oer als zelfstandige te 

	EI Nee. Ga verder met onsag 8.7. 	 activiteiten hieronder? 
	

hetzelfde  zijn gebleven of dat v duidelijk meer of minder kunt sinds uw laatste beoordeling. 
beginnen? 
	

r3  Ja 	 U kunt eventueel activiteiten toevoegen. 

7.2 Wat voor soort werk zou ti als 
zefstandige willen doen? 

7.3 Wat heeft u gedaan om als 
zelfstandige te beginnen? 

Geen 
problemen 

0 

❑  

0 
❑  
C:2 

C: 

Activiteiten 

Concentreren 
Herinneren 
Zien 
Horen 
Spreken 
Schrijven 
Lezen 
Slapen 
Denken 
Beheersen van eigen emoties 
Omgaan met conflicten 
Ontgaan met stress 
Werktempo onderhouden 
Gebruiken van handen en vingers 
Gebruiken van de armen 
Buigen 
Duwen en trekken 
Tillen en dragen 
Hoofdbewegingen maken 
Lopen 
Traplopen 
Klimmen 
Knielen en hurken 
Zitten 
Staan  

ijkkan duidelijk 	Gelijk gebleven 
meer 

Ik kan duidelijk 
minder 

❑  

C.3 

D 

n 

lJ 

❑ 
 

Cf 

0 
0 
❑  

10.2 Geef bij iedere wijziging aan wat er 
precies is veranderd sinds uw laatste 
beoordeling. 

9.1 	Krijgt IJ begeleiding of ondersteuning 	72, Nee, ik heb nog nooit begeleiding gehad. 
bij het zoeken naar werk? 	 Cl Nee, ik heb wel begeleiding gehad, maar die is gestopt. 

Periode van 	 Tot en met 

Reden beëindiging 

11.1 Kunt u uzelf zelfstandig verzorgen? 

U Ja r Door instantie  

Zelfstandige verzorging 

Bijvoorbeeld wassen, douchen, aankleden, toiletgang, eten. 
ja s. Ga verder met vraag n.? 

• Nee, ik kan mezelf gedeeltelijk verzorgen. 
O Nee, ik ben volledig afhankelijk van anderen. 

11.2 Kunt u uzelf meer, minder of evenveel 
verzorgen sinds uw laatste beoordeling? 

3 Ik kan evenveel. r Ga verder met vraag MI. 
Ik kan meer. 

❑ Ik kan minder. 
9.2 	Wilt u (andere) begeleiding? 

	
D Nee Ga verder met vraag no, 
D Ja 

9.3 	Wat voor begeleiding wilt u? 	 Bijvoorbeeld sollicitatietraining, beroepsketrzetest, gesprek met werkweek of arbeidsdeskundige. 11.3 Geef aan waarmee u problemen heeft, 
of ti hulp krijgt en zo ja, hoeveel hulp 
u krijgt. 



Ondertekening deel 1. 

Datum en handtekening 

e Ga verder met deel 2. 

Vervolg activiteiten 
Hutshouden  

Vervolg activltelten 
Cursus en opleiding 

12.1 Doet u uw eigen huishouden? 

12.2 Hoeveel uur per week besteedt u aan 
uw huishouden? 

r.:) Nee, maar dat deed ik ook niet voordat ik ziek werd.. Ca verder reet vraag tg.r. 
D ja, zonder problemen. 
D Nee, dat kan ik niet meer door mijn klachten. 

Gemiddeld aantal uren per week 

15.1 Volgt u een cursus of opleiding, 
gaat u er binnenkort mee beginnen, 
of heeft u die gevolgd sinds uw laatste 
beoordeling? 

15.2 Geef een toelichting.  

kunt hier meer dan één hokje aankruisen. 
n Nee eGa verder met uraag15.3. 
r:3 Ik ben gestart of ga binnenkort starten met een nieuwe cursus of opleiding. 
IJ. Ik heb een cursus of opleiding voltooid. 
0 Ik heb een cursus gevolgd maar ik ben voor de afronding gestopt. 

Elij000rbee'd welke cursus, niveau, duur. 
12.3 Doet u meer, minder of evenveel 	.CI Ik doe evenveel.> Ca verder met vraag u.7. 

in het huishouden sinds uw laatste 
	

1:::I Ik doe meer. 
beoordeling? 
	

• Ik doe minder. 

12.4 Geef een toelichting, 	 .- Geef arm hoeveel tijd a per dag gemiddeld besteedt aan schoonmaken, koken, boodschappen doen, 
kinderen verzorgen en naar schoof brengen, verrichten von huisschilderwerken reparaties, 
Wat kunt kr meer of minder doen en in welke mate? 
Geef ook aan waardoor v meer of minder kunt, bijvoorbeeld door uw gezondheidssixuatie.. 

	

15.3 Als u een cursus of opleiding wilt 
	

Nee 

	

gaan volgen, wilt u dan dat wij u 
	

i:::1 	Toelichting 
ondersteunen met kiezen? 

13.1 Heeft u hobby's of sport u? 

13.2 Doet u meer, minder of evenveel aan 
hobby's of sport.  inds uw laatste 
beoordeling? 

Hobby's en,sport 

Nee e Go verder met vraag ,4d.. 

C ja, namelijk 

Gemiddeld aantal uren per week 

lkdoe evenveel,. Ga verder met uraog ,4.t. 
• Ik doe meer. 

lkdoe minder. 

13.3 Geef aan vrat er is veranderd. 

14.1 
O Nee 

	

14,2 Heeft u meer, minder of evenveel 	0 Ik heb evenveel contact.. Go verder met vraag '5, 

	

contact met familie, vrienden of 	 Ik heb meercontact 
kennissen sinds uw laatste beoordeling? 12 ik heb minder contact. 

14.3 Geef aan wat er is veranderd en hoe dat 
komt. Geef ook aan of u vooral bezoek 
krijgt of dat u zelf ook regelmatig op 
bezoek gaat. 



20.2 Wanneer verwacht u een verandering 	Geef aan op welke termijn la een verandering verwacht en in welke mate. 
en wat zal er veranderen? 

Oproep 

Vragen om u voor te bereiden op uw herbeoordeling 	 Vervolg medische gegevens 	 • 

Deel 2 - Uw medische gegevens 

Persoonlijke gegevens 

Voodetters en achternaam 	 , Man 	Vrouw 

Bu rgerservicen u romer  

18.3 Heeft L1 er sinds uw laatste beoordeling D Nee 
een andere ziekte bijgekregen die 	0 Ja r Naam oorspronkelijke ziekte 
klachten veroorzaakt? 

Diagnose 

Naam 'nieuwe' ziekte 

Diagnose 

19 	Onderneemt u gerichte activiteiten om Bijvoorbeeld wandelen, recreatieffietsen. 
uw gezondheid te verbeteren? 

1:1 Nee 
Re,eve,ver vit,er 
	 0 Ja, namelijk 

Medische ge evens 

16 	Welke klachten heeft u op dit moment 
en hoe ernstig zijn ze? 

17.1 Bent u sinds uw laatste beoordeling 
onder behandeling van een specialist 
of huisarts (geweest)? 

17.2 Bent u op dit moment opgenomen in 
een ziekenhuis, verpleeghuis of een 
andere inrichting? 

17.3 Bent u op dit moment onder 
behandeling? 

17.1 Waarvoor werd of wordt u behandeld? 

17.5 Wat was of is het resultaat van de 
behandeling? 

0 Nee a. Ga verder met vroeg r7.7, 
Ja 0 Huisarts 

0 Neuroloog 
1:1 Psychiater 
.11 Orthopeed 
C.:1 Anders, namelijk 

1,3 Nee 
0 Ja. Naar verwachting tot 

Naam instelling 

Adres 

Plaats 

Nee, de behandeling ingestopt op 

ja, sinds 

20.1 Wat verwacht u van uw gezondheid in 
de nabije toekomst? 

21 	Er bestaat een kleine kans dat u niet 
wordt opgeroepen voor de 
herbeoordeling. Wilt 1.j in dat geval 
toch door UWV worden opgeroepen 
voor de herbeoordeling van uw 
uitkering? 

Ik verwacht geen verandering r Ga verder met vraag ar. 
k verwacht een verbetering 

Ik verwacht een verslechtering 

Nee 
D Jar Geef een toelichting. 

17.6 Zijn er behandelingen in de toekomst 	1:::1 Nee 
gepland? 	 El Ja, namelijk 

17.7 Gebruikt u medicijnen? 
	

E Nee 
1:1 Ja, namelijk 

Ondertekening deelt 

18.1 Zijn uw klachten veranderd sinds 
uw laatste beoordeling? 

18.2 Geef aan wat er is veranderd en 
hoe dat komt. 

❑ Ik heb geen klachten meer, r Co uerder met oraog ro. 
❑ Ik heb dezelfde klachten. r Ga verder met vraag 

Ik heb minder klachten. 
❑ Ik heb ergere klachten. Datum en handtekening 

AC140 	02140 0 01-09 
	 Iss 



Man❑  	❑  Vrouw 

Gegevens UWV 

UWV 	 Voorlegger en beslisdocument IVA-toekenning 

Waarom dit formulier? 
Dit formulier dient als voorlegger en als beslisdocument bij de 
toetsing van voorgenomen IVA-toekenningen. 

Wat te doen met het formulier? 
De verzekeringsarts vult rubriek 3 in. De stafverzekeringsarts, en 
indien aan de orde de stafarbeidsdeskundige, vult rubriek 4 in. 

De teamondersteuner legt het formulier samen met het claimdossier 
voor aan de stafverzekeringsarts. 

Meer informatie 
Je vindt meer informatie over dit proces op de kennispoort 
RIV & WIA. 

1 Gegevens klant 

1.1 Voorletters en achternaam 

1.2 Burgerservicenummer 

2.1 Naam verzekeringsarts 

2.2 Naam arbeidsdeskundige 

2.3 Naam stafverzekeringsarts 

2.4 Naam stafarbeidsdeskundige 

2.5 SMZ vestiging 

Gebruikt de klant de achternaam van de partner, vul dan ook de geboortenaam in 

Invullen door verzekeringsarts 	3 Arbeidsongeschiktheidsverklaring en belastbaarheid 

3.1 	Op welke gronden is de klant volledig 	GlOp verzekeringsgeneeskundige gronden. ► Zie voor motivering rapportage verzekéringsarts. 

arbeidsongeschikt? 

3.2 	Is er sprake van een progressief of 
stabiel ziektebeeld zonder 
behandelmogelijkheden? 

00p arbeidsdeskundige gronden. ► Zie voor motivering rapportages verzekeringsarts en 

arbeidsdeskundige. 

❑ Ja ► Motivering 

Ga verder met 4.1. 

❑ Nee 

3.3 Motiveer waarom verbetering van de 
belastbaarheid niet of nauwelijks is te 
verwachten. 

Invullen door staf VA/ staf AD 	4 Akkoord motivering arbeidsongeschiktheid 

Onderstaande vraag wordt ingevuld door de stafverzekeringsarts en, indien aan de orde, door de 
stafarbeidsdeskundige. 

4.1 Bent u akkoord met de motivering 
volledige en duurzame 
arbeidsongeschiktheid? 

O Ja 

❑ Nee ► Kruis hieronder aan wat de reden hiervoor is en geef de motivatie op. 

❑ Volledige arbeidongeschiktheid op verzekeringsgeneeskundige gronden is onvoldoende 
gemotiveerd. 

❑ Volledige arbeidongeschiktheid op arbeidsdeskundige gronden is onvoldoende gemotiveerd. 

❑ Het uitgesloten zijn van de verbetering van de belastbaarheid is onvoldoende gemotiveerd. 
Evenmin geldt dat verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks is te verwachten. 

❑ Het niet of nauwelijks te verwachten zijn van de verbetering van de belastbaarheid is 
onvoldoende gemotiveerd. 

❑ Bij verkorte wachttijd: Verbetering van de belastbaarheid is niet uitgesloten. 

❑ Motivering 

Overhandig het dossier en het formulier na invulling aan de teamondersteuner. 
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Welkom bij de 
SMV-opleiding 

euwv werken aan perspectief 

Programma 

Inleiding en studiehandleiding 
Wetstechniek: 

-WIA 
-IVA en WGA 
-Casuïstiek 
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SMZ = Sociaal Medische Zaken 

z Het expertisecentrum voor sociaal medische beoordelingen. 
• De poortwachter voor uitkeringen. 

Omvang: 
714.455 medewerkers totaal (situatie juni 2016) 
• 800 Artsen (incl. Externen) 

840 Arbeidsdeskundigen 
• 71.700 sociaal medische beoordelingen in 2015 

Wetstechniek 



Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA) 

• Ingang op of na 1 januari 2004 + wachttijd 104 weken 

• Werk boven uitkering 

■ Inkomensbescherming bij gedeeltelijke of volledige 
arbeidsongeschiktheid 

• Inkomensbescherming bij volledige en duurzame 
arbeidsongeschiktheid 

Voorwaarden WIA-recht 

■ Verzekerd zijn op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid 
èn; 

• Er is sprake van ongeschiktheid voor eigen arbeid vanwege 
ziekte of gebrek èn; 

■ Niet in staat zijn om met gangbare arbeid' minimaal 65% te 
verdienen van zijn zogeheten maatmaninkomen èn; 

• De wachttijd is doorlopen 



WIA-recht 
	 Vastellen mate van arbeidsongeschiktheid 

■ De verplicht verzekerden zijn werknemers of WW 
gerechtigden 

Nawerking: 4 weken 

E De vrijwillig verzekerden zijn veelal zelfstandigen die zelf 
de premie betalen 

Arbeidsongeschikt a.g.v. een beroepsziekte 

■ Het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid voor 
de WIA bestaat in principe uit twee onderzoeken: 

i. Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek door een 
verzekeringsarts (VA) is bedoeld om na te gaan wat de 
beperkingen en mogelijkheden zijn. De door de VA 
vastgestelde mogelijkheden en beperkingen worden 
vastgelegd in de functionele mogelijkheden lijst (FML). Als de 
VA vast stelt dat iemand nog belastbaar is, volgt er een 
arbeidsdeskundig onderzoek. 

Aan de hand van deze FML gaat de arbeidsdeskundige (AD) 
aan de slag 

Geen AD beoordeling bij GBM 



IVA en WGA  IVA 

■ De IVA(Inkomensverzekering voor Volledig en 
Duurzaam Arbeidsongeschikten): volledige 
arbeidsongeschiktheid, zonder dat hierin verbetering 
wordt verwacht. 

■ De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten) vult het inkomen aan als 
werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Volledig 
arbeidsongeschikten met kans op herstel krijgen ook 
een WGA-uitkering. 

■ Na een normale wachttijd (104 weken) 

■ Voorwaarden: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
■ Verwachting op substantiële verbetering: niet of nauwelijks 

■ Na een verkorte wachttijd (tussen de 13 en 78 weken) 

■ Voorwaarden: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
■ Verwachting op substantiële verbetering: niet 



U krijgt een loon• 	U krijgt een 
gerelateerde udko,ng 	aanvuflIngstat 

WGA Wijziging WGA naar IVA 

■ Gedeeltelijk arbeidsongeschikt, later volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt; 

■ Niet arbeidsongeschikt bij einde wachttijd maar wel 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt binnen 5 jaar 
door dezelfde oorzaak; 

• Niet arbeidsongeschikt bij einde wachttijd maar wel 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt binnen 4 weken 
door een andere oorzaak; 



Toename AO-heid 

Direct WGA Na 2 maanden Na 2 maanden 

Afname AO-heid 

80-100% (niet 	35-80% 
duurzaam) 

Direct WGA 

IVA 

Intrekken uitkering 

Praktisch 

IVA-uitkering herzien 

Paul heeft IVA. Bij een herbeoordeling kan de 
arbeidsdeskundige aan de hand van de belastbaarheid 
van Paul, zoals de verzekeringsarts deze aangeeft, 
functies duiden. Het loon dat Paul nog zou kunnen 
verdienen blijkt meer dan 65% van zijn laatste inkomen. 
Paul wordt daarop minder dan 35% arbeidsongeschikt 
geacht. 

Medische afzakker 

Bij de einde wachttijd beoordeling kan het duidelijk 
worden dat de klant al eerder in werkomvang is 
teruggegaan wegens ziekte dan de vastgestelde eerste 
arbeidsongeschiktheidsdag. De klant heeft dan, zonder 
tussenkomst van UWV, zijn arbeidscontract met zijn 
werkgever veranderd omdat hij zijn werk wegens die 
ziekte niet meer in de oorspronkelijke omvang aan kon. 

Hij is medisch afgezakt. 



Ophoging uitkering bij hulpbehoevendheid  Oefenen met casuïstiek 

Een WIA uitkering kan worden opgehoogd tot 85% of zelfs 
tot 100%. Voorwaarde is dat iemand volledig 
arbeidsongeschikt is (in WGA of IVA) en bovendien 
hulpbehoevend. Iemand is hulpbehoevend als hij 
thuiswonend is en voorlopig blijvend (een half jaar of 
langer) of blijvend aangewezen is op verzorging en/of 
oppassing. 

Janneke de Bruin is per einde wachttijd op 1-5-2016 
minder dan 35% arbeidsongeschikt vanwege depressieve 
klachten. 
Op 23-5-2016 is zij betrokken bij een auto-ongeval. Zij 
loopt een ernstig letsel op, waaronder rug- en hersenletsel 
en zal langdurig moeten revalideren. De verzekeringsarts 
stelt in juni 2016 vast dat er per 23-5-2016 geen 
benutbare mogelijkheden zijn. Gelet op de aard en ernst 
van het hersenletsel is de kans op herstel gering. 

■ Is er sprake van IVA-recht? 



Wordt haar uitkering herzien 

Casus 2: vaststellen ie  AO dag 

Je krijgt het dossier van mevrouw Van Klaveren aangeboden voor 
de WIA beoordeling. In het dossier 
staat als eerste ao-dag de dag vermeld waarop de werkgever haar 
ziek meldde. Tijdens het spreekuur blijkt dat mevrouw Van 
Klaveren de dag er voor het werk eerder heeft moeten verlaten 
wegens ziekte. 
Welke stelling is juist? 

1. De eerste ao-dag valt een dag eerder dan in het dossier is 
vermeld. Je constateert dit en maakt hiervan melding in uw 
rapport onder de conclusies. 

2. Je begrijpt dat mevrouw Van Klaveren feitelijk een dag eerder 
arbeidsongeschikt werd dan aangenomen, maar beseft dat het 
hier gee.n re.den .is  om .d.e. eerste ..ao-.dag te wijzigen.. 

Casus 3 

■ Marleen heeft MS. Zij is rolstoel afhankelijk en kan nog 
maar korte perioden de energie opbrengen om lichte 
activiteiten te verrichten. Na een bezigheid van een 
uurtje heeft zij enkele uren recuperatie nodig alvorens 
zij opnieuw iets aan kan. In het verleden kon de 
arbeidsdeskundige geen functies voor haar duiden. De 
verzekeringsarts gaf aan dat functioneel herstel was 
uitgesloten. Marleen heeft nu al enkele jaren een IVA. 
Ze heeft aan UWV doorgegeven dat zij inkomsten heeft. 
Zij verricht thuis af en toe wat review werk voor haar 
oude werkgever, een uitgeverij. Haar inkomen blijkt 
minder dan 20% van haar laatste loon. 



Casus 4 
Casus 5 

Ik ben mevrouw van Doorn en ik ben in juni 2015 voor een WIA beoordeling 
geweest. Op dat moment kon ik nog best wat werken en ik werd dan ook < 350/0 
arbeidsongeschikt bevonden. Echter mijn ziekte heeft een progressief karakter 
en is sneller gegaan dan iedereen dacht. Op dit moment ( juni 2017) ben ik niet 
meer in staat tot werken en de verwachting op termijn wordt alleen maar 
slechter. Kan ik nu nooit meer voor een WIA uitkering in aanmerking komen? 
En als ik wel een uitkering kan krijgen, moet ik dan weer 104 weken wachten? 

1. Er bestaat geen recht op een WIA uitkering. U bent niet toegenomen 
arbeidsongeschikt geworden binnen 4 weken na einde wachttijd. 

2. Er bestaat wel recht op een WIA uitkering. U bent binnen 5 jaar uitgevallen 
met klachten die uit dezelfde ziekteoorzaak voort komen. U moet wel weer een 
wachttijd door van 104 weken. 

3. Er bestaat wel recht op een WIA uitkering. U bent binnen 5 jaar uitgevallen 
met klachten die uit dezelfde ziekteoorzaak voort komen. Deze uitkering gaat 
zonder wachttijd in. 

Verzekerde is sinds 1-12-2016 35-80% arbeidsongeschikt in de zin van de WIA vanwege 
een lumbale HNP. Op 1-6-2017 is hij arbeidsongeschikt vanwege rugklachten, laag lumbaal 
na een val. Er volgt een langdurige revalidatieperiode. Is er sprake van toegenomen 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde ziekteoorzaak in het kader van de WIA? Zo 
ja, per wanneer wordt de uitkering herzien? 

1. Er is sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde 
ziekteoorzaak. Herziening van de uitkering vindt plaats per 1-6-2017. 

Er is geen sprake van dezelfde ziekteoorzaak. Er gaat een nieuwe wachttijd van 104 
weken lopen in het kader van de WIA. Na 104 weken vindt een medisch-
arbeidsdeskundig onderzoek plaats in het kader van de WIA. 

Er is sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde 
ziekteoorzaak. Er geldt een wachttijd van 104 weken, waarna een medisch 
arbeidsdeskundige beoordeling plaatsvindt in het kader van de WIA. 

3. Er is sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid. Er waren reeds rugklachten. De 
wachttijd is 4 weken. De WIA-uitkering zal na 4 weken worden herzien. 



Casus 	 Casus 

Werkneemster heeft na 90 weken arbeidsongeschiktheid 
recht op een WAZO-uitkering vanwege zwangerschap en 
bevalling. 

Juist of onjuist?  

i! Werknemer is op 26-4-2017 104 weken 
arbeidsongeschikt. Ongeveer twee maanden vóór deze 
datum wordt hij gedetineerd voor de periode van 6 
weken. 

Er is na 104 weken wel recht op een WIA-uitkering. 

2. Er is na 104 weken geen recht op een WIA-uitkering. 



Casus 
	 Vragen? 

Paul heeft IVA. Bij een herbeoordeling kan de 
arbeidsdeskundige aan de hand van de belastbaarheid 
van Paul, zoals de verzekeringsarts deze aangeeft, 
functies duiden. Het loon dat Paul nog zou kunnen 
verdienen blijkt meer dan 65% van zijn laatste inkomen. 
Paul wordt daarop minder dan 35% arbeidsongeschikt 
geacht. 

1. direct herzien. 
2. na 2 maanden beëindigd. 
3. na 1 jaar herzien. 



Checklist Beoordelinq Duurzaamheid Arbeidsbeperkinqen 
	 Casus 1.  

Gegevens belanghebbende 
Leeftijd: 	28 jaar 	Geslacht: 	Man 

Naam cliënt: 

Diagnose/aard ziektebeeld: 

Leeftijd cliënt: 
Geslacht cliënt: ❑  M ❑  v 

Gaarne juiste hokje aankruisen bij de hieronder gestelde vragen. 

1. Is er sprake van volledige arbeidsongeschiktheid (GDBM of 
arbeidsdeskundio 80-100%)?  

❑ Nee: 	Deze checklist niet verder invullen. 
❑ Ja: 	Ga door met vraag 2 

2. 	Is er sprake van een progressief of stabiel ziektebeeld zonder 
behandelmogelijkheden?  

❑ Nee: 	Ga door met vraag 3 
❑ Ja: 	Er is sprake van duurzame arbeidsbeperkingen. 

Behoudens argumentatie deze checklist niet verder invullen 

Argumentatie: 

3. Wat is de verwachting t.a.v. verbetering van de belastbaarheid in het 
komende jaar?  

Ga door met vraag 4 
Er is geen sprake van duurzame arbeidsbeperkingen. 
Behoudens argumentatie deze checklist niet verder 
invullen. 

Argumentatie: 

4. Wat de verwachting t.a.v. verbetering van de belastbaarheid na het 
komende jaar?  

❑ Niet/nauwelijks: 	Er is sprake van duurzame arbeidsbeperkingen. 
❑ Redelijk/goed: 	Er is geen sprake van duurzame arbeidsbeperkingen. 

Argumentatie:  

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA per Einde Wachttijd, inzake bovengenoemde cliënt. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese 
Cliënt heeft vanaf 2002 gewerkt als lasser bij een metaalbedrijf. 

Medische voorgeschiedenis  
Cliënt is uitgevallen na een bedrijfsongeval. Hij kwam met de rechter arm klem tussen twee stelen 
platen. Cliënt heeft hierbij een ernstig zenuwletsel opgelopen aan de rechter onderarm. 

Anamnestische gegevens 
Cliënt geeft aan dat hij sinds het ongeval zijn rechter arm/hand niet meer kan gebruiken. De 
hand kan hij niet tot nauwelijks bewegen. Kracht zetten is onmogelijk. 
Cliënt is eerst conservatief behandeld door een chirurg. Gezien de resttoestand is hij nu 
doorverwezen naar de neurologische polikliniek van een academisch ziekenhuis. Hier stelt men 
een zenuwtransplantatie voor. Men kan niet garanderen dat deze transplantatie effectief zal zijn, 
maar men acht de kans aanzienlijk dat een operatie in ieders geval tot functieverbetering leidt. 
Cliënt voelt niets voor een dergelijke operatie, zeker als een succes niet gegarandeerd kan worden. 
Cliënt is te bang voor een opname in het ziekenhuis en een narcose boezemt hem erg veel angst 
in. Na het voorstel van de neuroloog heeft hij nachten niet kunnen slapen en heeft hij 
slaaptabletten gekregen van de huisarts. Cliënt wil proberen met zijn handicap te leven. Zijn 
oorspronkelijke werk kan hij niet meer verrichten. 

Lichamelijk onderzoek  
Status na ernstig zenuwletsel van de onderarm met een zo goed als a-functionele rechter 
arm/hand. 

Conclusie  
Er is geen sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. Functionele 
Mogelijkhedenlijst opgesteld 

Vervolg 
Bij arbeidsdeskundig onderzoek wordt cliënte 80-100% arbeidsongeschikt bevonden op 
arbeidsdeskundige gronden. Thans wordt een verzekeringsgeneeskundig oordeel gevraagd ten 
aanzien van de duurzaamheid van de aangegeven beperkingen. 

❑ Niet/nauwelijks: 
❑ Redelijk/goed: 



Casus 2. 

Gegevens belanghebbende 
Leeftijd: 	36 jaar 
	Geslacht: 	Man 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA inzake bovengenoemde cliënt. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese  
Cliënt heeft tussen 2001 en 2008 gewerkt als administratief medewerker. 

Anamnestische gegevens 
Cliënt wordt vergezeld door zijn moeder. Deze geeft aan dat cliënt tot 4 jaar geleden thuis bij haar 
gewoond heeft. Het ging toen nog redelijk goed met cliënt. Cliënt was wel altijd al een verlegen 
jongen, die soms vreemd gedrag vertoonde. Echter met de zorg van zijn ouders kon hij zich 
redelijk handhaven. In 2001 is hij op voorspraak van zijn vader begonnen als administratieve 
kracht bij een bevriend accountant. 
Cliënt is 4 jaar geleden op kamers gaan wonen. Toen begonnen de problemen. Cliënt begon zich 
steeds meer te isoleren en was moeilijk bereikbaar voor zijn ouders. Ongeveer 2 jaar geleden is 
cliënt psychotisch geworden. Het is toen gekomen tot een gedwongen opname. Nadien is cliënt nog 
enkele maanden behandeld op een open afdeling. Thans wordt cliënt intensief begeleid. Hij wordt 
een maal per week bezocht door een psychotherapeutisch medewerker. Daarnaast bezoekt hij 
enkele dagen per week de kliniek voor activiteitentherapie. 
Cliënt geeft aan dat hij zichzelf thuis kan verzorgen. Hij kookt zelf een eenvoudige maaltijd of hij 
gaat bij zijn ouders eten (driemaal per week). Cliënt doet zelf de afwas, het bed opdekken etc. Zijn 
moeder doet verder boodschappen voor hem en komt eenmaal per week een dag per week het 
huis opruimen en de was doen. 
Cliënt gebruikt als medicatie de antipsychotica fluanxol en leponex, het antidepressivum nortrilen 
en verder losec en zocor. 

Psychiatrisch onderzoek  
Cliënt is een matig verzorgde man. Cliënt maakt een vermoeide en kwetsbare indruk. Cliënt is wel 
in staat zijn sterke en zwakke kanten te benoemen. Cliënt is verder kort van stof en mijdt 
veelvuldig oogcontact. De stemming is mat en het affect enigszins vervlakt. 

Informatie van de behandelend sector 
De behandelend psychiater meldt dat er bij cliënt de diagnose schizofrenie met depressiviteit is 
gesteld. De aanvankelijke psychotische klachten zijn verdwenen. De behandeling is thans gericht 
op het activeren van cliënt als ook op structurering van zijn leven. De psychiater kan geen 
uitspraak doen of nog verdere verbetering van het functioneren van cliënt tot de mogelijkheden 
behoort. 

Conclusie  
Er is geen sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. Functionele 
Mogelijkhedenlijst opgesteld 

vervolg 
Bij arbeidsdeskundig onderzoek wordt cliënte 80-100% arbeidsongeschikt bevonden op 
arbeidsdeskundige gronden. Thans wordt een verzekeringsgeneeskundig oordeel gevraagd ten 
aanzien van de duurzaamheid van de aangegeven beperkingen. 

Casus 3. 

Gegevens belanghebbende 
Leeftijd: 	27 jaar 
	Geslacht: 	Vrouw 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA inzake bovengenoemde cliënte. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese 
Cliënte heeft tussen 2002 en 2008 gewerkt als productiemedewerkster in WSW-verband. 

Medische voorgeschiedenis  
Cliënte is bekend met zwakbegaafdheid, faalangst, een negatief zelfbeeld, stemmingswisselingen, 
zwakke cognitieve capaciteiten, afhankelijkheid en passief copinggedrag. 

Anamnestische gegevens  
Cliënte wordt bij haar bezoek aan de verzekeringsarts vergezeld door haar moeder. 
Cliënte is uitgevallen met een ernstige depressie. Zij is in 2008 gedurende 9 maanden opgenomen 
geweest in verband met deze klachten, gepaard gaande met sukidaliteit. Kort nadien is zij opnieuw 
opgenomen in een neurologische kliniek in verband met epilepsieklachten. Hierbij is zij ingesteld op 
medicatie. 
Cliënte woont thans nog bij haar moeder. In de nabije toekomst zal zij zeer waarschijnlijk gaan 
wonen binnen een Begeleid Wonen Project. Hierbij zal zij begeleid worden in het structuur 
aanbrengen in de dag, de verzorging van het huis en de maaltijden, het omgaan met geld etc. 
Cliënte is niet in staat zelfstandig te reizen. 

Psychiatrisch onderzoek  
Cliënte maakt een duidelijk zwakbegaafde indruk. Zij komt kwetsbaar, subassertief over. De 
stemming is normaal, het affect niet vervlakt. Cliënte vertoont duidelijke afhankelijke en 
vermijdende trekken in de persoonlijkheid. 

Informatie van de behandelend sector 
De moeder van cliënte heeft een schrijven meegenomen van de begeleidster van cliënte. Hierin zijn 
de beperkingen van cliënte, waarop de begeleiding zich richt, aangegeven. Dit zijn: 

• Noodzaak tot begeleid wonen 
• Hulp bij het leren schoonmaken, administratie, postverwerking, geldbeheer 
• Kooktraining 
• Hulp bij het doen van boodschappen 
• Leren omgaan met het eigen gedrag, ontwikkelen van zelfinzicht 
• Leren plannen van activiteiten 
• Basissteunstructuur is noodzakelijk. Cliënte moet 24 uur per dag kunnen terugvallen op 

begeleiding 

Conclusie  
Er is geen sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. Functionele 
Mogelijkhedenlijst opgesteld met forse beperkingen ten aanzien van het persoonlijk en sociaal 
functioneren. 

Vervolg 
Bij arbeidsdeskundig onderzoek wordt cliënte 80-100% arbeidsongeschikt bevonden op 
arbeidsdeskundige gronden. Thans wordt een verzekeringsgeneeskundig oordeel gevraagd ten 
aanzien van de duurzaamheid van de aangegeven beperkingen. 



Casus 4. 	 Casus 5. 

Gegevens belanahebbende 
	 Gegevens belanghebbende 

Leeftijd: 	38 jaar 	 Geslacht: 	Man 	 Leeftijd: 	40 jaar 	Geslacht: 	Vrouw 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA inzake bovengenoemde cliënt. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese 
Cliënt heeft tussen 1997 en 2008 gewerkt als filiaalleider. 

Anamnestische aeaevens  
Cliënt geeft aan dat hij al 20 jaar weet dat hij een bipolaire stoornis heeft. Hij heeft in het 
verleden enkele manische en één depressieve periode gekend. 
Eind 2007 is cliënt opnieuw depressief geworden. Er is sprake geweest van forse depressieve 
klachten met suicidaliteit. Nadien is het slechts zeer geleidelijk iets verbeterd. Eenmaal heeft cliënt 
geprobeerd enkele uren per week wat werkzaamheden te verrichten op het bedrijf, echter dit is 
mislukt: 
Thans heeft cliënt nog last van vermoeidheid. Hij beleeft weinig plezier aan activiteiten. Cliënt 
slaapt 's middags. 's Nachts slaapt hij redelijk goed. Er zijn geen in- of doorslaapproblemen, niet 
extra vroeg wakker. Er is sprake van verminderde eetlust of gewichtsschommeling de laatste 
maanden. Cliënt is sinds medicatiegebruik enkele kilo's aangekomen. Er is sprake van 
dagschommelingen in de stemming, 's avonds voelt cliënt zich iets beter. Als reden hiervoor geeft 
cliënt aan dat hij 's morgens tegen de dag opziet, 's avonds is het nog maar een paar uur voor hij 
weer kan gaan slapen. 's Middags slapen wordt door psychiater ook deels geduid als vluchtgedrag, 
aldus cliënt. Hij komt 's morgens moeilijk zijn bed uit. Zijn echtgenote moet hem soms dwingen. 
Cliënt kan de dag en de toekomst niet overzien. Hij komt laatste 6 weken niet alleen buiten. Het 
klachten patroon is voor cliënt enigszins dragelijk omdat hij weet dat de omslag toch komt. De 
angst is de mogelijke manische fase die volgt. Het verdriet is duidelijk aanwezig over het verlies 
van het leven hoe het vroeger was. Autorijden lukt nu niet, als het beter met cliënt gaat lukt dit 
wel voor korte stukken. 
Cliënt neemt geen initiatief, vergeet familiezaken die echtgenote tegen hem vertelt. Cliënt ervaart 
zorg van echtgenote soms als vervelend, maar heeft verdriet over deze gedachten. Cliënt heeft 
soms suicidale gedachten, vindt dit beangstigend en wil dit wegstoppen. Bespreekt deze gedachten 
met psychiater, die hij zonodig kan bellen. 
De psychiater heeft voorgesteld cliënt in te stellen op lithium. Omdat bij eerder bloedonderzoek 
lichte nierfunctiestoornissen zijn aangetoond wil psychiater eerst overleggen met een farmacoloog. 
Cliënt is huiverig voor lithiumgebruik, omdat de bestaande medicatie dan moet worden afgebouwd. 

Psychiatrisch onderzoek  
Cliënt maakt een redelijk verzorgde indruk. Het bewustzijn is helder. Cliënt maakt op adeqiiate 
wijze contact. Er is geen tot zeer weinig mimiek. Er is sprake van vluchtig en beperkt oogcontact. 
De concentratie wordt tijdens het gesprek geleidelijk minder. Cliënt geeft soms antwoorden die 
over andere zaken gaan, waarbij echtgenote cliënt corrigeert. De oriëntatie is ongestoord. Het 
denken is formeel ongestoord, inhoudelijk sombere gedachten. Het waarnemen is ongestoord, 
anamnestisch zijn er geen psychotische fenomenen. De stemming uitgesproken somber, het 
verdriet is voelbaar. Het affect moduleert niet tot zeer beperkt. Er zijn geen tekenen van 
derealisatie of depersonalisatie, geen tekenen van dissociatie, er is anamnestisch geen sprake van 
dwanggedachten of dwanghandelingen. De intelligentie imponeert als gemiddeld. Er is sprake van 
suicidale ideaties. 

Conclusie 
Er is sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA per Einde Wachttijd, inzake bovengenoemde cliënte. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese 
Cliënte heeft vanaf 2003 gewerkt als schoonmaakster. In deze periode heeft cliënte zich in 
toenemende mate ziek gemeld in verband met schouderklachten beiderzijds, rechts vaker dan 
links. Dit variërend van aanvankelijk enkele weken tot maximaal 8 maanden in 2003. 

Anamnestische aeaevens  
Vanaf 2004 heeft cliënte met name last van toenemende rechter schouderklachten. Tevens kreeg 
cliënte last van toenemende pijn in de rechter arm en hand. De klachten namen dermate toe dat 
cliënte de arm nauwelijks meer kon gebruiken. Cliënte is verwezen naar zowel een orthopeed als 
een neuroloog. Er zou volgens cliënte sprake zijn is van een soort spierdystrofie. 
Cliënte is niet meer onder behandeling. Sinds haar laatste bezoek aan de neuroloog gebruikt 
cliënte veelvuldig een mitella rechts. Tevens heeft zij een Tense-apparaat. 
Cliënte geeft aan dat zij haar rechterarm en hand niet kan gebruiken. Ze kan alleen de duim 
bewegen. Hierdoor kan ze een papiertje vastklemmen tussen de duim en de wijsvinger. Verdere 
grepen zijn niet mogelijk. Cliënte heeft last van constante pijn in de rechterarm. Het is een 
trekkend gevoel, net alsof de spieren verkrampt zijn. De huid van de hand is regelmatig verkleurd 
en als cliënte de mitella afdoet worden de vingers dik. Tevens is haar hand vaak klam, waardoor 
soms eczeemklachten optreden. Cliënte gebruikt om het uur een Tenseapparaat. Tevens gebruikt 
ze frequent een rode lamp en een kersenpitzak. Cliënte geeft hierbij aan dat "alle kleine beetjes 
helpen". 
Cliënte heeft het laatste jaar ook regelmatig linker schouderklachten. Volgens de huisarts treden 
deze klachten op door overbelasting. Sindsdien ontziet zij ook de linkerarm, waardoor de klachten 
links wel zijn afgenomen. 
Cliënte wordt door haar echtgenoot geholpen met het douchen en zonodig met het aankleden. Als 
ze alleen thuis is draagt zij een wijde broek met elastiek en een wijde trui. Hierin kan zij zichzelf 
redden als haar echtgenoot is werken. Cliënte geeft aan zoveel mogelijk in de huishouding mee te 
werken. Zij doet alles wat eenarmig mogelijk is. Zo helpt zij haar man met het koken. Zij draait 
bijvoorbeeld het vlees in de pan of zij snijdt de groenten (nadat deze door haar man op een pin 
gespietst zijn). Tevens doet zij linkshandig stof afnemen. De rest in de huishouding wordt verzorgd 
door haar echtgenoot. Eenmaal per week komt de thuiszorg voor het zwaardere huishoudelijke 
werk. Cliënte leest verder veel. 

Onderzoek  
Lichamelijk: 	Cliënte is rechts dominant. Zij heeft rechts een mitella. Haar echtgenoot helpt haar 
bij het afdoen van de mitella en bij het uitdoen van de trui. Cliënte laat de arm afhangen in een 
lichte flexiestand in de elleboog. Onderzoek is amper mogelijk. Actief kan cliënte behalve de duim 
niets bewegen. Passief geeft het vasthouden van de arm en het willen bewegen hevige pijnreacties. 
Bij observatie geen zwelling, verkleuringen van de huid of transpiratie. De hand voelt niet warmer 
of kouder aan ten opzichte van links. Bij het aankleden geeft cliënte veel pijn aan. 
Psychiatrisch: Cliënte is normaal verzorgd. Ze legt een groot accent op haar klachten en 
beperkingen. Zij stelt zich afhankelijk op en haar echtgenoot gaat hier volledig in mee. Het 
bewustzijn is normaal/helder. Het denken is naar vorm, tempo en inhoud normaal/coherent. De 
waarnemening is normaal. Oriëntatie is niet afwijkend. Het geheugen en de concentratie zijn niet 
afwijkend. De stemming is normaal, het affect theatraal gekleurd. De coping is inadequaat gezien 
de vermijding. Er lijkt sprake van een conversie-achtig beeld. 

informatie van de behandelend sector 
Cliënte is niet meer onder behandeling. Verzekeringsgeneeskundig zijn er bovendien voldoende 
gegevens om tot een oordeel te komen. 

Prognose  
Gezien de langdurige klachten zonder verbeteringstendens en gezien de vermijdende 
persoonskenmerken lijkt de prognose ten aanzien van een verbetering van het arbeidsvermogen 
ongunstig. 



Conclusie  
Er is geen sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. Functionele 
Mogelijkhedenlijst opgesteld 

Vervolg 
Bij arbeidsdeskundig onderzoek wordt cliënte 80-100% arbeidsongeschikt bevonden op 
arbeidsdeskundige gronden. Thans wordt een verzekeringsgeneeskundig oordeel gevraagd ten 
aanzien van de duurzaamheid van de aangegeven beperkingen. 

Casus 6. 

Gegevens belanghebbende 
Leeftijd: 	27 jaar 	Geslacht: 	Vrouw 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA per Einde Wachttijd, inzake bovengenoemde cliënte. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese 
Cliënte heeft vanaf 1999 gewerkt als thuiszorghulp A voor 20 uur per week. 

Medische voorgeschiedenis  
In het RIV geeft de bedrijfsarts aan dat cliënte psychische klachten heeft gekregen n.a.v. forse 
problemen in de thuissituatie. Cliënte is gehuwd geweest. Haar ex-echtgenoot bleef haar na de 
scheiding lastig vallen. Cliënte verhuisde naar Duitsland. Een poging tot werkhervatting medio 
2008 verliep niet goed vanwege het feit dat de dochter van cliënte veel medische zorg nodig had, 
Dit riep bij cliënte extra spanningen op. Cliënte begon alcohol en medicatie te misbruiken. Begin 
september 2008 werd zij 7 weken opgenomen. Nadien zou nog een tijd dagbehandeling volgen. 

Anamnestische gegevens  
Cliënte geeft aan dat in december 2008 de dagbehandeling zou starten. Cliënte is kort daarvoor 
echter weggevlucht en in Nederland gaan wonen. Dit was haar 5' verhuizing binnen 5 jaar. 
Cliënte ging in Nederland naar de huisarts. Deze schreef medicatie voor (risperdal, promethazine 
en citalopram) en verwees haar tevens naar de GGZ. Cliënte heeft daar meerdere 
intakegesprekken gehad en een psychologisch onderzoek. Zij zou in dagbehandeling behandeld 
gaan worden. Echter voor aanvang van de dagbehandeling deed cliënte een suicidepoging. 
Daardoor kwam zij niet meer in aanmerking voor de dagbehandeling. Zij kreeg een PIT-
verpleegkundige toegewezen. Cliënte heeft veel gesprekken met haar. De verpleegkundige regelt 
verder de meeste zaken voor cliënte. 	Onder meer kreeg cliënte een gespecialiseerde 
gezinsverzorgster omdat zijzelf de kinderen niet meer verzorgde. 
Cliënte geeft aan dat zij zich vaak erg neerslachtig voelt. Meestal komt zij tot niets en zit thuis op 
de bank. Haar kinderen zijn vaak buitenshuis (naar school of naar vriendjes). De gezinsverzorgster 
zorgt voor de kinderen. Cliënte is vergeetachtig en zij kan zich moeilijk concentreren. Verder is zij 
moe. Deze moeheid werkt verlammend op haar. 
Cliënte is ook angstig. Zij durft op dit moment niet alleen het huis uit. Als zij 's avonds of 's nachts 
alleen is denkt zij vaak dat er iemand door het huis sluipt. Zij pakt dan een mes in de keuken en 
gaat door het huis lopen. Cliënte geeft aan dat zij zichzelf in het verleden gesneden heeft. 
Cliënte verzorgt zichzelf alleen als het moet. Als zij geen bezoek krijgt kleedt zij zich niet aan. 
Voor de vakantie is opvang geregeld voor de kinderen (door haar vriend en haar ex-echtgenoot, 
met wie de relatie inmiddels verbeterd is). Cliënte hoeft niet alleen voor de kinderen te zorgen. 
Er is sprake van meerdere traumatische jeugdervaringen. 

Psychiatrisch onderzoek  
Cliënte presenteert zich op een gespannen wijze. Zij spreekt snel, maar het gesprek stolt als zij 
spreekt over traumatische zaken (bijvoorbeeld de recente suïcidepoging). Cliënte is regelmatig 
emotioneel. Het affect is vlak. De stemming is somber. 

Informatie van de behandelend sector 
De psychiater geeft aan dat er sprake is van een depressie bij een vrouw met een borderline 
persoonlijkheidstoornis. Op dit moment is alleen een ondersteunende behandeling mogelijk middels 
de toewijzing van een gespecialiseerde verpleegkundige en een gezinshulp. De benadering is 
steunend, structurerend. Verdere therapeutische benaderingen worden thans niet overwogen. In 
het recente verleden is een dagbehandeling voorgesteld, waarbij ook onverwerkte traumatische 
ervaringen uit de jeugd van cliënte aan de orde zouden komen. Dit boezemde cliënte zoveel angst 
in dat zij overging tot een tentamen suïcide. Zeker op de kortere termijn is een stabilisatie van het 
huidige beeld het hoogst haalbare volgens de psychiater. De prognose op de langere termijn is 
volgens de behandelend psychiater zeer moeilijk in te schatten. 

Verzekeringsgeneeskundige conclusie 
Geen Benutbare Mogelijkheden 



Casus 7. 	 Vervolg 
Bij arbeidsdeskundig onderzoek wordt cliënte 80-100% arbeidsongeschikt bevonden op 

Gegevens belanghebbende 	 arbeidsdeskundige gronden. Thans wordt een verzekeringsgeneeskundig oordeel gevraagd ten 
Leeftijd: 	33 jaar 	 Geslacht: 	Vrouw 	 aanzien van de duurzaamheid van de aangegeven beperkingen. 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA inzake bovengenoemde cliënte. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese  
Cliënte heeft tussen 1996 en 2008 gewerkt als begeleidster van verstandelijk gehandicapten (32 
uur per week) bij een Sociale Werkplaats. Cliënte is tussen 1998 en 2000 twee jaar thuis geweest 
in verband met depressieve klachten bij een obsessief compulsieve angststoornis. Uiteindelijk is 
cliënte minder dan 15% arbeidsongeschikt bevonden en gaan werken als activiteitenbegeleidster. 

Anamnestische gegevens 
Cliënte is eind december 2007 volledig gedecompenseerd in depressieve zin. Zij was de greep op 
haar leven volledig kwijt. Dit nadat zij te horen had gekregen dat zij mogelijk in een andere functie 
geplaatst zou worden in verband met een reorganisatie. Uiteindelijk is cliënte gedurende 9 
maanden opgenomen geweest in een kliniek, gespecialiseerd in de behandeling van mensen met 
een obsessief compulsieve stoornis. Nadien heeft zij nog maanden een deeltijdprogramma 
afgerond in dagbehandeling. Thans komt zij nog eenmaal per 2 maanden op de kliniek voor een 
poliklinische behandeling/begeleiding door een psycholoog. 
Cliënte is ongehuwd en woont op kamers bij een kennis. 
Cliënte geeft aan dat zij nog veel problemen heeft. Zij kan moeilijk omgaan met stresserende 
momenten. Dit boezemt haar veel onrust in. Zo heeft haar huisgenote onlangs te kennen gegeven 
te willen gaan verhuizen. Cliënte moet daarom een nieuwe kamer gaan zoeken. Cliënte heeft haar 
huisgenote aangegeven dat dit dermate veel spanning geeft dat ze minimaal een jaar van te voren 
wil weten of ze echt moet verhuizen. Zij kan zich dan goed voorbereiden. 
Cliënte zet 's ochtends een uur eerder dan noodzakelijk de wekker. Zij heeft dit uur nodig om een 
dagindeling te maken. Zij overdenkt in dit uur de activiteiten, welke zij moet verrichten en maakt 
een schema. Cliënte raakt in de loop van de dag fors gespannen, wanneer zij zich niet aan dit 
schema kan houden. 
Cliënte geeft aan dat de depressieve klachten zo goed als verdwenen zijn. Zij gebruikt nog 
antidepressiva. 
Cliënte werkt thans 3 uur per dag in een aangepaste, administratieve functie bij de Sociale 
Werkplaats. Zij valt hierbij vaak terug op haar chef omdat zij snel het overzicht in de taak kwijt is 
en behoefte heeft aan bevestiging. 

Psychiatrisch onderzoek 
Cliënte maakt een goed verzorgde indruk. Het bewustzijn is helder. Aanvankelijk is er sprake van 
vermijden van oogcontact. Cliënte maakt een gespannen indruk. De aandacht is tijdens het 
gesprek van 1 uur goed te trekken en te houden, soms lijkt cliënte af te dwalen in eigen 
gedachten. De concentratie is tijdens het gesprek ongestoord. De oriëntatie is ongestoord, denken 
formeel ongestoord, inhoudelijk ongestoord. Het waarnemen is ongestoord. De stemming gedrukt 
en het affect vervlakt. Mogelijk zijn er tekenen van derealisatie, geen tekenen van dissociatie. Er is 
anamnestisch sprake van dwanggedachten. Cliënte noemt bij navraag geen dwanghandelingen. De 
intelligentie imponeert als gemiddeld. Er is geen sprake van suïcidale ideaties. 

Informatie behandelend Psycholoog 
De psycholoog bevestigt de door cliënte aangegeven diagnose en het afgelegde therapeutisch 
traject. Een prognose is moeilijk te geven. Of er nog verbetering mogelijk is moet de toekomst 
uitwijzen. 

Conclusie 
Er is geen sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. Wel zijn er forse 
beperkingen in het persoonlijk en sociaal functioneren in arbeid. Cliënte is onder meer aangewezen 
op extra begeleiding. Functionele Mogelijkhedenlijst opgesteld. 



Casus 8. 

Gegevens belanghebbende  
Leeftijd: 	49 jaar 	Geslacht: 	Man 

Onderzoekskader 
Verzekeringsgeneeskundig onderzoek, als onderdeel van een arbeids(on)geschiktheidsbeoordeling 
WIA per Einde Wachttijd, inzake bovengenoemde cliënt. 
Eerste arbeidsongeschiktheidsdatum: 2 januari 2008. 

Arbeidsanamnese 
Cliënt heeft vanaf 1995 gewerkt als corveeër op een scheepswerf. Dit betrof zwaar lichamelijk 
belastende arbeid. 

Medische voorgeschiedenis  
Volgens het RIV is er bij cliënt sprake van een HNP en van zwakbegaafdheid met dyslexie. 

Anamnestische gegevens  
Cliënt is in het verleden vaker uitgevallen met lage rugklachten, uitstralend naar het linkerbeen. 
Begin 2004 kreeg cliënt opnieuw deze klachten. Er bleek sprake van een HNP L4-LS, welke 
aanvankelijk conservatief behandeld werd met leefregels en pijnstilling. Nadien fysiotherapie. 
Omdat de klachten persisteerden is cliënt verwezen naar een neuroloog en nadien naar een 
orthopeed. In augustus 2008 is cliënt geopereerd. Helaas heeft deze operatie geen enkele 
verbetering opgeleverd. 
Cliënt houdt constant lage rugpijn, regelmatig uitstralend naar het linker been tot in de linker voet. 
Bij drukverhogende momenten is er steeds sprake van uitstraling. Lopen, staan en zitten kan 
cliënt slechts kortdurend achtereen volhouden. Regelmatig gaat cliënt plat op de rug liggen. 
Daardoor nemen de klachten wel af. Gedurende de nacht heeft cliënt ook vaak klachten. Hij staat 
meestal twee tot drie keer per nacht op om even te vertreden. Daardoor slaapt cliënt slecht. 
Cliënt probeert zijn rug zoveel mogelijk te ontzien. Hij tilt nauwelijks. Klussen in huis doet cliënt 
niet meer. Regelmatig komt zijn zoon langs om de tuin bij te houden. Fietsen en auto rijden doet 
cliënt niet meer. Overigens kon cliënt door zijn beperkte verstandelijke vermogens alleen op voor 
hem bekende trajecten rijden. Hij is niet in staat onbekende bestemmingen te vinden middels een 
wegenkaart en richtingaanwijzers. 
Cliënt gebruikt dagelijks pijnstillers (tramagetic en naprosyne). 
Cliënt hoeft niet meer bij de orthopeed retour te komen. 

Conclusie  
Er is geen sprake van een toestand van Geen Benutbare Mogelijkheden. Functionele 
Mogelijkheden lijst opgesteld. 

Vervolg 
Bij arbeidsdeskundig onderzoek wordt cliënt 80-100% arbeidsongeschikt bevonden op 
arbeidsdeskundige gronden. Thans wordt een verzekeringsgeneeskundig oordeel gevraagd ten 
aanzien van de duurzaamheid van de aangegeven beperkingen. 



Dit rapport is ais volgt opgebouwd: 

Voorblad 
Samenvatting 
Algemene gegevens 
Arbeidsdeskundig rapport 
Bijlage 

: vraagstelling en antwoord 
: korte weergave van de beoordeling 
: de bij de beoordeling gebruikte vaste gegevens 
: uitgebreide verslaglegging van de beoordeling 

maatmanloonberekening 

Naam 
Geboortedatum 
BSN 

Arbeidsdeskundig Onderzoek 

Aanleiding 
Aanvraag WIA per 19 februari 2019. 

Onderzoeksvraag 
Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage? 

Conclusie 
Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 16,52%. 

21 januari 2019 

Panins 1 w.nn R 



Samenvatting 
De mate van arbeidsongeschiktheid geeft aan wat iemand door ziekte of handicap minder kan 
verdienen dan in het werk dat hij deed voordat hij ziek werd. 

De mate van arbeidsongeschiktheid van 	 • is vastgesteld op 16,52%. 

Voordat zij ziek werd, werkte 
voor 19,94 uur per week. 

Het geïndexeerde uurloon bedraagt € 23,84.  

als leerkracht bij ®'Artikel 10 lid 2 sub g Wob 

In de functie van leerkracht moet zij grote materialen zoals fietsjes, karren en bakken met 
materialen tillen of dragen. Deze materialen zijn zwaarder dan 5 kg (5 tot 10 kg). Ook moet zij 
incidenteel een kleuter tillen (gewicht ongeveer 16 kg tot 22 kg), De arts van UWV heeft 
aangegeven dat klant kan tillen en dragen tot ongeveer 5 kg. Hierdoor wordt haar belastbaarheid 
overschreden ten opzichte van de belasting in de functie. 

Tijdens de re-integratie periode is 	 naar hervat is eigen aangepast werk tegen 67% 
loonwaarde. Omdat klant op datum einde wachttijd nog niet Is hervat voor de volledige loonwaarde 
is voor de berekening van de arbeidsongeschiktheid uitgegaan van de theoretische 
verdiencapaciteit. 

kan werkzaamheden verricht waarbij rekening wordt gehouden met haar 
mogelijkheden. Voorbeelden van functies die zij zou kunnen verrichten zijn arbeidsdeskundige, 
sociaal raadsman en transportplanner, medewerker bevrachting. 

Daarmee kan zij C 19,90 per uur verdienen. 

Dit is 16,52% minder dan in het eigen werk. Daarom is 	 • voor minder dan 35% 
arbeidsongeschikt. 
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artikel 10 lid 2 
sub g Wob 

Periode 
	

Werkgever 	 Uren/wk. Functie 
01-01-2003 t/m heden 	artikel 10 lid 2 sub g Wob 19,94 	leerkracht 

Algemene gegevens 
Algemeen 

Werknemer 	 Huidige werkgever 
Naam 	 Naam 

Geslacht 
	

Adres 
Geboortedatum 	 Plaats 
Adres 	 Contactpersoon 
Postcode 	 Telefoonnummer 
Woonplaats 	 E-mail adres 
Telefoonnummer 	 Eigen risicodrager 
Mobiel nummer 
E-mail adres 
Burgerservicenummer 
Eerste ziektedag 	15 februari 2017 
Einde wachttijd 
	

19 februari 2019 

Arbeidsverleden 

Gevolgde opleidingen 

Periode 	 Opleiding met evt. vakken/richting/niveau 	Resultaat  
1986 - 1995 	 Basisonderwijs (in Nederland) 	 Volledig afgerond 
1995 - 1999 	 HAVO 	 Diploma 
1999 - 2003 	 PABO 	 Diploma 

Op grond van deze gegevens is het opleidingsniveau: 6 (HBO-diploma) 

Overige vaardigheden en bekwaamheden 

Talenkennis 	Mate 	 Overige 	 Soort/mate 
Nederlands 	 Goed 	 Rijbewijs 	 B AM 
Engels 	 Matig 	 Typevaardigheid 	 Goed 
Duits 	 Matig 	 Computervaardigheid 	 Goed 
Frans 	 Niet 
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Arbeidsdeskundig rapport 
1. Vraagstelling 
Is 	 naar ongeschikt voor de maatgevende arbeid? 
Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage in het kader van de WIA per 19 februari 2019? 
Wat is de verdiericapaciteit per uur en per maand? 
Wordt de verdiencapaciteit benut? Zo ja, is dit bij de eigen of een andere werkgever? 

2. Onderzoeksactiviteiten 
Dossierstudie heeft plaatsgevonden. 
Op 18 december 2018 heb ik de contactpersoon 	 een mailbericht 
gestuurd. 
Op ZO december 2018 heb ik 	 telefonisch gesproken. 
Op 28 december 2018 heb ik aanvullende informatie van 	 r ontvangen via de post. 
Op 7 januari 2019 en 9 januari 2019 heb ik aanvullende innanndue ut .vangen van 
via de mail. 
Op 18 januari 2019 heb ik telefonisch met klant gesproken. 

3. Voorgeschiedenis 
3r is een 36-jarige leerkracht. Zij meldde zich op 15 februari 2017 ziek. 

was arbeidsongeschikt van 15 februari 2017 tot en met 6 maart 2017. 
Daarna is zij uitgevallen vanaf 13 maart 2017. 

Tijdens de re-integratieperiode is klant hervat is aangepast eigen werk. 

4. Belastbaarheidgegevens 
De arts van UWV 	 heeft, onder supervisie van verzekeringsarts de heer 

I, 17 januari 2019 de functionele mogelijkheden van 	 vastgesteld. 

De arts heeft beperkingen aangegeven voor frequent buigen, tillen of dragen (ongeveer S kg), 
frequent zware lasten hanteren, staan (ongeveer 15 minuten) en staan tijdens het werk (ongeveer 
één uur op een werkdag). 

5. Gespreksverslagen 
Gesprek met klant 
Op 18 januari 2019 heb ik telefonisch met klant gesproken. In overleg met de klant de beoordeling 
en wijze van beoordelen telefonisch besproken. 	 werkt voor de datum van 
uitval in de groepen 1 en 2. Dit werk vond zij fysiek zwaar omdot zij met zware materialen moet 
tillen en dragen (na buitenspelen, spelles).Ook is er sprake van het tillen of dragen van een kleuter 
(op tafel zetten/ helpen na vallen). Door haar beperking is dat voor haar niet mogelijk. Zij is ook 
beperkt voor staan maar hiervan heeft zij tijdens haar werkzaamheden geen problemen 
ondervonden. In het werk is er altijd de mogelijkheid om te gaan zitten. Tijdens de re-integratie 
periode is zij hervat met werkzaamheden in groep 4. Deze kinderen in deze groep zij meer 
zelfredzaam en zij hoeft niet te tillen of te dragen met grote materialen of kleuters. Zij kan 
hierdoor haar werkzaamheden goed uitvoeren. Zij werkt nu weer haar volledige werkuren (3 dagen 
per week). 

Gesprek met de werkgever 
Er is meerdere malen contact geweest met 	 :ontactpersoon van de werkgever. Ik 
heb van haar aanvullende informatie ontvangen over de re-integratieperiode en over de 
loonwaarde en het bijbehorende sv-loon van klant op datum eindewachttijd. 

P>rtitl> wan R 



artikel 10 lid 2 
sub g Wob 

6. Maataevende arbeid 
s sinds 2003 werkzaam als eerkracht voor gemiddeld 19,94 uur per week bij 

artikel 10 lid 2 sub g Wob 

Zij heeft dit werk geruime tijd naar krachten en bekwaamheden gedaan. Daarom is deze functie de 
maatgevende arbeid. 

Aard en omvang van het bedrijf 
Werknemer is werkzaam voor 	artikel 10 lid 2 sub g Wob 	deze organisatie is ontstaan uit 
een fusie tussen 	 verzorg onderwijs en opvang aan ongeveer 6000 
kinderen. Bij de organ sa e wer en ongeveer 620 medewerkers. 

Algemeen 	 artikel 10 lid 2 sub g Wob 
Werknemer werkt als leerkracht op 	 in Assen. Werknemer geeft les aan de 
kleutergroepen (groep 1 en 2). De eer rac gee on erwijs en begeleidt leerlingen, levert een 
bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de 
schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Werknemer werkt op 3 dagen per 
week ongeveer 24 uur per week 

Taken 
De voornaamste taken zijn: 

• Onderwijs geven en leerlingenbegeleiding o.a. lessen voorbereidingen, lesgeven, nakijk-/ 
correctiewerk, ingrijpen bij incidenten en schrijven kort verslag bij incidenten. 

• Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling o.a. ontwikkelen lesmateriaal, 
ontwikkelen schoolplan, maken/ bijwerken handelingsplannen. 

• Overleg met o.a. collega's, ouders (ouderavond en huisbezoeken), schoolmaatschappelijk 
werk, externe deskundigen, onderwijsassistent, lerarenondersteuning. 

Belasting 
Psychische belasting 
Er wordt gewerkt in een hectische, onvoorspelbare werksituatie waarin sprake is van 
groepsdynamiek (werken met kinderen in de leeftijd van 4- 12 jaar). Tijdens de werkdag is er 
sprake van veelvuldige storingen en onderbrekingen regelmatig schakelen tussen het uitvoeren van 
de werkzaamheden. Verder is er sprake van: samenwerken, conflicthantering (conflicten met 
leerlingen, ouders of conflicten van ouders onderling), omgaan met emotionele problemen van 
anderen, vervoer (huisbezoek). 

Fysieke belasting 
In het werk wordt zitten (6,5 uur op een werkdag), staan (30 minuten op een werkdag in perioden 
< 15 minuten) en lopen (30 minuten op een werkdag) afgewisseld. Werken op kinderhoogte 
(kleutergroep) waarbij sprake Is van knielen, hurken, buigen. Tillen en dragen komt voor bij 
verplaatsen van een kleuter (bijvoorbeeld op tafel zetten, helpen als deze is gevallen), ongeveer 
één keer op een werkdag (gewicht kleuter ongeveer 16 kg tot 22 kg). Verder is er sprake van het 
tillen en dragen van grote materialen zoals fietsjes (6 kg), karren (6 kg), bakken met materialen (5 
- 10 kg), meerdere malen op een werkdag. Bijvoorbeeld bij opruimen na het bulten spelen of na 
een spellessen. Hand- en vingergebruik (o.a. helpen bij toiletgang, veters strikken, priegelwerk bij 
de creatieve lessen), werken met toetsenbord en muis (ongeveer 30 minuten tot 60 minuten op 
een werkdag bij: bedienen digi bord, administratieve handelingen). 

Maatmanloon 
Voor de berekening wordt verwezen naar de bijlage `maatmanloon'. Klant is uitgevallen voor haar 
werkzaamheden op 15 februari 2017. De referteperlode voor de berekening van het maatmanloon 
is daarom 1 februari 2016 tot en met 31 januari 2017. 

Uitgaande van 19,94 verloonde uren per week is het geïndexeerde loon C 23,84 per uur. 

Bij de berekening van het maatmanloon ben ik uitgegaan van het laatst bekende CBS-index cijfer 
van 112,6 (december 2018). 

Bij de berekening van het maatmanloon heb ik gebruik gemaakt van de gegevens uit Suwinet. 
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7. Arbeidsdeskundig persoonsprofiel 
Klant heeft altijd gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Tijdens de re-integratie periode is zij 
hervat in eigen aangepast werk bij de eigen werkgever. 

8. Beoordeling arbeidsmogelijkheden 
Maatgevende arbeid 

Is niet geschikt voor de maatgevende arbeid. 
de functie van leerkracht moet zij grote materialen zoals fietsjes, karren en bakken met 

materialen moet tillen of dragen. Deze materialen zijn zwaarder dan 5 kg (5 tot 10 kg). Ook moet 
zij incidenteel een kleuter tillen (gewicht ongeveer 16 kg tot 22 kg). De arts van UWV heeft 
aangegeven dat klant kan tillen en dragen tot ongeveer S kg. Hierdoor wordt haar belastbaarheid 
overschreden ten opzichte van de belasting in de functie. 

r('Pro"c'''"rrh' arbeid bij de eigen werkgever 
. 	is tijdens de re-integratie periode hervat in aangepast werk bij de eigen 

werkgever. Voor de datum van uitval gaf 	 ir les aan de groepen 1 en 2. Tijdens 
de re-integratieperiode is zij hervat is eigen aangepast werk. Zij geeft nu les in groep 4. De 
kinderen in de groep zij meer zelfredzaam en daardoor is de fysieke belasting in de functie minder 
zwaar. Ook hoeft zij in dit aangepaste werk niet te tillen en dragen met grote materialen of 
kleuters. 

De contactpersoon van de werkgever 	 heeft aangegeven 
op de datum einde wachttijd (19 februari 2019) twee dagen per week werkt op loonwaarde (4 0(0). 
Het bijbehorende sv-loon Is € 1,628,52 per maand. 

Omdat 	 op de datum einde wachttijd nog niet volledig is hervat in het eigen 
aangepaste werk Is de theoretische verdiencapaciteit bepalende voor de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Gangbare arbeid 
Ik heb het Claim Beoordeling en Borging Systeem (CBBS) geraadpleegd om de mogelijkheden in 
gangbare arbeid te onderzoeken Na de voorselectie zijn mij functies in 175 SBC-codes getoond. 
Hieruit heb ik de volgende soorten functies geselecteerd: 

Functie 	 SBC-code Arb.pi Uurloon Factor  
Arbeidsdeskundige 	 721011 	4 	€ 22,72 1,0000 
Sociaal raadsman 	 763050 	3 	€ 19,90 1,0000 
Transportplanner, medewerker bevrachting 	484010 	4 	€ 17,11 1,0000 

Gezien het opleidingsniveau, de opleidingsrichting, het leervermogen en de werkervaring is 
r in staat tot het vervullen van de bovenstaande functies. Deze functies passen 

og haar belastbaarheid omdat er in de functies geen overschrijding is van haar belastbaarheid op 
frequent buigen, tillen of dragen, frequent zware lasten hanteren, staan of staan tijdens het werk. 

De theoretische verdiencapaciteit wordt vastgesteld op basis van de mediane loonwaarde (het 
middelste loon) van de hierboven genoemde drie functies. Dit is het loon behorend bij de functie 
van sociaal raadsman en bedraagt € 19,90. 

De theoretische verdiencapaciteit bedraagt dus: € 19,90 per uur. 

Naast de hierboven genoemde functies zijn de volgende aanvullende functies geduid: 

Overige geselecteerde functies)_ 
	

code 
Leerplicht ambtenaar 	 763071 
Receptionist, baliemedewerker 	 315150 

9. Arbeidsongeschiktheidsberekening 
Vaststelling verdiencapaciteit 
De verdiencapaciteit in gangbare arbeid is bepalend voor de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze 
bedraagt € 19,90 per uur. 



aangifte 	van 	tot 	SV-loon 	VT betaald 	VT opbouw eP betaald 	EP opbouw 	gewerkte vertoonde 
tijdvakken 
	 dagen 	uren 

	

1 	1-2-2016 29-2-2016 C 1.674,33 	 C 138,66 	 C 109,20 

	

2 	1-3-2016 31-3-2016 C L674,33 	 C 138,66 	 C 109,20 

	

3 	1-4-2016 30-4-2016 C L669,41 	 C 138,66 	 C 109,20 

	

4 	1-5-2016 31-5-2016 C 3.397,35 	C 1.727,94 	C 138,66 	 C 109,70 

	

5 	1-6-2016 30-6-2016 C 1.679,05 	 C 139,42 	 C 109,80 

	

6 	1-7.2016 31-7-2016 C 2.002,06 	 C 128,64 	 C 101,30 

	

7 	1-8-2016 31-8-2016 C 1.939,48 	 C 160,84 	 C 126,67 

	

8 	1-9-2016 30-9-2016 C 1.645,85 	 c 137,77 	 C 108,50 

	

9 	1-10.2016 31-10-2016 C 1.155,18 	 C 137,77 	 C 108,50 

	

10 	1-11-2016 30-11-2016 C 1.645,85 	 C 137,77 	 c 108,50 

	

11 	1-12-2016 31.12-2016 C 2.506,05 	 C 138,09 	C 856,17 	C 108,75 

	

12 	1-1-2017 31-1-2017 C 1.706,65 	 C 144,74 	 C 113,83 

13 	87 
14 	87 
12 	87 
14 	87 
14 	88 
12 	82 
18 	98 
18 	85 
16 	85 
18 	85 
18 	85 
0 	85 

Bijlage 1: reaatmanloonberekening SV-loon 

naam cliënt 
burgerservicenumrner 

beoordelingsdatum 	19 februari 2019 

Aantal gebruikte loonaangifte-tijdvakken: 12 
loontijdvak voor deze beoordeling Is een maand 

C 23.295,59 	C 1.727,94 	C 1.679,68 	C 856,17 	C 1.322,65 
	

167 	1.041 

Indexering: 	 indexcijfer +•x 
Ie tijdvak februari 2016 	107,6 

toetsdatum  februari 2029 	1126  

Ge-Indexeerd bon per 	februari 2019 

	

op jaarbasis 
	

C 24.815,75 

	

per maand 
	

2.067,98 

maatman omvang in uren per week: 19,94 
maatman uurloon: C 23,84 

Totaal inkomen 
betaald SV loon 	C 23.295,59 

betaalde VT/ EP C 2.584,11 -j-
opgebouwde VT / EP C 3.002,33 + 

betaald bon f 23.713,81 

Inkomen op jaarbasis en 1.geneddeld) per maand 
omrekerilactor naar jaarbasis 	1,00 

	

vertoonde uren op jaarbasis 	1041 
toon op jaarbasis C 23.713,81 

	

vertoonde uren per maand 	86,75 
loon per maand C 1.976,15  

toelichting: 
Indexcijfer voor referteperiode en toetsdatum liggen beide na oktober 2014. 
Daarom is gebruik gemaakt van de cbs-Index nieuw (2010 w 100). 

'betaald SV-100ne ncàsdaibataalea VT aalar EP 
'1  oitgaa nde van 12 maanden perjaaren t2 paalvaste loontidrakkan 

index oud: 2000 .100.0 Index nieuw:2010. 1208 

uanirr  



Mate van arbeidsongeschiktheid 
Het arbeidsongeschiktheidpercentage wordt berekend door de verdiencapaciteit te vergelijken met 
het maatmanloon. Het maatmanloon is het loon behorend bij de maatgevende functie van 
leerkracht voor gemiddeld 19,94 uur per week en bedraagt € 23,84 per uur (zie zonodig paragraaf 
6). 

De vergelijking geeft een verlies te zien van: 

€ 23,84 - € 19,90 
x 100% = 16,52% 

€ 23,84 

Dit leidt tot de arbeidsongeschiktheidsklasse minder dan 35%. 

10. Reactie van de klant 
Klant is het eens met de beoordeling. Mocht zij na het ontvangen van de beschikking en een kopie 
van mijn rapportage nog vragen hebben over mijn rapportage dan kan zij contact met mij 
opnemen via mailadres: 

11. Overwegingen no-risk polis 
De no-risk polis is niet van toepassing omdat 	 op de eerste WIA-dag minder 
dan 35% arbeidsongeschikt en omdat zij in staat om het eigen of passende arbeid te verrichten bij 
de eigen werkgever (zie voor de toelichting hierbij: paragraaf 8). 

12. Ant..-"nerlen 
.r is ongeschikt voor de maatgevende arbeid. 

Het arbeicisongeschiktheidspercentage in het kader van de W1A per 19 februari 2019 is 16,52%. 
Haar theoretische verdiencapaciteit Is € 19,90 per uur. Per maand is dit € 1.726,11, 

De verdiencapaciteit wordt gedeeltelijk benut. Zij werkt bij de eigen werkgever en realiseert daar 
een verdiencapaciteit van € 1.628,52 per maand, 



Verschil tussen ZW en WIA-uitkering:  
Klant werkt vanaf 1-10-2018 als taxichauffeur, verdiende met dit werk 1900 bruto per 
maand inclusief VT. 
Wordt ziek per 1-12-2018. 

De ZW-uitkering  wordt op basis van het dienstverband vastgesteld: 1900 : 21,75 = 
Dagloon 87,36 inclusief VT. ZW  uitkering wordt per week betaalbaar gesteld. 
Omgerekend naar maandbetaling: 87,36 x 70% x 21,75 = 1330,06. 

Er kunnen meerdere ZW-uitkeringen naast elkaar lopen, ZW gaat uit van "het 
dienstverband". 
Bij de uitbetaling van de ZW-uitkering wordt rekening gehouden met de witte tabel (= 
met arbeidskorting). 

Dezelfde klant die na 104 weken WIA gaat aanvragen kan te maken krijgen met een 
forse inkomensval! 
Bij de WIA wordt gekeken naar het SV-loon in de referteperiode (= 1 jaar voor de eerste 
ao-dag). 
Dus ziek vanaf 1-12-2018: referteperiode is 1-12-2017 tot 1-12-18. 

12/17 jan 18 feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov 18 
1900 1900 

400 	 400 

We kunnen klant niet aanmerken als herintreder: klant heeft nl inkomsten in de eerste 
maand van de referteperiode. 
In totaal aan SV-loon in de referteperiode 1900 x 2 = 3800 + 800 = 4600. 
4600 : 261 = 17,62 
Stel: klant zou recht hebben op IVA: 
Dan per maand: 75% x 17,62 x 21,75 = 287,43 
Inkomensval = (ZW) 1330,06 - (IVA) 287,43 = (verschil) 1042,63 

WIA wordt betaalbaar gesteld met groene tabel (=geen arbeidskorting). 

Ook al zou ZW bruto gelijk zijn, WIA is netto lager ivm witte/groene tabel. 
Als de klant geen inkomen heeft gehad voorafgaande aan het dienstverband (peildatum 
de eerste maand van de referteperiode) merken we de klant aan als herintreder met als 
aanvangsdatum 1-10-2018. Referteperiode is 1-10-18 tot 1-12-18. Delen het totaal aan 
SV-loon over het aantal werkdagen van maandag t/m vrijdag. 

Stel al vanaf 1 mei 18 inkomen, dan loopt de referte periode van 1 mei 18 tot 1 
december 2018 (delen door het aantal werkdagen van ma t/m vrij). 
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Processchema OTN WB 3000 2018 

Stap 1 Overdracht dossier in team 80 
Vanuit centraal zijn de dossiers in team 80 SMF geplaatst. 

Stap 2 + 3 beoordelen uitval 
De PB kijkt of er sprake is van uitval = stap 3. Het dossier wordt hier ad-hoc afgesloten. 
Uitval is o.b.v.: 

• Militairen (overdracht in SMF naar team defensie) 
• Overleden 
• Bijzondere zaken ( overdracht in SMF naar team EP) 
• AOW leeftijd reeds bereikt 

Indien de AOW leeftijd binnen 6 maanden wordt bereikt wordt het geval administratief afgesloten 
en in SMF op plandatum 25-12-19 gezet. 
Is er geen sprake van uitval dan gaat het door naar stap 4. 

4 t/m 6 Vragenformulier versturen + bewaken binnenkomst 
De TO verstuurt het vragenformulier en bewaakt de terugkomst binnen 1 week. Indien niet retour, 
dan aangetekende rappel, na 1 week nog niet binnen, schorsen uitkering. 

Het vragenformulier bestaat uit 2 delen, een medisch en niet medisch deel. 

Bij retour vragenformulier vult de TO de datum ontvangst in SMF. De fase in SMF gaat dan naar 
dossierstudie VA. 

Stap 7 Ontvangstbevestiging door TO 
Als de vragenformulieren binnen zijn verstuurt de TO een ontvangstbevestiging. 

Hier checkt de TO of het medisch onderzoeksverslag in EA staat (de TO kan dit controleren en 
printen), Zo niet, dan moet het fysieke medisch dossier worden opgevraagd. Wanneer het fysieke 
medisch dossier is ontvangen, wordt de benodigde informatie in EA gezet. Het is van groot belang 
dat de juiste stukken in EA staan om te voorkomen dat de behandeling van een dossier vertraging 
oploopt door het ontbreken van informatie. 

Stap 8 Check PB 
De PB doet hier nog een finale check op de compleetheid van het dossier en checkt o.b.v. laatste 

informatie nog uitval is. Zie hiervoor stap 2 en 3. 

Stap 9 Afstellen werkmapje op a-z en op voorspelmodel 
De PB stelt het werkmapje af in de kast op volgorde a-z en verdeeld over 4 uitkomsten van het 
voorspelmodel. Uitkomst kan zijn omhoog, omlaag, gelijk of hersteld. 

Stap 10 Screenen SMV o.b.v. voorspelmodel medisch onderzoeksverslag 
De SMV doet een beoordeling duurzaamheid en toets op prognose vanuit de eerdere beoordeling, 
rangschikt de medische informatie die voorhanden is en vat deze bondig samen, waarbij m.n. 
aandacht wordt geschonken aan de prognose die de laatste keer is gesteld (het zogenaamde 
"risicoprofiel", dus werd bij de laatste beoordeling bijv. nog een wijziging in gezondheidstoestand 
en belastbaarheid verwacht of niet (zo nodig bellen met de klant om te informeren naar de stand 
van zaken) 

Stap 11 op stukken? 
Hier is de beoordeling of het geval op stukken kan worden afgehandeld. Is dit het geval dan gaat 
het proces naar stap 12. Indien de afhandeling niet op stukken kan maar een spreekuur aan de 
orde is gaat het proces verder bij stap 14. 



Stap 12 + 13 Rapportage anios of VA en voorleggen en indien nodig contrasigneren VA 
Voor de duidelijke kansarme gevallen (conform criteria GBM duurzaam) maakt de SMV de 
prérapportage. Als er voldoende informatie is en de conclusie is dat de beoordeling op de stukken 
kan, dan contrasigneert VA en kan de beslissing uit. Bij IVA gaat het via de 
beslisautoriteit/adviseur VA( via stap 22 naar stap 24) 

Stap 14 Oproeplocatie? 
Indien voldoende informatie en afhandeling kan niet op de stukken, dan wordt gekeken of er 
artsencapaciteit van OTN die locatie is Is dit het geval dan gaat het proces verder bij stap 16. 
Hebben we geen arts op een oproeplocatie dan gaat het proces verder bij stap 15. 

Stap 15 Registreren SMF 25-12-20 
Als het niet op stukken kan worden afgedaan en er een spreekuur gepland dient te worden maar 
we hebben geen arts op de betreffende oproeplocatie, dan registreren we het geval in SMF met een 
plandatum van 25-12-20. 

Stap 16 Plannen SU VA/AD op locatie + telefonisch uitnodigen 
De spreekuur planning vindt plaats op regie kantoor Groningen, de klant wordt telefonisch 
uitgenodigd. Eventueel gaat er een belbrief uit wanneer de klant niet wordt bereikt. De oproep gaat 
via GCU, hiermee is de opslag in EA geborgd. Facilitor wordt handmatig vanuit Groningen gevuld 
door de TO in Groningen. Het spreekuur wordt ook in outlook gezet voor een planningsoverzicht en 
voor de beschikbaarheid. 

Na de planning worden de relevante stukken opgeslagen in EA en wordt het werkmapje vernietigd. 
( na 14 dagen) 

Stap 17 Spreekuur VA 
De spreekuur planning vindt plaats op regie kantoor Groningen, het spreekuur op de betreffende 
locatie. 

Indien een klant niet op komt dagen bij het spreekuur dan dient de spreekuurhouder de TO in 
Groningen in te lichten voor de procedure NVGB, d.w.z. oproepen, aangetekende oproepen en 
daarna schorsen wanneer de klant weer niet reageert. 

De procedure opvragen medische informatie is te vinden na stap 24. 

Stap 18 Rapportage VA en indien nodig contrasigneren 
Na afronden beoordeling VA volgt de VA rapportage. Indien rapportage door arts: contrasigneren 
door mentor/opleider VA. 

Stap 19 FML? 
Geen FML: na de VA rapportage volgt stap 24 (via stap 22). 

Wel FML opgesteld: het dossier gaat door naar de AD, stap 20. 

Stap 20 Beoordeling AD 
Er is een FML. De fase in SMF komt op beoordeling AD op naam van Arthur. 

De stap dossier naar AD gaat altijd via Arthur om de casus toe te wijzen aan een AD. De AD roept 
zo nodig vervolgens zelf op. 

Stap 21 AD rapportage 
Na afronden beoordeling AD volgt de AD rapportage. 

Stap 22 en 23 Voorleggen beslisautoriteitjadviseur VA/AD 
Het dossier wordt voorgelegd aan de beslisautoriteit IVA. 



Stap 24 Beslissen + registratie en overdracht 
De PB op het regiekantoor Groningen geeft de beslissing af en zorgt voor een juiste registratie in 
de systemen. 

Bij een nieuwe herbeoordeling VA zorgt de PB voor de juiste registratie en dat de casus in het 
voorportaal van het betreffende kantoor komt. 

Hier volgt nog een finale check op vernieling van de stukken (niet medisch werkmapje) en de PB 
checkt dat de relevante stukken zijn opgenomen in EA. 

Bijlage bij stap 17 

Binnen de divisie SMZ hechten wij sterk aan een kwalitatief goede dienstverlening die voldoet aan 
de verwachtingen van de opdrachtgever en afnemer met inachtneming van de professionele 
standaarden. Binnen het project Herbeoordelingen WIA is het van belang dat alle herbeoordelingen 
op een kwalitatief goede manier verlopen. Eén van de onderdelen van de gevalsbehandeling is het 
inwinnen van medische informatie. 
Wanneer voor het opstellen van het medisch onderzoeksverslag/verzekeringsgeneeskundige 
rapportage aanvullende informatie van de behandelende sector nodig is ter ondersteuning van de 
oordeelsvorming, vraag je dit uit conform onderstaande werkwijze. 

Medische informatie opvragen 
De brief wordt opgesteld in Medirap. Bijlage 1 is een voorbeeldbrief. Vergeet niet om in de brief 
ook de kostenplaats (020207) en de eigen naam als contactpersoon UWV op te nemen. 
Laat de klant het formulier 'Machtigen uitwisselen medische gegevens' ondertekenen. Bijlage 2 is 
een voorbeeld. 
Bij het opvragen van medische informatie bij meerdere instanties, moet voor iedere opvraag een 
aparte brief worden opgesteld. 
De arts verstuurt de brief en de bijbehorende machtiging tezamen met een retourenvelop (met 
postadres van Groningen) aan de behandelende sector. Regiekantoor Groningen zorgt voor 
voldoende voorraad retourenveloppen op alle oproeplocaties. 

Kopiebrief en machtiging naar Groningen 
Mail een kopie van de brief die aan de behandelende sector is verstuurd samen met een ingescand 
exemplaar van het machtigingsformulier naar: EZWBHerbowiaGroninoen@uwv.nl. 

Vastlegging in EAED, SMF en rappel 
De TO zorgt dat de brief en een exemplaar van de machtiging worden gescand in EAED. Ook zorgt 
de TO voor vastlegging in SMF dat er medische informatie is opgevraagd. De behandelende sector 
krijgt 14 dagen om de medische informatie te verstrekken. Als de medische informatie niet tijdig 
is ontvangen stuurt de TO een rappel. Dit is ook apart zichtbaar in SMF. Alle dossiers waarin langer 
dan 3 weken wordt gewacht op medische informatie, moeten worden afgerond zonder die 
medische informatie! Dit moet te allen tijde worden voorgelegd aan de mentor/opleider VA. 

Ontvangst medische informatie 
Zodra de medische informatie wordt ontvangen wordt het op de dag van binnenkomst verwerkt en 
in EAED gezet. De ontvangst wordt ook in SMF vastgelegd. 

Mail ontvangst 
Zodra de info binnen is stuurt de TO een mail naar de desbetreffende arts dat de medische 
informatie in EAED staat. 



Medische informatie van de klant 
Heeft de klant de beschikking over medische informatie maar heeft hij dit niet mee naar het 
spreekuur, dan kun je de klant verzoeken de medische informatie op te sturen naar (onder 
vermelding van 'medisch geheim'): 
UWV 
Afdeling AG-FO WIA D2 
Postbus 11113 
9700 CC Groningen 
Let op! Medische informatie mag nooit via een e-mail worden verzonden (door ons niet) of gevraagd worden op te sturen 
via een e-mail door de klant. 
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Verslag van gesprek tussen dd 26-2-2019 tussen 

en 	 , beiden.. OTN 

en 

en1111~1111111111~1 beiden CEC 
hoofdkantoor UWV 

	

1. 	is werkzaam sedert 	en 
	

beiden 

	

2. 	Beiden werken onder verantwoordelijkheid van 	 in he• 
begin werkte er aanvankelijk een groep van ongeveer 10 a 12 smv'n onder 
verantwoordelijkheid vanill~~. 

	

3. 	Alle smv'n bij het team OTN werken met dezelfde taak en functieomschrijving "Sociaal 
Medisch Verpleegkundigen OTN". Daarin staat beschreven wat hun taken zijn en bevat 
afspraken over welke contacten en overlegvormen er zijn. 

	

4. 	Er werd gewerkt met papieren dossiers. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van EAED. Alle 
dossiers bevatten een door cliënt ingevulde vragenlijst. 

	

5. 	Het werkproces was als volgt: 
De smv'n bekeken de vragenlijst, de meest actuele rapportage van de verzekeringsarts die in 
het dossier aanwezig was (vaak van 10 jaar of langer geleden) en deelden de dossiers in in 3 
categorieën: 
a) Oproep SU bij de arts 
b) NA 
c) Oproep op langere termijn (geen prioriteit, maar doen als er tijd voor is) 

	

6. 	In ongeveer de helft van de gevallen overlegden de SMV'n met een collega smv. In de andere 
helft was de uitkomst "oproep" of "IVA" zo evident dat overleg niet nodig was en het dossier 
meteen naar de pb kon voor de beschikking. Indien nodig was overleg mogelijk met de 
verzekeringsarts. Dat kwam een paar keer per week voor. 

	

7. 	SMV'n die aan de wb 3000 werkten ieder 10 tot 15 a 20 dossiers af per dag. 
8. de rapportage (medisch onderzoeksverslag) werd door de SMV gemaakt in een sjabloon 

waar bij het kopje "verzekeringsarts" de naam van de va werd ingevuld 	en de 
initialen van 2 smv'n. De va deed geen controles op de dossiers 

9. Vervolgens werd de rapportage overgedragen aan de Pb. 
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Verslag (geserreerd) van een gesprek tussen d.d. 26-2-2019 

en 	 en 

en 

en.11~~11111111~111 beiden CEC 
hoofdkantoor UWV 

1. Van de WB3000. Via screening door BC&K centraal bleven er ongeveer 2800 dossiers over en 
na administratief/juridische screening ongeveer 2500. Daarvan is: 

a. Ongeveer 1900 dossiers iva 
b. Ruim 200 (zgn "schrijnende gevallen", mensen die mogelijk al veel eerder 

arbeidsvermogen hadden) zijn gepland voor su-va (waarvan er inmiddels 164 zijn 
gedaan) 

c. De restgroep is geparkeerd voor een herbeoordeling op termijn als er tijd voor is bij 
of OTN of desbetreffende district (na directiebesluit). Deze zijn conform de landelijke 
afspraak in systeem gezet met herkenbare datum (25-12-2020). 

2. Rol 
a. verantwoordelijk voor logistiek adm-juridische proces 
b. stuurt naast TO en PB de groep SMV ("aanjager") aan voor wat betreft productie en 

administratieve afspraken iornil 
c. heeft bijgedragen aan het maken van de rapportage sjablonen samen met. 

3. Rol-: 
a. Als msmz integrale verantwoordelijkheid 
b. Kwaliteit: Nadat beslissing uit was werd een steekproef gedaan door BC&K, 

aanvankelijk met een omvang van 10 per maand, later 8 per maand. Deze dossiers 
werden beoordeeld door een 	 De va maakt een rapportage over zijn 
bevindingen en koppelde dat terug aan 	els. Zo nodig werden de 
bevindingen ook teruggekoppeld aan anios en begeleiders/opleiders en waar nodig 
dool. aan ai en de smvin. De steekproef is getrokken op heel OTN, dus niet 
alleen wb3000 wat betekent dat er relatief zeer weinig dossiers van W83000 in de 
steekproef zaten (steekproeven overall door arts Apeldoorn zijn tot begin nov. 
uitgevoerd en In dec/jan niet). In februari is de overall steekproef weer opgepakt. 

	

4. 	De 	trok ook steekproeven: bevindingen werden mondeling teruggekoppeld 
aan 	en smvin 

	

5. 	was tevens de 	: vrijwel alle beslissingen zijn ondertekend door en 
in enkele gevallen door 	als 	de primaire arts was. 
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Kort verslag van een gesprek tussen d.d. 26-2-2019 

en 	, beiden_;- is tevens 	ook voor OTN 

en 

en 	 beiden CEC 
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1. Illwas vooral werkzaam als.voor WB3000 OTN 	 fungeerde als 
plaatsvervanger van. voor het gevalEafwezig was. De smv'n vielen onder 
verantwoordelijkheid var.. 

2. 11. is vanuit 2 rollen betrokken geweest bij de WB3000: alsEen al 	. Als 
fungeerde Euitsluitend als plaatsvervanger van.alsEafwezig was. Als 	hac 
.een rol in de kwaliteitsbewaking. 

3. Voor aanvang van de wb3000 hebben 	el" een steekproef getrokken van rond de 10-
20 dossiers om te kijken hoe de populatie er uit zag. Dat is "praktisch" gedaan zonder 
daarover iets vast te leggen. De conclusie dat 	hadden na het bekijken van de 10-20 
dossiers uit de steekproef was dat het grootste deel niet belastbaar was voor arbeid. 

4. Nav deze steekproef is het werkproces ontworpen in samenwerking met het management. 
5. De smv maakte de rapportage en overlegde altijd met een andere SMV. Dagelijks was er 

overleg mee. Indien er overleg met.. was geweest werd dat niet opgenomen in de 
rapportage. 

6. Mwas dagelijks aanwezig in de werkruimtes waar de smv'n werkten en zij konden. 
benaderen met vragen. 

7. Elk dossier werd door twee smv'n bekeken en pas na overeenstemming werd er 
gerapporteerd. Bij geen overeenstemming vond overleg plaats met. 

8. De smv'n rapporteerden het medisch onderzoeksverslag op een rapportagesjabloon met een 
standaardtekst waarop de naam van de verzekeringsarts stond—en de initialen 
van beide smv'n. De va bekeek de rapportages niet. 
Toelichting 	 in tweede instantie: De va bekeek de rapportages niet omdat het 
past binnen de vooraf gemaakte afspraken met de SMV. Want er is sprake van evidente IVA 
gevallen. 

9. beoordeelde de kwaliteit van de beoordelingen via een steekproef■ bekeek 
per week ongeveer 20 dossiers. Toelichting 	in tweede instantie: Het had zich 
aangetoond dat een 100% controle geen toegevoegde waarde heeft bij evidente IVA 
gevallen. Er is niets vastgelegd van deze steekproefsgewijze controles. 	 heeft 
nooit iets bijzonders gezien in deze dossiers. Alle dossiers voldeden kwalitatief aan de norm 
en afgesproken werkwijze. 

10. In alle dossiers zit een voorlegger beslisdocument IVA. Deze voorleggers bevatten de naam 
van de rapporteur-va (meesta 	) en worden ondertekend door een andere va 

Soms wordt de naam 	genoemd als rapporteur en teken." Het 
ondertekenen werd gedaan volgens onderlinge afspraak gedaan zonder het dossier te 
bekijken. Toelichting 	in tweede instantie: Omdat het evidente IVA gevallen 
betrof die passend waren binnen de vooraf gemaakte afspraken tussen de VA-en. 

11. Controles vonden steekproefsgewijs plaats, maar daarvan is niets vastgelegd 
Toelichting 	 in tweede instantie: De uitkomsten van de controles gaven een 
voldoende kwaliteitsniveau weer 
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