
Er is een groot tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen). Dit heeft ernstige gevolgen voor Nederlandse werknemers 

in een uitkeringssituatie, én mogelijk voor het draagvlak voor ons sociale 

zekerheidsstelsel. 
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Dit zegt Wim van Pelt, praktiserend verzekeringsarts en voorzitter van de Novag- UWVA, de 

vakbond van UWV-artsen. In 2007 is de Novag opgericht uit bezorgdheid over de verslechterende 

positie van de verzekeringsarts, maar die is er sindsdien alleen maar verder op achteruitgegaan, 

aldus de voorzitter. Van de 700 verzekeringsartsen die bij het UWV werken stromen er jaarlijks 

zo'n 50 uit, terwijl er hooguit tien nieuwe artsen bijkomen. De tekorten die daardoor ontstaan 

worden nu vaak opgevuld door freelancers, die soms slechts basisarts zijn. 

Ook op andere manieren wordt het werk van de verzekeringsarts minder aantrekkelijk, zegt Van 

Pelt. De werkdruk is opgelopen, ook door de vele extra administratieve handelingen, de autonomie 

van de arts wordt uitgehold doordat deze steeds minder vaak zelf mag bepalen of hij cliënten 

opnieuw oproept, en de koopkracht is volgens de vakbond sinds 2002 met zo’n twintig procent 

achteruitgegaan. Het salaris van de verzekeringsartsen bij het UWV is sindsdien namelijk niet 

gestegen, en onder meer de eigen bijdrage aan het pensioen is verhoogd. ‘Op deze manier kiest 

niemand meer voor dit vak’, aldus Van Pelt. 

De grootste zorg van de Novag-UWVA betreft echter de klanten van het UWV. ‘Er zijn nu mensen in 

Nederland die al jaren ten onrechte een uitkering ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze ooit een been 

hebben gebroken. Daarnaast zijn er mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens 

psychische problemen zoals angstklachten. Zij moeten opnieuw beoordeeld worden na een paar 

maanden, maar worden dan al te vaak niet opgeroepen. Gevolg is dat ze thuis blijven zitten en hun 

probleem langzamerhand onbehandelbaar wordt.’ 

Al jaren is de bond in gesprek met werkgever UWV. Ook is een brandbrief verstuurd aan 

demissionair minister Donner. ‘Maar niets verandert, de problemen worden niet eens benóemd’, 

verzucht Van Pelt. Terwijl er nu echt snel iets moet verbeteren, waarschuwt hij. De artsen moeten 

meer autonomie krijgen, betere arbeidsvoorwaarden en minder administratieve rompslomp. ‘Want 

wanneer te veel mensen onterecht een uitkering ontvangen, zoals nu, wordt het draagvlak voor de 

sociale zekerheidsregelingen aangetast. Onze vrees is dat het stelsel dan al te makkelijk nog 

verder wordt uitgekleed, en zieke werknemers direct richting bijstand worden gedirigeerd.’ 
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Voor meer info, kijk ook op 

http://www.novag.biz/nieuws/ 
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