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Verzekeringsartsen houden vast aan hun professionaliteit en gaan 

(opnieuw) herbeoordelingsdata aangeven.  

Het UWV verbod om herbeoordelingsdata aan te geven strookt 

niet met onze professionele verantwoordelijkheid.  

Op 1-1-2011 was er een voorraad van 111.902 herbeoordelingen bij UWV. Het grootste 

deel van die herbeoordelingen is op dat moment beleidsmatig geschrapt. 51.584 WAO 

herbeoordelingen, 20.588 WAJONG herbeoordelingen en 1.811 WAZ signalen werden 

“geschoond”. Ook het grootste deel van de 37.918 nog openstaande WIA 

herbeoordelingen werd geschrapt, of “overgedragen” zoals UWV het noemt. Na 

“schoning” bleven er van 111.902 herbeoordelingssignalen 7500 herbeoordelingssignalen 

over. Of hoe efficiënt een delete knop kan zijn.  

Om te voorkomen dat er opnieuw achterstanden zouden ontstaan hebben de 

verzekeringsartsen beleidsmatig een verbod gekregen om nog herbeoordelingsdata aan 

te geven in WIA(1). Formeel zijn de achterstanden daardoor klein en komt minister 

Asscher tot een achterstand van 11.500 herbeoordelingen. Tot zover het beleid van UWV 

en SZW. 

Maar wat zeggen de wet en regelgeving en onze richtlijnen. Een citaat: 

 In de Memorie van Toelichting bij de Wet WIA (Tweede Kamer, vergaderjaar 

2004-2005, 30 034, nr. 3. p. 34), voor zover hier van belang, is vermeld dat in 

het nieuwe stelsel geen sprake meer is van wettelijke periodieke 

herbeoordelingen. Bij iedere claimbeoordeling zal bezien worden wat de datum 

van een volgende claimbeoordeling, een professionele herbeoordeling, is. Dit 

hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met 

betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. Een 

professionele herbeoordeling is een beoordeling op aangeven van de 

verzekeringsarts of arbeidsdeskundige, of omdat betrokkene er zelf om verzoekt. 

Op de ledenvergadering was de conclusie dat het UWV herbeoordelingsbeleid strijdig is 

met de wettelijke kaders, de doelstelling van de wet en onze richtlijnen. Daarop is tijdens 

de ledenvergadering het voorstel gedaan om opnieuw na elke beoordeling een concrete 

herbeoordelingsdatum aan te geven, indien dat op basis van uw prognose aan de orde is, 

bij alle beoordelingen, dus ook in WGA, waarbij de prognose per definitie (2) gunstig is.  

Dat voorstel is unaniem aangenomen door de ledenvergadering.  

Niet het UWV, maar de wettelijke kaders, onze richtlijnen en onze maatschappelijke rol 

moeten ons professioneel  handelen bepalen. Voor zover we dat niet meer deden, gaan 

we dat vanaf vandaag opnieuw doen.  

Mocht u onder druk gezet worden om u aan het UWV beleid te conformeren vernemen 

we dat graag. U kan contact opnemen met uw bestuur via post@novag.biz, of 

rechtstreeks met een van onze bestuursleden, die kan u terug vinden op 

http://www.novag.biz/bestuur/  

 

(1) Behalve bij de WGA 80-100% op medische gronden per einde wachttijd.  

(2) Behalve bij een deel van de WGA 35-80%.  
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