
uitKeringen Verzekeringsartsen zijn boos. ‘In het ziekenhuis doet
een arts-assistent ook niet meteen de meest complexe operaties.’

ingrid Weel
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Het UWVwil net afgestudeerde ba-
sisartsen inzetten bij de herbeoorde-
ling van arbeidsongeschikten om de
grote achterstandweg tewerken.De
verzekeringsartsen van de uitke-
ringsorganisatie zijn boos over deze
oplossing. ‘Ontoelaatbaar en onaan-
vaardbaar’ noemtNovag, de vakbond
van UWV-artsen, het voorstel.

“Beginnende artsen zijn niet op-
geleid, niet bekwaam en niet be-
voegd omherbeoordelingen te doen
bij mensen met een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering. Dat is in strijd
met de wet, de medische beroeps-
normen, het tuchtrecht en het pro-
fessioneel statuut verzekeringsart-
sen”, laatWimvanPelt, de voorzitter
van Novag, weten.

Ook de Nederlandse Vereniging
voor Verzekeringsgeneeskunde
(NVVG) is ontevredenover deze aan-
pak. “Een herbeoordeling na soms
vele jaren, met alle gewenning aan
de uitkeringssituatie, is een com-
plexe verzekeringsgeneeskundige
opdracht die hoge eisen stelt aan de
kwaliteit en vaardigheden van de

verzekeringsartsen”,meldtRobKok,
voorzitter van de NVVG.

“Door jonge artsen in te zetten,
zonder verzekeringsgeneeskundige
kennis en ervaring, maken wij ons
ernstig zorgen over de kwaliteit van
deze beoordelingen”, aldusKok.Ver-
zekeringsarts Van Pelt: “Er bestaat
een gerede kans dat deze aanpak zal
leiden tot onrechtmatige uitkerin-
gen en ten onrechte beëindigde uit-
keringen.”

Volgens UWV-bestuurder Fred Pa-
lingkanhet prima. “Wekijken al lan-
ger of de relatie opleiding-werk voor
net afgestudeerde basisartsen slim-
mer is te combineren.Nukrijgen art-
sen die de vierjarige studie tot verze-
keringsgeneeskunde gaan doen in
het eerste jaar wel heel veel theorie
en heel weinig praktijk.”

Vorige maand is al een versnelde

opleiding gestart voor dertig nieuwe
artsen, die na tweemaanden de her-
beoordelingen gaan doen.Vanaf 1 ju-
ni dus. Paling verwijst daarbij naar de
inzet van artsen-in-opleiding in het
ziekenhuis. “Daar werken ze direct
mee. En bij ons gebeurt dat uiteraard
onder supervisie van een van onze
verzekeringsartsen.”

De NVVG gebruikt deze vergelij-
king ook, maar dan anders. “In het
ziekenhuis doet een arts-assistent
toch ooknietmeteen demeest com-
plexe operaties?”

Dat deUWV-artsen boos zijn, ver-
klaart bestuurder Paling uit de jaren-
lange onvrede over arbeidsvoorwaar-
den. “Er is een bepaald idee bij een
bepaald deel van de artsen dat
schaarste in hun beroepsgroep helpt
om betere arbeidsvoorwaarden te
verkrijgen.”HetUWV-bestuur vindt
de inzet van basisartsen een goed
idee, omdat zo de huidige UWV-
artsenniet te veelworden belast. De
basisartsenmoeten tienduizendher-
beoordelingen op zich nemen.

Minister Lodewijk Asscher van
sociale zaken komt waarschijnlijk
dezeweekmet een brief waarin zijn
oplossingen voor de grote achter-
standen bij het UWV staan.

UWV wil basisarts inzetten voor
herkeuren arbeidsongeschikten
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‘Dit kan leiden tot
verkeerde besluiten
over uitkeringen’


