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Het filosofisch elftal analyseert
DE VERDIEPING 8

Geweld in de trein.
Ingrijpen of niet?

Kamer overweegt schrappen straf
VANDAAG 6

Misschienmag
‘Fuck de koning’

Verkrachting, beroving.
Trouwwas bij strafzaak
tegen jonge verdachten.
NEDERLAND 8

Keuringsartsen: Te
snel stempel ‘ziek’
Werkloos en arbeidsongeschikt zijn synoniemen aan het worden

Ingrid Weel
REDACTIE ECONOMIE

“Iedereen in Nederland mankeert
wel wat volgens de huidige definities
van ziekte en gezondheid”, signa-
leert Jim Faas, voorzitter van de Ne-
derlandse Vereniging voor Verzeke-
ringsgeneeskunde (NVVG). Dat is on-
houdbaar, waarschuwt hij. “We lo-
pen echt vast. Zelfs bij jonge mensen
zie je al dat ze uitvallen door stress
of een of andere ontwikkelingsstoor-
nis. We moeten het ziektebegrip af-
bakenen, anders komen veel te veel
mensen in een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering terecht.”
Faas: “Boven de 50 jaar loopt er bij-

na niemand meer rond zonder min-
stens één medische diagnose. Maar
ook onder de 30 jaar vliegen de la-

bels ons inmiddels om de oren: dys-
lexie, PDD-NOS, ADHD, autisme,
hoogbegaafd. De lijst is eindeloos. Als
je uit het lood geslagen bent, heb je
een gerede kans om minimaal het
etiket ‘aanpassingsstoornis’ te krij-
gen. Dat geeft toch te denken. Wie is
nog normaal?”
Daarbij zijn recente berichten over

toenemend verzuim onder mensen
met mantelzorgtaken uiterst zorg-
wekkend, vindt Faas. En ook de eco-
nomische crisis speelt een rol, mer-
ken de verzekeringsartsen die veelal
werken voor uitkeringsinstantie
UWV. “Werkloosheid is op zichzelf
een ziekmakende factor. Wie langdu-
rend werkloos is, gaat zich slechter
voelen.”
“Er is ook grote druk vanuit de sa-

menleving: iedereen behoort te wer-
ken voor zijn geld. Als je werkloos

bent, word je daarop aangekeken.
Depressies liggen vervolgens op de
loer. Zo gebeurt het dat werklozen
een keuring aanvragen met een ge-
rede kans dat ze vanwege psychische
klachten in de WIA (de vroegere
WAO, red.) belanden.”
Hierdoor vervaagt de grens tussen

werkloos en arbeidsongeschikt,
meent Faas. “Het zijn synoniemen
van elkaar aan het worden. Als je
maar iets mankeert kan dat in Ne-
derland als kapstok worden gebruikt
om een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering aan te vragen. En wie tijdelijk
in de put zit, behoudt zijn uitkering
toch vaak levenslang. Het dossier
wordt vaak niet meer opnieuw beke-
ken. Er is een chronisch tekort aan
verzekeringsartsen.”
De laatste paar jaar neemt het aan-

tal aanvragen voor een WIA-uitke-
ring toe. Er zijn nu 820.000 mensen
arbeidsongeschikt. In 2012 vroegen
55.900 mensen een WIA-uitkering
aan, in 2013 waren dat er 57.800
en vorig jaar bijna zestigduizend. Iets
meer dan de helft van de aanvragen
wordt toegekend.
Faas: “Waarom de ene cliënt wel en

de andere geen arbeidsongeschikt-

heidsuitkering krijgt, wordt allengs
steeds minder begrijpelijk.”
De verschillen in uitkomsten bij

medische keuringen worden voor de
mensen steeds moeilijker te verte-
ren, merken de verzekeringsartsen
in hun spreekkamer. De druk op de
artsen om een medisch stempel te
plakken op relatief gezonde mensen
is hoog, weet Faas. “Volgens de defi-
nitie van gezondheid door de We-
reldgezondheidsorganisatie WHO uit
1948, waarbij het ‘compleet welbe-
vinden’ centraal staat, is bijna nie-
mand gezond.”

VANDAAG 7
‘Alles is een ziekte geworden’

TrouwdeVerdieping

Twee Londense gepensioneerden hebben zojuist gestemd. Foto AP‘Als je uit het lood
geslagen bent, heb je
een gerede kans om
minimaal het etiket
aanpassingsstoornis
te krijgen’

advertenties

Exitpolls geven Tories ruime
winst bij Britse verkiezingen
Van onze redactie buitenland

Volgens exitpolls hebben de Con-
servatieven van premier David Ca-
meron de verkiezingen in Groot-
Brittannië ruim gewonnen. Zijn
partij komt volgens de BBC uit op
316 zetels en de oppositiepartij La-
bour op 239. De 316 zetels zijn net
niet genoeg voor een absolute
meerderheid in het 650 zetels tel-
lende Lagerhuis.
Op basis van de laatste peilingen

was de algemene gedachte al dat de
Conservatieven licht favoriet waren
Zonder absolute meerderheid zijn
de Tories aangewezen op steun van
een of meer van de kleinere partij-
en. Waarschijnlijk is daarbij een be-
langrijke rol weggelegd voor de
Schotse nationalisten of de Liberal
Democrats, de huidige regerings-
partner van de Conservatieven. De

Schotse nationale partij SNP komt
op 58 zetels en de Liberale Demo-
craten op 10.
Ondanks een zenuwslopende nek-
aan-nekrace tussen de Conservatie-
ven van premier David Cameron en
Labour van oppositieleider Ed Mili-
band, bleef het tot aan elf uur gis-
teravond netjes in de persuitingen
ronde de Britse verkiezingen.
In de media geldt de afspraak om
tot sluiting van de stembureaus te-
rughoudend te berichten over de
Lagerhuisverkiezingen, om de uit-
slag niet te beïnvloeden. Ook de po-
litici zelf hielden zich keurig aan de
afspraak om geen campagne meer
te voeren. Bij het uitbrengen van
hun stem poseerden Cameron en
Miliband wel voor de fotografen,
maar ze zeiden niets tegen de pers.
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