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Ingrijpen is onvermijdelijk  

De toekomst van de sociaal medische beoordeling 

Met een paar maanden vertraging is hij dan toch verschenen. De kamerbrief van Koolmees over de 

toekomst van de sociaal medische beoordeling.1 Ik citeer: ‘UWV, NVVG en SZW hebben nieuwe 

afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen. Deze 

afspraken moeten ervoor zorgen dat UWV meer uitkeringsgerechtigden kan beoordelen en 

begeleiden en dat ook beter kan doen.’  

 

 

De verwachting daarbij – zo heet het – is dat de maatregelen het werk als verzekeringsarts 

aantrekkelijker maken. Maar dan komt de waarschuwing: er zullen aanvullende maatregelen nodig  

zijn aan om de toenemende vraag naar sociaal-medische dienstverlening te kunnen voldoen.  

Wat gaat er gebeuren? UWV gaat zijn bedrijfsvoering intelligenter, zinvoller en leuker inrichten met 

Sociaal Medische Centra. Verzekeringsartsen gaan zich inspannen voor een richtlijn taakdelegatie.  

Niet meer zo krampachtig alles zelf willen doen. Voor de critici: het wordt pertinent geen ‘wasstraat’, 

zo kwamen partijen overeen. Van deze maatregelen wordt veel verwacht. Hopelijk rekenen politici 

zich niet op voorhand rijk met de opbrengst van deze twee pijlers en verdwijnt de derde pijler, die 

van SZW zelf, niet in de coulissen.    

SZW écht aan zet                                                                                                                                                                              

Over die derde pijler wil ik het namelijk hebben. Die is te vangen onder de noemer: Sociale Zaken, 

doe zelf nu eindelijk ook eens wat! Iets substantieels. Iets aan de complexiteit van de 

arbeidsongeschiktheidswetgeving en het vigerende totaal inefficiënte herbeoordelingsregime. We 

geraken daar al jaren niet aan uit en zonder serieuze ingrepen zal dat echt niet veranderen. Met 

andere woorden: draai aan de knoppen van de verzekering. Dan bedoel ik niet aan de technische 

knoppen, dat kunstje kennen we onderhand wel, maar aan de inhoudelijke (her)beoordelingscriteria. 

En nee, ik houd geen rekening met de gevolgen voor het hybride stelsel. First things first. Dit is een 

inhoudelijke exercitie.  

Roel en Annelies 

Roel (34) vertelt hoe hij vol vertrouwen naar het UWV ging maar later de kous op zijn kop kreeg: 
‘twee weken na dat gesprek was daar ineens die brief van de verzekeringsarts met daarin de 
conclusie dat ik voor 80 tot 100% ben afgekeurd. Nogmaals in een psychose belanden door 
werkdruk zou desastreus zijn voor mijn psychische gezondheid en dat moest koste wat kost 

 
1 Kamerbrief toekomst sociaal-medisch beoordelen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/kamerbrief-toekomst-sociaal-medisch-beoordelen
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worden voorkomen. Ik was in het verleden door financiële problemen en een te hoge werkdruk 
immers in mijn eerste psychose terecht gekomen.’ 2 
 

 

Annelies (28) verschijnt met haar gemachtigde op zitting bij de Centrale Raad. Zij heeft al jarenlang 
allerlei invaliderende lichamelijke klachten. Uiteindelijk is de diagnose ME/ CVS gesteld. Ze heeft 
verschillende specialisten geraadpleegd, zonder succes. Ze is tot heel weinig in staat en wordt in 
het huishouden dagelijks geholpen door haar moeder. Op grond van de beperkingen die de 
verzekeringsarts aangaf – waaronder een urenbeperking van 2 uur per dag - kon de 
arbeidsdeskundige onvoldoende functies duiden, wat resulteerde in 80-100% WGA. Daarmee was 
ze het niet eens, ze meent recht te hebben op een IVA-uitkering. Er was al zoveel getherapied en 
niets hielp. Volgens UWV zou ze nog een multidisciplinair traject kunnen volgen met kans op 
herstel. Haar bezwaar en beroep zijn ongegrond verklaard en de hoop is nu gevestigd op de 
Centrale Raad. Het wordt Annelies tijdens de zitting als de rechter haar vraagt hoe het met haar 
gaat te machtig. Haar gemachtigde betoogt dat door UWV beoogde multidisciplinaire behandeling 
niets inhoudt wat zij al niet eerder heeft geprobeerd.3 
 

 

Morele dilemma’s en financiële belangen                                                                                                                                                   

Het systeem is zo ingericht dat er een oordeel moet worden geveld over de duurzaamheid van de 

beperkingen. Is het WGA of is het IVA? Dit systeem maakt dat we mensen als Roel ‘afschrijven’, die 

dat afgeschreven worden helemaal niet beogen. De vraag is of we daarmee ‘goed doen’. IVA 

betekent namelijk ook: hier valt nooit meer iets te re-integreren. Dit is een nog altijd onvoldoende 

geadresseerd moreel vraagstuk.                                                                                                                                                                               

Een andere groep wíl juist die IVA-uitkering. Op grond van uiteenlopende  - niet altijd duidelijk  

uitgesproken – motieven. De een ziet er de erkenning in van de ernst van de aandoening. Zoals 

Annelies. Is het een goede zaak dat Annelies op haar leeftijd in de IVA beland voor de rest van haar 

leven? Voor een ander is het een zegen om door UWV verder met rust te worden gelaten. Weer een 

ander ziet de IVA als aantrekkelijker alternatief voor de WGA, de uitkering is immers hoger. Of er zit 

een streven achter om van de premielast en re-integratieverplichtingen te worden verlost: 

werkgevers. Kortom een kluwen van morele dilemma’s en belangen, die op zichzelf het zicht op ‘de 

juiste beoordeling’ danig kunnen vertroebelen.   

De schifting tussen duurzaam en niet duurzaam - met zo verstrekkende consequenties - baseren op 

nou juist de achilleshiel van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling, de prognose, dat is van meet 

af aan een hachelijke onderneming geweest. In 2011 vroeg ik daar al aandacht voor.4 En daar is niets 

in veranderd, integendeel. Na ruim 15 jaar tobben wordt het tijd om van dit criterium voorgoed 

afscheid te nemen. Dat vergt moed.  

Voor het leesgemak val ik met de deur in huis met mijn voorzet voor concrete oplossingsrichtingen. 

Een wake-up call voor Sociale Zaken. Daarna ga ik dieper in op wat er inhoudelijk nu zo 

problematisch is aan die wettelijke verplichting om een uitspraak te moeten doen over de prognose 

 
2 https://www.psychosenet.nl/80-tot-100-afgekeurd/ 
3 deze casus is geanonimiseerd.  
4 W.A. Faas. ‘Verzekeringsgeneeskunde hier en nu’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011 (35), p.664-674.    
https://www.nvvg.nl/files/1197/2011_Tijdschrift_voor_Gezondheidsrecht_Artikel_Verzekeringsgeneeskunde_
hier_en_nu.pdf  

https://www.nvvg.nl/files/1197/2011_Tijdschrift_voor_Gezondheidsrecht_Artikel_Verzekeringsgeneeskunde_hier_en_nu.pdf
https://www.nvvg.nl/files/1197/2011_Tijdschrift_voor_Gezondheidsrecht_Artikel_Verzekeringsgeneeskunde_hier_en_nu.pdf
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als discriminerende factor voor het type arbeidsongeschiktheidsuitkering oftewel het 

duurzaamheidscriterium. 

Oplossingen  

1. Schaf uitkeringsregimes af die afhankelijk zijn gesteld van de prognose over de 
duurzaamheid5 

 

Beperk in plaats daarvan de beoordeling van de belastbaarheid tot het heden en koppel er een 

geldigheidsduur aan van 6 of 12 maanden óf beargumenteer waarom het belastbaarheidsoordeel 

langer kan gelden (dat kan ook in jaren zijn ) óf waarom het een blijvend oordeel is.                                                               

Vraag van artsen dus in géén geval nog argumentaties waarom iets nog niet blijvend/duurzaam is. 

Waarom niet? Omdat er geen goede ‘evidence’ is voor bewijskrachtige eenduidige argumentaties. En 

omdat die er voorlopig ook niet zal komen (zie onder ‘wetenschap’). Verzekeringsartsen hebben  

deze wijsheid niet in pacht. Zij zijn niet de unieke artsengroep met een glazen bol. 6 

 

2. Schaf in elk geval het 5% uitkeringsverschil af tussen de uitkeringsregimes duurzaam 
versus niet- duurzaam.  
 

 
Dit verschil leidt tot perverse aanvraagprikkels bij zowel werkgevers als werknemers, terwijl het 

onderscheid duurzaam/niet-duurzaam in toenemende mate niet eenduidig is vast te stellen. Het is in 

elk geval zeker niet in één keer vast te stellen bij de eerste aanvraag  (zie onder 1). Bij werkgevers (of 

de bureaus die ze hiervoor inschakelen) zie we veel bezwaren, waarbij het er niet toe lijkt te doen of 

de (ex)werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt of in aanmerking komt voor IVA. Als 

linksom of rechtsom de schadelast maar verdwijnt.                                                                                                          

 

3. Laat herbeoordelingen plaatsvinden op inhoudelijke gronden en niet op basis van 
andersoortige motieven of standaardmomenten zonder-aanzien-des-persoons.    

 

 
Uitwerking van de omgang met het WIA-bestand:  

• geef ruimte voor 2 of 3 herbeoordelingsmomenten7 (in de eerste 3 of 5 jaar na intrede in 

de WIA), waarna je stopt met herbeoordelingen.  

• in die 3-  of 5-jaarperiode kan intussen monitoring plaatsvinden gericht op zowel herstel 

als re-integratiemogelijkheden; delegeer deze monitoringstaak zo nodig en zo mogelijk 

aan anderen dan verzekeringsartsen.  

• op enig moment in die 3 of 5 jaar kan die monitoring tot de conclusie leiden dat verdere 

follow-up niet zinvol is.   

• bij jongere personen – onder de 50  jaar - bij wie om een of andere reden (waaronder 

twijfel omtrent de prognose) de hoop op verbetering niet definitief mag worden 

opgegeven: herbeoordeling daarna om de 5 jaar.  

 
5 De Wajong laat ik hier buiten beschouwing. Bij de Wajong2105 doet zich een vergelijkbaar probleem voor, 
ook met verstrekkende consequenties, dat elders nadere uitwerking verdient.  
6 Zie bijv. ook: Trouw, 11 januari 2019 ‘Onthef de UWV-arts van zijn taak als waarzegger’.   
7 Let wel: er worden dan geen financiële consequenties worden verbonden aan de indeling in deze categorieën.  

https://www.trouw.nl/nieuws/advocaat-ed-van-den-bogaard-onthef-de-uwv-arts-van-zijn-taak-als-waarzegger~bc836649/
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• bij personen boven de 50: na die 2 of 3 herbeoordelingsmomenten: geen herbeoordeling 

meer.  

• indien de verzekeringsarts toch een uitzondering wil maken op deze vuistregels: dan 

dient die uitzondering en de toegevoegde waarde ervan te worden gemotiveerd. Anders 

geformuleerd: na 3 of 5 jaar monitoring zou er een goede argumentatie ten grondslag 

moeten liggen aan het voortzetten van de monitoring of het plannen van een latere 

herbeoordeling (na die 3 of 5 jaar dus).   

• daarnaast mogen mensen zich altijd melden als ze zelf menen weer aan het werk te 

kunnen of aan het werk willen c.q. als ze daar hulp bij en duidelijkheid over willen 

hebben.  

Om dit alles in perspectief te plaatsten: bedenk dat psychische klachten de belangrijkste diagnose bij 
arbeidsongeschiktheid zijn, vooral voor jongeren en hoger opgeleiden. Klachten aan het 
bewegingsapparaat zijn de belangrijkste diagnose bij arbeidsongeschiktheid voor ouderen en lager 
opgeleiden. Maar vooral ook dit: vijf jaar na toekenning ontvangt 82% van de klanten nog steeds een 
WIA-uitkering. Uitstroom is het laagst voor klanten met (meerdere) psychische klachten, en voor 
klanten met co-morbiditeit van psychische en lichamelijke klachten.8 

Wat er vooraf ging                                                                                                                                                               

Bij de invoering in 2004 van de WIA werd er al voor gewaarschuwd. Is het afhankelijk stellen van de 

hoogte en condities voor de uitkering van de prognose nou wel zo handig? Verzekeringsartsen zijn er 

destijds met enige tegenzin, maar vol goede moed mee aan de slag gegaan. Nu – 15 jaar later – 

tobben ze nog steeds met die prognosestelling. Talloze intercollegiale overleggen, 

casuïstiekbesprekingen, themabijeenkomsten en symposia en niet te vergeten eindeloze, vaak heel  

vervelende discussies in bezwaar- en beroepszaken zijn ermee heen gegaan. Denk je eens in: de tijd 

en de capaciteit die hieraan is gespendeerd én verspild.                                                                                                                                                     

En het probleem is er niet minder op geworden. Is het stellen van een prognose van de beperkingen 

bij mensen met ernstig hartfalen, longemfyseem en vergevorderde stadia van kanker misschien 

minder lastig, het merendeel van de mensen, dat zich aan de poort van de WIA meldt, valt intussen 

uit met psychische aandoeningen.                                                                                                                   

Psychiaters zeggen dat ze niet goed kunnen inschatten wat de prognose is bij psychiatrische 

aandoeningen. Ze weten niet goed waarom bij de ene patiënt de behandeling of de medicatie wel 

aanslaat en bij de andere niet. De kwaliteit van de relatie tussen behandelaar en patiënt blijkt een 

lang onderschatte, maar belangrijke succesfactor te zijn voor effect van de therapie.9 Onder die 

omstandigheid is het wel heel ambitieus, om niet te zeggen aanmatigend, dat een verzekeringsarts, 

veelal na een eenmalig contact, zich zonder voorbehoud een stellige uitspraak veroorlooft over 

diezelfde prognose. Verder is er de substantiële groep met de zogenaamde ‘lastig te objectiveren 

aandoeningen’ (zoals ME/CVS, fibromyalgie, chronische Lyme). Ook daar moet, vaak bij jonge 

mensen, een oordeel worden gegeven over de prognose: ‘zijn de beperkingen die iemand op dit 

moment arbeidsongeschikt maken blijvend?’ Mij dunkt dat in een medische wereld waarin de visies 

op deze ziektebeelden bepaald niet zijn uitgekristalliseerd, bescheidenheid de passende houding is.   

 
8 I. Louwerse e.a. ‘Wie stroomt er in de WIA in en wie stroomt uit? Een vijf jaar follow-up studie’, TBV, 2019 
(27), p. 15-20.  
9 Zie bijv. L.P. Goldsmith et al. ‘Psychological treatments for early psychosis can be beneficial or harmful, 
depending on the therapeutic alliance: an instrumental variable analysis’, Psychol Med. 2015 Aug;45(11):2365-
73; E.R. Reefhuis e.a. ‘De kwaliteit van de therapeutische relatie voorspelt uitkomst van psychotherapie bij 
depressie. Tijdschrift voor psychotherapie, 2019, 45(1), p. 6-23. 
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De bestuursrechter vraagt het onmogelijke                                                                                                                

Heeft de bestuursrechter het de verzekeringsarts gemakkelijker gemaakt? Het antwoord is: helemaal 

niet. Van de verzekeringsarts wordt verwacht – omdat de wet en dus ook de bestuursrechter dat 

vereist – dat deze een eenduidige voorspelling doet over de duurzaamheid. Ik benadruk het nog 

eens: in één beoordelingsmoment. Loyaal als ze zijn, hebben verzekeringsartsen zich hier voor 

geleend, maar nogal kritiekloos en met – althans zichtbaar voor de buitenwereld - weinig zelfreflectie 

op dit thema.  

De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn juridische wijsheid verordonneerd dat de conclusie niet-

duurzaam degelijk moet worden onderbouwd volgens het hierna volgende principe. Lees dit goed, 

desnoods twee keer:   

‘de inschatting van de verzekeringsarts van de kans op herstel in het eerste jaar en daarna dient te 
berusten op een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die bij de 
betreffende individuele verzekerde aan de orde zijn. In het geval de inschatting van de kans op 
herstel berust op een (ingezette) medische behandeling, is een onderbouwing vereist die ziet op het 
mogelijke resultaat daarvan voor de individuele verzekerde.’ 10 

 

 
‘Die ziet op het mogelijke resultaat daarvan voor de individuele verzekerde’: de Raad heeft wel erg 

hooggespannen verwachtingen van wat dokters vermogen. Prognostische uitspraken zijn op 

individueel niveau vaak helemaal niet goed te doen. Iedere casus barst van de variabelen. Zodat je 

zowel fraai de ene kant op kunt argumenteren (niet-duurzaam) als de andere kant (duurzaam). De 

doelredeneringen zijn dan ook niet van de lucht.                                                                                                          

De ervaring leert dat de bestuursrechter valt voor de op het lekenoog meest steekhoudende  

redenering. Wat er feitelijk in beroepszaken gebeurt is helemaal afhankelijk geworden van 

partijbelangen. Wie het duidelijkst en het stelligst argumenteert zal de rechter overtuigen en ‘wint’ 

het pleit over de duurzaamheid. Rechters volgen in de meeste gevallen kritiekloos het oordeel van de 

UWV-arts, als dit maar ‘geloofwaardig’ is geformuleerd. Of dat van een ingeschakelde deskundige als 

die dat oordeel geloofwaardig tegen weet te spreken.                                                                                                

Zo heeft de bestuursrechter met zijn strenge juridische eis er voor gezorgd dat partijen zijn gaan 

jongleren met belemmerende en bevorderende factoren. Je moet vooral geen twijfel - toch een 

groot goed in de wetenschap – laten doorklinken, want dan verlies je het pleit.                                                                                            

Het heeft even geduurd, maar ik hoor steeds vaker bestuursrechters verzuchten: ‘waarom niet 

gewoon toegeven dat je twijfelt of dat je het niet goed kunt beoordelen omdat je het niet weet?’ Door 

dit niet te doen ontstaan er gedwongen schijnoordelen met grote impact. Ooit hadden we nog 

wetsartikelen die twijfel aan de duurzaamheid toelieten.11 Nu moeten we doen alsof we alles zeker 

weten.  

De wetenschap: dat kan nog wel even duren                                                                                                             

De vraag naar de verlossing uit dit chronisch lijden: gaat de wetenschap ons prognostische tools 

leveren? De hoop daarop bestaat al geruime tijd. Eindelijk is daar een proefschrift over verschenen. 

Ik raad iedereen aan daar kennis van te nemen.12 Een werkstuk, dat belangrijke inzichten oplevert. 

 
10 ECLI:NL:CRVB:2009:BH1896 

11 Artikel 44 WAO.  
12 I. Louwerse. ‘Predictive modelling in insurance medicine’, VU Amsterdam 2020. Zie ook: I. Louwerse e.a.’ 

     ‘Gebruik van een beslishulp bij de prognosestelling’, TBV, 2020 (28), p. 18-24.  
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Dat is een grote verdienste. Ook al zijn de uitkomsten zacht uitgedrukt niet hoopgevend. Ik neem de 

highlights uit het onderzoek hier over:    

• verzekeringsartsen beschouwen de prognose van arbeidsongeschiktheid als één van de 

lastigste aspecten van de WIA-claimbeoordeling.  

• een beslishulp, gebaseerd op een voorspelmodel, kan helpen bij het maken van 

(wetenschappelijk) onderbouwde beslissingen rondom het plannen van WIA-

herbeoordelingen en de inzet van re-integratiedienstverlening.  

• uit een vignettenstudie bleek dat de invloed van de beslishulp op de prognose en op het 

vertrouwen van verzekeringsartsen in hun eigen prognose laag was.  

• hoewel in het algemeen weinig belemmeringen werden ervaren, gaf slechts een 

minderheid van de artsen aan de beslishulp te willen gebruiken in de praktijk.  

Als je deze punten even op je laat in werken kun je niet anders dan concluderen dat hier nog een 

heel lange weg te gaan is: ‘een minderheid van de artsen gaf aan de tool te willen gebruiken’. Er is 

nog veel werk aan de winkel: de tool zelf, de bruikbaarheid en het draagvlak. Alles dus eigenlijk. Tel 

daarbij op het huidige klimaat van toenemende weerstand tegen voorspelmodellen (‘waar zijn die op 

gebaseerd?’), algoritmes en ‘rode vlaggen’ (toeslagenaffaire) en ik durf te beweren dat we van de 

wetenschap ook het komende decennium het heil voor de prognostiek van de verzekeringsarts niet 

hoeven te verwachten. Niettemin goed dat dit proefschrift er is.  

 

Ik heb gezegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim Faas, 29 april 2021 


