
721Sduopmaat.sdu.nl

«USZ» 164

Uitspraken Sociale Zekerheid 14-07-2022, afl. 9

Arbeidsongeschiktheid
 

ver zou kunnen kennisnemen van medische stuk-
ken (dat wil zeggen: door artsen en andere (para)
medici opgestelde rapportages en brieven), niet 
met zich mee dat de rechtbank de uit die stukken 
blijkende informatie niet zou mogen benoemen 
in haar uitspraak; althans niet als die informatie 
door de rechtbank relevant wordt geacht voor en 
is gebruikt bij de beoordeling.
9. Waar in een dergelijk geval de rechter voor 
moet waken, is dat de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van de betrokkene niet in 
diens nadeel uitpakt doordat de uitspraak onvol-
doende inzicht geeft in de wijze waarop de rech-
ter de relevante feiten en af te wegen belangen 
heeft vastgesteld en gewogen.
Als het benoemen van bepaalde medische infor-
matie noodzakelijk is om inzicht te kunnen geven 
in de wijze waarop de rechter de feiten en belan-
gen heeft vastgesteld en gewogen, dan kan niet 
worden gezegd dat door het in de uitspraak op-
nemen van die informatie de persoonlijke le-
venssfeer onevenredig wordt geschaad.

De invloed van de feiten
10. De uitspraken van de CRvB en rechtbank 
naast elkaar lezend valt op hoe groot de invloed 
is die de weergave van de feiten heeft op het 
beeld dat van appellante ontstaat. De CRvB geeft 
in r.o. 4.4 een vrij uitgebreide beschrijving van 
appellantes problematiek, waardoor een veel ge-
nuanceerder beeld van haar naar voren komt dan 
uit de uitspraak van de rechtbank oprijst. Dat veel 
genuanceerde beeld leidt vervolgens min of 
meer onontkoombaar tot conclusie dat “op 
grond van alle hiervoor geschetste feiten en om-
standigheden (wordt) geoordeeld dat appellante 
van de gepleegde benadelingshandeling niet in 
overwegende mate een verwijt kan worden ge-
maakt”.
Dat oordeel lijkt mij terecht. In het licht van de 
door de CRvB weergegeven omstandigheden, 
komt het oordeel van de rechtbank “dat de be-
perkingen bij eiseres niet dusdanig waren dat de 
betreffende gedragingen haar niet konden wor-
den verweten”, wel erg hard over. Maar of de 
rechtbank dat had kunnen voorkomen door meer 
inzicht te geven in de wijze waarop hij de medi-

sche aspecten van de zaak heeft gewogen, zullen 
we nooit weten.

E. van den Bogaard
Ed van den Bogaard is advocaat bij Westhoff Ad-
vocaten te Amsterdam, voorzitter van de Advies-
commissie bestuursrecht van de Nederlandse 
Orde van Advocaten en bestuurslid van de Speci-
alisatievereniging Sociaal Zekerheidsrechtadvo-
caten SSZ
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De Centrale Raad van Beroep beslecht een 
medisch geschil zonder zelf een deskundige 
te benoemen

Centrale Raad van Beroep 
21 april 2022, nr. 21/3387 WIA, 
ECLI:NL:CRVB:2022:1010
(Van Brussel)
Noot L.M. Koenraad, W.A. Faas

Bewijsrecht. Deskundigenadvisering. 
Definitieve geschilbeslechting. 

[Awb art. 3:2, 8:47; Wet WIA art. 23 lid 6]Noot L.M. Koenraad, W.A. Faas

Samenvatting: In geschil is of het UWV terecht en 
op goede gronden de aanvraag van appellant om 
een IVA-uitkering op grond van de Wet WIA na 
een verkorte wachttijd heeft afgewezen. Anders 
dan de rechtbank heeft geoordeeld, heeft het 
UWV onvoldoende gemotiveerd dat op de datum 
in geding van 11 januari 2020 nog een mogelijk-
heid bestond voor verbetering van de belastbaar-
heid van appellant en van een duurzame arbeids-
ongeschiktheid daarom niet kan worden 
gesproken. De verzekeringsarts bezwaar en be-
roep heeft onvoldoende onderbouwd dat er op de 
datum in geding behandelmogelijkheden voor 
appellant waren om zijn belastbaarheid te verbe-
teren. Aangenomen moet daarom worden dat 
herstel van de belastbaarheid van appellant op 
dat moment was uitgesloten. Het UWV heeft on-
voldoende onderbouwd dat er op de datum in 
geding nog geen aanspraak voor appellant be-
staat op een IVA-uitkering. De Raad ziet aanlei-
ding om appellant met ingang van 11 januari 2020 
een IVA-uitkering toe te kennen.
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Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak 
van de rechtbank Overijssel van 1 september 
2021, 20/1486 (aangevallen uitspraak),
tussen:
[appellant] te [woonplaats] (appellant)
de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (Uwv)

Procesverloop
Namens appellant heeft J.E. Eshuis hoger beroep 
ingesteld.
Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.
Appellant heeft nadere gronden en stukken inge-
diend.
Het onderzoek ter zitting heeft via beeldbellen 
plaatsgevonden op 10 maart 2022. Appellant is 
verschenen, bijgestaan door Eshuis en zijn echt-
genote [Naam]. Het Uwv heeft zich laten verte-
genwoordigen door K. Affia.

Overwegingen
1.1. Appellant was werkzaam als ICT-beheerder 
voor 36,86 uur per week. Hij heeft zich voor dit 
werk ziekgemeld op 17 september 2018 met on-
der meer klachten van vermoeidheid, aange-
zichtspijn en problemen met lopen. In november 
2018 is appellant geopereerd aan een trigeminus 
afwijking, waarna klachten bleven en vererger-
den.
1.2. Op 1 november 2019 heeft appellant een aan-
vraag ingediend om met toepassing van een ver-
korte wachttijd in de zin van artikel 23, zesde lid, 
van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermo-
gen (Wet WIA) in aanmerking te komen voor een 
WIA-uitkering. In verband daarmee heeft de ver-
zekeringsarts het dossier en de ontvangen infor-
matie van de bedrijfsarts en cardioloog F.C. Visser 
bestudeerd. De verzekeringsarts heeft – kort ge-
zegd – geconcludeerd dat het momenteel nog niet 
mogelijk is om te stellen dat de prognose zodanig 
is dat enige verbetering van mogelijkheden voor 
appellant is uitgesloten, zodat een verkorte wacht-
tijd niet aan de orde is. Het Uwv heeft vervolgens 
bij besluit van 28 januari 2020 de WIA-aanvraag 
van appellant afgewezen, omdat hij niet volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikt is. Het Uwv heeft 
bij besluit van 17 juli 2020 (het bestreden besluit) 
het bezwaar van appellant ongegrond verklaard. 
Hieraan is het rapport van de verzekeringsarts 
bezwaar en beroep 14 juli 2020 ten grondslag ge-
legd.

1.3. Het Uwv heeft appellant per einde wachttijd 
vanaf 22 september 2020 in aanmerking gebracht 
voor een IVA-uitkering, omdat hij volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt is.
2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank 
het beroep van appellant tegen het bestreden be-
sluit ongegrond verklaard. De rechtbank heeft 
overwogen dat de verzekeringsarts bezwaar en 
beroep op overtuigende wijze heeft toegelicht dat 
op de datum in geding niet is uitgesloten dat een 
multidisciplinaire behandeling resultaat kon op-
leveren die mogelijk tot verbetering van de belast-
baarheid van appellant zou kunnen leiden. Vol-
gens de rechtbank was er op 11 januari 2020 nog 
geen sprake van een evident stabiele of verslechte-
rende situatie, als bedoeld in vaste rechtspraak. 
Geconcludeerd is dat het Uwv de aanvraag van 
appellant om een WIA-uitkering met een verkor-
te wachttijd terecht heeft afgewezen.
3.1. Appellant heeft in hoger beroep verwezen 
naar zijn gronden van bezwaar en beroep. Hij 
houdt staande hij reeds per 11 januari 2020 met 
een verkorte wachttijd in aanmerking had moeten 
worden gebracht voor een IVA-uitkering en niet 
pas per 22 september 2020. Appellant betwist dat 
er per datum in geding nog behandeling mogelijk 
was die kon leiden tot herstel of verbetering van 
zijn mogelijkheden. Hij heeft allerlei therapieën 
geprobeerd en ook de multidisciplinaire behande-
ling. Door zijn klachten heeft hij hieraan niet 
kunnen beginnen. Uit de ingebrachte medische 
informatie blijkt dat er voor hem geen behande-
ling meer mogelijk is. Voor patiënten met CVS/
ME bestaat bovendien geen therapie, omdat de 
oorzakelijkheid van de ziekte onbekend is, waar-
over wereldwijde consensus bestaat. Uit de ver-
klaring van dr. C.M.C. van Campen blijkt dat ook 
op datum geding matig ernstige CVS/ME aanwe-
zig was. De conclusie zou volgens appellant moe-
ten zijn dat ook op datum geding geen sprake kon 
zijn van verbetering.
3.2. Het Uwv heeft bevestiging van de aangevallen 
uitspraak bepleit.
4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.
4.1. In geschil is of het Uwv terecht en op goede 
gronden de aanvraag van appellant om een 
IVA-uitkering op grond van de Wet WIA na een 
verkorte wachttijd heeft afgewezen. Daartoe moet 
worden beoordeeld of appellant aan het einde van 
de verkorte wachttijd als bedoeld in artikel 23, 
zesde lid, van de WIA. Volledig en duurzaam ar-
beidsongeschikt als bedoeld in artikel 4, eerste en 
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tweede lid, van de Wet WIA kan worden geacht. 
De datum in geding is 11 januari 2020, 10 weken 
na de indiening van de aanvraag. Dat is de vroegst 
mogelijke datum met ingang waarvan een 
IVA-uitkering aan appellant kan worden toege-
kend.
4.2.1. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, 
heeft het Uwv onvoldoende gemotiveerd dat op 
de datum in geding van 11 januari 2020 nog een 
mogelijkheid bestond voor verbetering van de 
belastbaarheid van appellant en van een duurza-
me arbeidsongeschiktheid daarom niet kan wor-
den gesproken. Hiervoor is het volgende van be-
lang.
4.2.2. De verzekeringsarts bezwaar en beroep 
heeft zich in de rapporten van 14 juli 2020 en 4 
januari 2021 op het standpunt gesteld dat er voor 
appellant meerdere behandelmogelijkheden be-
staan die kunnen leiden tot verbetering van zijn 
belastbaarheid. Allereerst is gewezen op de door 
internist J. Vernooij genoemde multidisciplinaire 
behandeling. Daarnaast op de door cardioloog 
Visser gegeven adviezen. Tot slot is verwezen naar 
de websites van het Isala ziekenhuis en het Neder-
lands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, 
waarop behandelmogelijkheden voor CVS zijn 
genoemd, bestaande uit cognitieve gedragsthera-
pie en gedoseerde oefentherapie met als doel her-
stel van CVS door anders te kijken naar de klach-
ten. De verzekeringsarts bezwaar en beroep wordt 
niet in zijn standpunt gevolgd dat deze behande-
lingen in het specifieke geval van appellant, voor 
hem op de datum in geding van 11 januari 2020 
konden worden gezien als behandelmogelijkheid 
met kans op verbetering van de belastbaarheid tot 
gevolg.
4.2.3. Internist Vernooij heeft in de brief van 30 
april 2019 benoemd dat er geen bewezen effectie-
ve behandeling voor genezing bestaat en als er 
verbetering komt dit waarschijnlijk langzaam zal 
gaan en in kleine stapjes. Een multidisciplinaire 
behandeling van 12 maanden is voorgesteld, ge-
richt op het verminderen van klachten. Een dag-
deel per week, waarbij tegelijkertijd met verschil-
lende therapeuten op verschillende gebieden zal 
worden gewerkt, strevend naar het bereiken van 
verbetering. Reeds in beroep heeft appellant in de 
brief van 2 oktober 2020 aangegeven dat hij op 25 
oktober 2019 een intake heeft gehad bij de afde-
ling pijnrevalidatie van het Roessingh om te be-
zien of het aangeboden multidisciplinair pro-
gramma op dat moment passend zou zijn bij zijn 

ziektebeeld. Geconcludeerd werd echter dat het 
aangeboden programma gezien de gezondheids-
toestand van appellant en zijn belastbaarheid, 
vanwege de door cardioloog Visser gestelde diag-
nose van ernstige CVS/ME, voor hem niet ge-
schikt zou zijn. De door appellant in hoger beroep 
ingebrachte brief van arts pijnrevalidatie Kortle-
ven van het Roessingh van 23 maart 2020 beves-
tigt dit. In deze brief heeft G. Kortleven de intake 
op 25 oktober 2019 vermeld en beschreven dat 
“op dit moment er geen indicatie is voor gedrags-
georiënteerde revalidatie. Patiënt is o.a. op dit 
moment te laag belastbaar”. Ter zitting bij de Raad 
heeft appellant nader toegelicht dat hij dus al vóór 
de datum in geding nimmer heeft kunnen begin-
nen met de door de verzekeringsarts bezwaar en 
beroep voorgestane multidisciplinaire behande-
ling. Nu een en ander door het Uwv niet is weer-
sproken of weerlegd, kan de verzekeringsarts be-
zwaar en beroep niet worden gevolgd in zijn 
standpunt dat de multidisciplinaire behandeling 
voor appellant een mogelijkheid was die kan lei-
den tot verbetering van zijn belastbaarheid.
4.2.4. Cardioloog Visser heeft in de brief van 5 
december 2019 de volgende adviezen gegeven: 
“beter binnen de grenzen van energie blijven en 
meer ruimte voor (liggend) herstel inbouwen, 
ruim vocht en ruim zout, niet langer dan 5 minu-
ten te staan en niet langer dan 20 minuten rechtop 
te zitten en dit afwisselen met voldoende lang 
liggend herstel en vanwege de orthostatische into-
lerantie het gebruik van compressiekousen”. Deze 
adviezen zijn door de cardioloog benoemd als li-
festyle adviezen en lijken vooral te zijn bedoeld 
om verslechtering tegen te gaan meer dan om een 
verbetering te bewerkstelligen. De verzekerings-
arts bezwaar en beroep heeft onvoldoende gemo-
tiveerd dat de adviezen van Visser op zichzelf 
staande behandelmogelijkheden zijn die kunnen 
leiden tot verbetering van de belastbaarheid van 
appellant.
4.2.5. Gelet op de overwegingen in 4.2.3. kan niet 
staande worden gehouden dat appellant op de 
datum in geding wel in staat was de op de websites 
van het Isala ziekenhuis en het Nederlands Ken-
niscentrum Chronische Vermoeidheid benoemde 
behandelingen voor CVS, bestaande uit cognitie-
ve gedragstherapie en gedoseerde oefentherapie, 
te volgen. Ook deze behandelingen kunnen daar-
om niet worden gezien als behandelmogelijkheid 
die de belastbaarheid van appellant kunnen ver-
beteren.

USZ-09-2022.indd   723USZ-09-2022.indd   723 4-7-2022   14:04:184-7-2022   14:04:18



Sdu opmaat.sdu.nl724

164 «USZ»

Uitspraken Sociale Zekerheid 14-07-2022, afl. 9

Arbeidsongeschiktheid
 

4.2.6. Dit leidt tot de conclusie dat de verzeke-
ringsarts bezwaar en beroep onvoldoende heeft 
onderbouwd dat er op de datum in geding behan-
delmogelijkheden voor appellant waren om zijn 
belastbaarheid te verbeteren. Aangenomen moet 
daarom worden dat herstel van de belastbaarheid 
van appellant op dat moment was uitgesloten. 
Aldus was op 11 januari 2020 sprake van duurza-
me arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4, 
eerste en tweede lid, van de Wet WIA en dient 
appellant met ingang van die datum met toepas-
sing van artikel 23, zesde lid, van de Wet WIA in 
aanmerking te worden gebracht voor een IVA-uit-
kering.
4.3. Uit 4.1. tot en met 4.2.6. volgt dat het Uwv 
onvoldoende heeft onderbouwd dat er op de da-
tum in geding nog geen aanspraak voor appellant 
bestaat op een IVA-uitkering. Het bestreden be-
sluit is daarom in strijd met artikel 7:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) genomen. 
Het hoger beroep slaagt en de aangevallen uit-
spraak moet worden vernietigd. Het beroep van 
appellant is gegrond en het bestreden besluit 
moet worden vernietigd. De Raad ziet voorts aan-
leiding met toepassing van artikel 8:72, derde lid, 
aanhef en onder b, van de Awb het besluit van 28 
januari 2020 te herroepen en appellant met in-
gang van 11 januari 2020 een IVA-uitkering toe te 
kennen.
5. De Raad ziet aanleiding het Uwv veroordelen 
in de kosten die appellant in verband met be-
zwaar, beroep en hoger beroep heeft moeten ma-
ken. Deze kosten worden begroot voor verleende 
rechtsbijstand in bezwaar op € 1.082,= (2 punten), 
in beroep op €  1.518,= (2 punten) en in hoger 
beroep op € 1.518,= (2 punten) alsmede de kosten 
voor dr. Van Campen van Stichting Cardiozorg in 
beroep en hoger beroep ten bedrage van 
€  2.382,54,=. De totale kosten bedragen 
€ 6.500,54,=.

Beslissing
De Centrale Raad van Beroep

 – vernietigt de aangevallen uitspraak;
 – verklaart het beroep gegrond;
 – vernietigt het besluit van 17 juli 2020;
 – herroept het besluit van 28 januari 2020;
 – kent appellant met ingang van 11 januari 2020 

een IVA-uitkering toe en bepaalt dat deze 
uitspraak in de plaats treedt van het besluit 
van 17 juli 2020;

 – veroordeelt het Uwv in de proceskosten van 
appellant tot een bedrag van in totaal 
€ 6.500,54,=;

 – bepaalt dat het Uwv aan appellant het in be-
roep en hoger beroep betaalde griffierecht van 
in totaal € 183,= vergoedt.

NOOT

1. De hierboven afgedrukte uitspraak kent een 
roerige voorgeschiedenis. Appellant was name-
lijk met de wensambulance naar het gerechtsge-
bouw in Zwolle gekomen, om – liggend op een 
brancard – aanwezig te zijn bij de mondelinge 
behandeling van zijn beroep tegen de beslissing 
op bezwaar van 17 juli 2020. Die actie heeft de 
pers gehaald (‘Doodzieke Almeloër Gert-Jan (58) 
wil per se bij gevecht om uitkering aanwezig zijn 
en wordt per brancard rechtszaal ingereden’, Tu-
bantia 7 juli 2021). Overigens was appellant met 
behulp van een videoverbinding ook aanwezig 
bij de zitting ter behandeling van zijn hoger be-
roep door de CRvB.
2. De aanwezigheid van appellant tijdens de zit-
ting van 7 juli 2021 had aanvankelijk geen suc-
ces, want zijn beroep is op 1 september 2021 
(ECLI:NL:RBOVE:2021:3388) ongegrond ver-
klaard. Uiteindelijk heeft appellant de strijd om 
de vervroegde IVA-uitkering echter gewonnen, zo 
leert het dictum van deze uitspraak. De CRvB ver-
klaart het hoger beroep gegrond, vernietigt zo-
wel de aangevallen rechtbankuitspraak van 1 
september 2021 als het bestreden besluit van 17 
juli 2020, en voorziet zelf in de zaak door aan ap-
pellant per 11 januari 2020 een IVA-uitkering toe 
te kennen.
3. De beslissing van de CRvB is om een aantal 
redenen bijzonder. Ten eerste: het komt niet heel 
vaak voor dat een verzekerde al na een wachttijd 
van dertien weken ‘vervroegd’ een IVA-uitkering 
krijgt. Ten tweede: het gebeurt eveneens weinig 
dat een bestuursrechter een medisch geschil de-
finitief beslecht door het zelf toekennen van een 
uitkering. Ten derde: het is uitzonderlijk om zo’n 
stap te zetten zonder voorafgaand advies van een 
door de bestuursrechter benoemde deskundige 
(art. 8:47 Awb). Ten vierde: het zonder raadplegen 
van een ‘eigen’ deskundige een zelfstandig oor-
deel vellen over duurzame arbeidsongeschikt-
heid wegens myalgische encefalomyelitis (ME) / 
chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is wel-
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beschouwd spectaculair, zeker als dit wordt ge-
daan door een enkelvoudige kamer.
4. De hier aan de orde zijnde rechterlijke beslis-
sing getuigt sowieso van veel moed. Maar is het 
ook verstandig wat de CRvB op 21 april 2022 
heeft gedaan? Over het antwoord op die vraag 
gaat deze annotatie.
5. Laten wij ons verhaal beginnen met een korte 
beschouwing over het begrip ‘ruis’. Dat begrip 
wordt gebruikt door de psycholoog Kahneman, 
de gedragsdeskundige Sibony en de jurist Sun-
stein in hun gezamenlijke boek Noise. A Flaw in 
Human Judgment (New York: Hachette Book 
Group Inc. 2021). De Nederlandse vertaling is 
verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam, on-
der de titel Ruis. Waarom we zo vaak verkeerde 
beslissingen nemen, en hoe we dat kunnen voor-
komen. Mensen met minder tijd kunnen terecht 
bij een handzame samenvatting van R.M. Her-
mans in een artikel over de aansprakelijkheid van 
beroepsbeoefenaren; ‘Ruis in de toetsing van de 
aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren’, in: 
R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. 
Een vergelijkende studie naar het variëren van 
de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: 
Wolters Kluwer 2022, p. 599-611, m.n. p. 603-606. 
Kahneman e.a. hanteren het begrip ‘ruis’ (noise) 
voor het verschijnsel dat oordelen die idealiter 
gelijk zouden moeten zijn, toch sterk uiteenlopen.
6. Kahneman e.a. wijzen onder meer op verschil-
lende kennisniveaus van de deskundigen die hun 
licht over een specifieke casus laten schijnen. Er 
is echter ook iets anders aan de hand. Ruis wordt 
ook – en, volgens ons, waarschijnlijk vooral – be-
paald door de wijze waarop deskundigen naar 
hun vak kijken. Dat is problematisch, want door-
gaans weten de betrokkenen – het bestuursor-
gaan, de burger en de bestuursrechter – bitter 
weinig over de manier waarop de deskundige 
kijkt naar diens vakgebied in het algemeen en 
naar de te onderzoeken kwestie in het bijzonder. 
Hebben deskundigen zelf eigenlijk wel voldoende 
besef van hun overkoepelende visie?
7. Het vorenstaande is van belang om de discus-
sies – tussen deskundigen – over claims van ver-
zekerden met ME/CVS goed te kunnen begrijpen 
en adequaat te kunnen duiden. We lichten dit toe.
8. Momenteel zijn er drie dominante benaderin-
gen van ME/CVS. We ontlenen deze aan het in 
opdracht van het ministerie van VWS verricht on-
derzoek naar de dominante discoursen in de zorg 
over ME/CVS ‘Eindrapport Onbegrepen Ziek’ 

(eindrapport december 2020 https://www.regel-
hulp.nl/opaz/documenten/publicaties/opaz/rap-
porten/1/eindrapport-onbegrepen-ziek):
- benadering 1: ME/CVS is psychisch – de betrok-
kene kan wat doen om zijn klachten te verminde-
ren, en dat wordt dan ook van hem verwacht;
- benadering 2: ME/CVS is een containerbegrip 
– achter de klachten van de betrokkene kan van 
alles achter schuil gaan, en daarom moeten me-
dici breed kijken naar behandelopties, om te be-
zien of iets aan de klachten kan worden gedaan;
- benadering 3: ME/CVS is een multisysteemziek-
te – er bestaat nog geen behandeloptie die tot 
herstel leidt.
De benadering die de verzekeringsarts kiest, is 
beslissend voor zowel zijn waardering van de 
ernst van de beperkingen die de verzekerde on-
dervindt, als zijn standpunt over het duurzame 
karakter van deze beperkingen.
9. In arbeidsongeschiktheidsdossiers komen de 
drie perspectieven allemaal voor, im- of expliciet. 
Een greep uit het repertoire. Verzekeringsartsen 
die uitgaan van het ontbreken van ‘een patholo-
gisch substraat’ en ‘objectiveerbare beperkingen’, 
zien daarin geen aanleiding om meer dan lichte 
beperkingen aan te nemen. Hoe inactief of bedle-
gerig iemand is, doet er dan niet toe. De ene keer 
wordt deconditionering (conditieverlies) feitelijk 
geaccepteerd als een gevolg van de aandoening 
en vertaald naar de beperkingen; de andere keer 
is het een fenomeen waarmee je geen rekening 
hoeft te houden, want dat is ‘gedrag’ en ‘dus’ 
een eigen keuze. 
10. Adviezen van gespecialiseerde ME/CVS-be-
handelcentra worden nu eens overgenomen, dan 
weer resoluut bestreden: ‘de geadviseerde rust-
momenten zijn niet wetenschappelijk onder-
bouwd’. Sommige verzekeringsartsen schuiven 
alle informatie van deze behandelaars terzijde. 
Nog een stap verder en men spreekt van onver-
antwoorde zorg, waar liefst een stevige stok voor 
moet worden gestoken. Samengevat is hier spra-
ke van een gevarieerd palet van onderling niet 
met elkaar verenigbare argumentaties, kortom: 
ruis (noise).
11. Waarom is dit van belang? De verschillende 
perspectieven pakken in de praktijk wezenlijk an-
ders uit. Een verzekeringsarts met benadering 1 
kwalificeert de beperkingen veelal als licht van 
aard. Daardoor zal er helemaal geen sprake zijn 
van arbeidsongeschiktheid in het kader van de 
WIA, of van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
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(WGA). Een verzekeringsarts met benadering 3 
zal de beperkingen meer waarderen in de lijn die 
de verzekerde zelf aangeeft. Dat zal eerder leiden 
tot gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschikt-
heid. Omdat in benadering 3 nog geen behande-
loptie bestaat die tot herstel leidt zal hier veel 
eerder de conclusie volgen dat de beperkingen 
duurzaam zijn (IVA). Benadering 2 zit tussen be-
naderingen 1 en 3 in.
12. We weerstaan de verleiding om nader in te 
gaan op de pogingen van het UWV om enige 
uniformiteit in dezen te bewerkstelligen. Dat zou 
namelijk leiden tot een omvangrijk betoog over:
a. het verzekeringsgeneeskundig Protocol CVS 
(2007) van de Gezondheidsraad;
b. de richtlijn CVS (2013) van een aantal medi-
sche beroepsverenigingen die is geaccordeerd 
door de Nederlandse Vereniging voor Verzeke-
ringsgeneeskunde, de wetenschappelijke be-
roepsvereniging waarbij onder meer UWV-verze-
keringsartsen zijn aangesloten;
c. een nader advies (2018) van de Gezondheids-
raad over ME/CVS; en
d. een beleidsnotitie (2018) van het UWV waarin 
het standpunt van de Gezondheidsraad over de 
effectiviteit van de behandelingen is omarmd.
e. recente ontwikkelingen: de NICE-richtlijn ME/
CFS (UK, 2021)
Zo’n betoog zorgt niet alleen voor een onaan-
vaardbare lengte van een annotatie, maar ook 
voor het naar de achtergrond verdwijnen van het 
punt dat we hier willen maken.
13. Een rechter zonder aantoonbare specifieke 
medische deskundigheid die op eigen gezag een 
uitdrukkelijke keuze in het complexe ME/CVS-de-
bat maakt, zonder toelichting op zijn overkoepe-
lende visie op de aandoening te geven, loopt het 
serieuze risico om – uiteraard onbedoeld en on-
gewild, maar toch – bij te dragen aan het wan-
trouwen tegen ‘de’ overheid. “Deskundigen ven-
tileren slechts persoonlijke meningen”; “wie 
goed kan schreeuwen en in staat is de publieke 
opinie te bespelen, krijgt uiteindelijk zijn zin”; “bij 
UWV-artsen is alles toegestaan”; “bij de beslis-
sing op WIA-aanvragen is willekeur troef”; “de 
rechter luistert slechts naar wie het hardste 
roept”.
14. In deze, om meer redenen nogal gevoelige, 
casus had de CRvB meer rust en ruimte kunnen 
– en wat ons betreft ook moeten – nemen. Aan 
appellant was inmiddels al een ‘gewone’ IVA-uit-
kering toegekend toen hij hoger beroep instelde, 

zodat het aannemelijk is dat op dat moment zijn 
ergste financiële nood gelenigd was. Bovendien 
zitten tussen het primaire besluit (28 januari 
2020) en de uitspraak van de CRvB (21 april 2022) 
‘slechts’ 28 maanden. Dat is veel minder dan ge-
middeld. Wat te denken van de behandeling van 
het geschil door een meervoudige kamer (gezien 
de publiciteit in juli 2021) en het benoemen van 
een deskundige (gezien de complexiteit en glib-
berigheid van de ME/CVS-problematiek)? Met 
dergelijke procesbeslissingen had de CRvB de 
verwarring over, en de ongelijke benadering van, 
patiënten met ME/CVS wellicht enigszins kunnen 
verminderen.
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Functieduiding. 

[Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheids-
wetten art. 9]Noot E. van den Bogaard

Samenvatting: De arbeidsdeskundige bezwaar en 
beroep heeft de functie samensteller elektrotech-
nische apparatuur aanvankelijk verworpen omdat 
er niet zonder meer van kan worden uitgegaan 
dat een collega het tillen van een rol koperdraad 
overneemt. Uit het rapport van de arbeidsdeskun-
dige bezwaar en beroep blijkt dat uit voortschrij-
dend inzicht van de arbeidsdeskundig analist, die 
de functie in kaart heeft gebracht, is gebleken dat 
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