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UWV heeft, in 2017, tijdens het schonen van de bestanden geconstateerd dat bij een groep klanten 
ten onrechte geen herbeoordeling was ingepland. Er is afgesproken deze groep in 2018 alsnog te 
voorzien van een eerste verzekeringsgeneeskundige beoordeling en te bepalen welke herbeoordeling 
noodzakelijk is. Hier is het ministerie en de kamer in 2017 over geïnformeerd (kamerbrief 13 
december 2017). De vragen gaan over deze groep klanten. 
 
Er is sprake van een specifieke groep klanten (circa 2500) die tussen 2006 en 2010 arbeidsongeschikt 
zijn geraakt (medisch 80/100). UWV heeft, vanwege de specifieke kenmerken van deze klanten, voor 
een specifieke werkwijze gekozen. In 2018 is een actueel medisch beeld verzameld. Dit heeft op basis 
van vragenlijsten (zo nodig aangevuld met telefonisch contact) plaatsgevonden. Vervolgens heeft een 
verzekeringsarts van UWV met een aantal artsen en sociaal medisch verpleegkundigen de eerste 
verzekeringsgeneeskundige beoordeling van de huidige klantsituatie uitgevoerd. Het gaat hier om 
een groep van 15 medewerkers die werken op basis van taakdelegatie. Taakdelegatie is een normale 
werkwijze binnen UWV waarbij een verzekeringsarts eindverantwoordelijkheid draagt. 
 
Op basis van deze medische beoordeling is er bepaald of er sprake is van IVA of dat een 
herbeoordeling via spreekuur moet plaatsvinden. Deze laatste groep hebben voor de herkenbaarheid 
een gelijke oproepdatum gekregen. En zullen op basis hiervan in 2018, 2019 en 2020 gepland 
worden. 
 
Vanwege de gelijke kenmerken van de klanten, de lange periode van arbeidsongeschiktheid en 
grootte van de groep hebben de verzekeringsarts, betrokken artsen en sociaal medisch 
verpleegkundigen (SMV)een gestructureerde werkwijze ontwikkeld en toegepast. Elke beoordeling 
heeft plaatsgevonden op basis van de geldende beoordelingseisen en vindt onder taakdelegatie 
plaats. Daarnaast heeft de IVA controletoets (een controle door een andere verzekeringsarts) 
plaatsgevonden op basis van steekproef. Verder worden er maandelijks kwaliteitssteekproeven 
uitgevoerd op de uitgevoerde beoordelingen. Beide hebben geen bevindingen over het IVA oordeel 
opgeleverd. 
 
De totale doorlooptijd is van juni 2018 tot en met februari 2019. Het gaat om 2.555 klanten. 74% is 
na beoordeling van medisch 80-100, IVA geworden. Van 26% is opnieuw een beoordeling via 
spreekuur gepland. Hiervan hebben er reeds 164 plaatsgevonden. 
 


