
 

Nieuw professioneel statuut voor verzekeringsartsen UWV 

UWV heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en vakvereniging 

NOVAG een nieuw professioneel statuut opgesteld voor verzekeringsartsen die voor UWV werken. Het 

Professioneel Statuut Verzekeringsarts UWV waarborgt de onafhankelijkheid en onpartijdige positie van 

verzekeringsartsen bij sociaal-medische beoordelingen. Het vorige statuut dateerde nog uit 1999 en is nu 

volledig geactualiseerd en herzien.  

Op een feestelijke bijeenkomst in Rotterdam zetten Ronald Broeders, directeur Innovatie en Professionalisering bij 

SMZ, NVVG-voorzitter en verzekeringsarts Rob Kok en NOVAG-voorzitter en verzekeringsarts Wim van Pelt op 

dinsdag 10 augustus hun handtekening onder het document. Na een toost namen ze, samen met medisch adviseur 

SMZ Herman Kroneman, uitgebreid de tijd om het belang van dit nieuwe statuut toe te lichten. 

 

V.l.n.r.: Rob Kok (NVVG), Ronald Broeders (UWV-SMZ) en Wim van Pelt (Novag) 

Belang voor cliënt en UWV 

Verzekeringsartsen hebben een bijzondere taak en positie binnen UWV. De professionele verantwoordelijkheid in 

het kader van de beroepsuitoefening en de verantwoordelijkheid ten opzichte van UWV als werkgever stellen 

beiden eisen aan de uitvoering van hun taken. Soms loopt dit niet synchroon. Dit maakt de positie van de 

verzekeringsarts als werknemer kwetsbaar. Het statuut verstevigt deze positie, door vast te leggen wat de rechten 

en plichten zijn van artsen en werkgever ten opzichte van elkaar, evenals hoe respectvol om te gaan met elkaars 

belangen. 

‘Dat maakt het statuut van groot belang’, aldus Herman. ‘Verzekeringartsen worden geacht te werken volgens de 

professionele standaard. Dat is heel breed: dat gaat over wetgeving, richtlijnen, protocollen, tuchtrecht, 

kwaliteitsstandaarden. Dat betekent dat verzekeringsartsen gebonden zijn aan eisen die extern gesteld worden en 

dat ze binnen UWV ook de ruimte moeten hebben om daaraan te voldoen in hun vakuitoefening. Daarnaast moet 

de verzekeringsarts tot autonome oordeelsvorming kunnen komen, zonder inmenging van anderen, in de 

individuele relatie tot de cliënt. Het statuut maakt dat expliciet en er kan ook aan gerefereerd worden.’ 

‘Waarborging van die onafhankelijkheid is van belang voor de arts, maar minstens zo belangrijk voor de cliënt’, vult 

Wim aan. ‘Het is essentieel dat die kan rekenen op de onafhankelijkheid van de arts. We zijn een 



overheidsorganisatie. Mensen komen verplicht bij ons en wij moeten als overheid zorgen dat er een onafhankelijk, 

deskundig en betrouwbaar oordeel komt. Een professioneel statuut draagt daar aan bij.’ 

Veranderingen in het vak en om ons heen 

Het vorige professioneel statuut stamde nog van voor de oprichting van UWV, uit 1999. Een herziening en 

actualisering was dan ook hard nodig. NVVG-voorzitter Rob Kok: ‘In 1999 bestonden er nog nauwelijks richtlijnen. 

Medisch specialisten en huisartsen waren daar net mee begonnen; wij kenden ze in ons vakgebied nog niet. 

Bovendien hadden we toen nog een andere wet, de WAO, in plaats van de WIA. Er zijn best veel zaken veranderd 

waardoor actualisering noodzakelijk was.’ 

‘Zo’n statuut omvat ook een onderhoudsplicht en die hebben we nu vastgelegd’, voegt Ronald toe. ‘De wereld om 

ons heen is natuurlijk veranderd, net als ons vak. Naast die inhoudelijke component is er ook een pychologische. Dit 

nieuwe statuut is als een nieuwe verbintenis die je aangaat, een soort “trouwbelofte”. Je spreekt commitment uit 

aan elkaar.’  

Het statuut is tot stand gekomen na intensief overleg binnen de werkgroep Herziening Professioneel Statuut VA, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van UWV, NVVG en NOVAG. Ronald: ‘Daar is fantastisch werk verricht; we 

zijn alle leden van de werkgroep zeer dankbaar voor hun inzet.’ 

Wim: ‘We zijn er lang mee bezig geweest en hebben ook veel discussie gehad over sommige punten. Het is heel 

positief dat we er op al die punten uit zijn gekomen. Dat tekent het engagement van alle partijen.’ 

 

De ondertekenaars met enkele leden van de werkgroep Herziening Professioneel Statuut verzekeringsarts; 
middenachter: werkgroepvoorzitter Herman Kroneman 

 

Binnen een jaar naar de beroepsopleiding  

Het verse professioneel statuut kent een aantal belangrijke vernieuwingen. Zo is nu vastgelegd dat artsen die bij 

UWV binnenkomen – bij gebleken geschiktheid en affiniteit – binnen een jaar aan hun beroepslopleiding tot 

geregistreerd verzekeringsarts beginnen. Wim: ‘We bieden nu waarborgen aan artsen om op korte termijn in 

opleiding te gaan zodra ze bij UWV werken. Dat is vaak een probleem geweest in het verleden, omdat dat op 

gespannen voet stond met productiedoelstellingen. Terwijl het toch absoluut belangrijk is dat we nieuwe artsen 



opleiden, zeker gezien de pensioneringsgolf die eraan komt. Artsen die graag bij UWV willen werken kunnen zich 

nu op het statuut beroepen dat zij de mogelijkheid krijgen om binnen een jaar te starten met de opleiding.’ 

Ronald: ‘We geven hiermee aan dat we inzetten op dedicated verzekeringsartsen, die bewust en intrinsiek  
gemotiveerd kiezen voor het vak van verzekeringsarts. We richten onze werving en selectie op een duurzaam 
dienstverband bij UWV. Dat is voor mij ook een van de grotere waardes van dit statuut: de afspraken die we 
hebben gemaakt over binnenkomst, doorstroom en instroom in de opleiding tot verzekeringsarts.‘ 

Rob: ‘Het vraagt ook iets van artsen zelf. Het benadrukt dat je als arts de verantwoordelijkheid hebt om die 

opleiding in te gaan om je deskundigheid te onderhouden; het is niet vrijblijvend.’ ‘Dat is een groot winstpunt in 

het statuut, voegt Herman toe. ‘De artsen nemen heel duidelijk hun eigen verantwoordelijkheid. Dat zie ik als een 

teken van volwassenheid van het vak.’  

Evidence-based handelen als uitgangspunt 

Een groot goed in het nieuwe statuut is volgens Rob bovendien de nadruk op evidence-based handelen. ‘Dat je 

probeert naar de laatste stand van de wetenschappelijke inzichten je advisering rond te krijgen, is nu verankerd in 

het statuut. Dat vinden wij belangrijk. Het is onderdeel van je professionele standaard als verzekeringsarts dat je 

gebruik maakt van de laatste wetenschappelijke inzichten. Wat zijn de beste therapieën en zijn die al verricht bij 

deze cliënt? En zo niet, dat je er voorzichtig op aandringt dat dat alsnog gebeurt.’ 

Onafhankelijke commissie voor geschillen tussen verzekeringsarts en UWV 

Nieuw in het statuut is ook de Onafhankelijke geschillencommissie, die advies kan geven als er een geschil is tussen 

een verzekeringsarts en UWV over de interpretatie en/of naleving van het statuut en ze er samen niet uitkomen. 

Voor Wim is dat zelfs de belangrijkste vernieuwing. ‘Wat met het vorige statuut lastig was, was dat er geen plek 

was waar je terecht kon als het niet goed liep. Nu is er een onafhankelijke commissie. Dat maakt dat mensen als er 

problemen zijn ook daadwerkelijk een beroep kunnen doen op die commissie om te kijken of het goed gaat of niet.’ 

Ronald: ‘Er kunnen altijd spanningen zijn tussen werkgever en professional. Als je er samen niet uitkomt en je kan 

de kwestie bij een derde vertrouwde partij beleggen en je conformeert je aan de uitspraak daarvan, dan is dat een 

prettige en functionele manier om die spanning te reguleren.’ 

Wim: ‘Ik denk dat het een doorbraak is binnen UWV dat dit soort dingen nu formeel, gesteund door de Raad van 

Bestuur, aan een onafhankelijke commissie kunnen worden voorgelegd. Dat is wat mij betreft echt betrokkenheid 

bij de professionele verzekeringsarts. Ik hoop dat we niet te veel een beroep hoeven te doen op deze commissie. Ik 

denk dat het een goede bijdrage zal leveren aan betere zorg voor onze klanten en het voorkomen van risico’s voor 

de organisatie zelf.’ 

Werk als verzekeringsarts aantrekkelijker 

Met de Kamerbrief Toekomst Sociaal Medisch Beoordelen (‘Agenda van de Toekomst’) ligt er een grote opgave. 

Iedereen is het erover eens dat het statuut kan helpen om de aantrekkelijkheid van de functie als verzekeringsarts 

te vergroten. Rob: ‘Zoals gezegd, op het moment dat je begint als arts bij UWV en je hebt interesse in het vak en je 

bent bekwaam genoeg, dan is nu vastgelegd dat je heel snel met de opleiding begint.’ 

https://digitalewerkplek.sharepoint.uwv.nl/uwv/organisatieonderdelen/Paginas/AgendavandeToekomst.aspx


Ronald: ‘In die zin is het professioneel statuut verbonden met die Agenda van de Toekomst. Beide draaien om de 

verzekeringsarts en de kwaliteit van diens handelen. Dat geldt voor de actuele opdracht van SMZ en dat geldt voor 

de veranderopdracht, die we hebben naar aanleiding van de Kamerbrief.’ 

Wim: ‘Het statuut sluit aan bij de tendens die we nu zien binnen UWV om meer verantwoordelijkheid op de 

werkvloer te leggen. Er staat duidelijk in beschreven dat de verzekeringsarts zelf verantwoordelijk is voor de manier 

waarop hij het onderzoek doet en dat betekent dat de verantwoordelijkheid op de juiste plek gelegd wordt: bij 

degene die deskundig is. Dat maakt het werk ook aantrekkelijker.’ 

Samenwerking van blijvend belang 

Het professioneel statuut voor de verzekeringsartsen kon er alleen komen dankzij intensief overleg tussen UWV, 

NVVG en NOVAG. Dat is niet voorbij nu de handtekeningen zijn gezet. ‘Als nieuwe werkwijzen binnen UWV worden 

ontwikkeld die het vak van verzekeringsarts raken, dan is volgens het statuut afstemming noodzakelijk’, zegt Rob. 

‘Dat betekent dat we dan met elkaar bedenken hoe we dat in goede banen leiden. Dat is een groot goed.’ 

Blijvend commitment van alle partijen dus. En de handtekeningen van UWV, NVVG en NOVAG onder het statuut 

zijn daarvan de “ultieme fysieke bekrachtiging”’, volgens Herman. ‘Daarom is ook afgesproken dat we dit statuut 

met regelmaat evalueren.’ 

 

➢ Naar het nieuwe professioneel statuut voor verzekeringsartsen UWV, incl. bijbehorend reglement 


