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Voorwoord

Hierbij treft u aan het Professioneel Statuut Verzekeringsarts, in de bijgestelde versie 2021.
Het statuut betreft een overeenkomst tussen UWV enerzijds en de artsen die in dienst of opdracht
van UWV werken anderzijds. Doelstelling van het Professioneel Statuut is het — op hoofdlijnen expliciteren van uitgangspunten en randvoorwaarden volgens welke artsen werkzaam bij UWV in
staat zijn om onpartijdig en vanuit een onafhankelijke positie, overeenkomstig de eisen van hun
professionele standaard en binnen de context van de relevante wet- en regelgeving, een medisch
oordeel te geven over belastbaarheid, re-integratie en participatie van cliënten en invulling te kunnen
geven aan hun zorgplicht.
Het voorgaande is nodig om te onderstrepen dat de positie en taak van de verzekeringsarts binnen
het UWV een bijzondere is. Zijn professionele verantwoordelijkheid in het kader van zijn
beroepsuitoefening en zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn werkgever UWV stellen beide
eisen aan de uitvoering van zijn taken. De mogelijkheid bestaat dat deze eisen soms niet synchroon
lopen. 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.
Het Professioneel Statuut (verzekerings)artsen is voor het eerst in 1999 uitgebracht. Aanleiding was
het convenant inzake de onafhankelijke en gewaarborgde claimbeoordeling, dat op 28 mei 1998
gesloten was tussen de directeuren van de toenmalige Uitvoeringsinstellingen (UVI's), de VHP, de
LAD en de artsen die bij de UVI's werkzaam waren (vertegenwoordigd door de NVVG en de
verenigingen van artsen werkzaam bij UVI's).
Aan het statuut was het rapport Kwaliteitsborging verbonden, dat eveneens op basis van het
convenant is ontwikkeld en hiermee direct samenhing. Terwijl het rapport Kwaliteitsborging in de
loop der jaren wel is geactualiseerd (versie 2003), bleef de tekst van het statuut de afgelopen 16
jaar ongewijzigd. Aangezien in de loop van de tijd vele veranderingen zijn opgetreden in de
organisatiestructuur van de sociale zekerheid, bleek de tekst van het statuut op onderdelen niet
meer actueel. UWV, NVVG en NOVAG hebben voorjaar 2015 besloten om gezamenlijk de tekst van
het Professioneel Statuut te actualiseren en waar nodig te herzien.
Aan dit statuut is zoals gezegd als bijlage het rapport Kwaliteitsborging verbonden. Ook dit is
geactualiseerd. Omdat het daarbij feitelijk gaat om een nadere uitwerking van de artikelen uit het
Professioneel Statuut, zal dit rapport in zijn geactualiseerde versie voortaan aangeduid worden als:
"Reglement bij het Professioneel Statuut Verzekeringsarts"
De besturen van de NOVAG en NNVG alsmede de directie SMZ danken de werkgroep Herziening
Professioneel Statuut Verzekeringsarts voor hun inzet om tot deze herziene versie te komen.
Augustus 2021
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Leeswijzer

Teneinde de tekst van het statuut zo leesbaar mogelijk te houden zijn de volgende tekstuele
uitgangspunten aangehouden:
•

Waar in het statuut "hij" of "zijn" staat, dient te worden gelezen: "hij of zij" respectievelijk "zijn
of haar".

•

In het statuut wordt gesproken over verzekeringsartsen en adviseur-verzekeringsartsen (AVA's).
Omdat het statuut zowel van toepassing is op de artsen werkzaam bij de afdeling SMZ als de
artsen werkzaam bij de afdeling Bezwaar & Beroep van UWV, dient voor "(verzekerings)arts"
steeds te worden gelezen: "(verzekerings)arts en verzekeringsarts Bezwaar en Beroep"; en voor
"adviseur-verzekeringsarts": "adviseur verzekeringsarts en stafverzekeringsarts Bezwaar en
Beroep".

•

Waar in het statuut wordt gesproken over "representatieve vertegenwoordiging van de
beroepsgroep" dient te worden verstaan: de NOVAG en/of de NVVG. De NOVAG is de
beroepsvereniging van de verzekeringsartsen werkzaam bij UWV met in haar statuten zowel de
doelstelling tot behartiging van de medische beroepsbelangen als ook het behartigen van de
arbeidsvoorwaarden. De NVVG is de wetenschappelijke vereniging ten behoeve van
verzekeringsgeneeskundigen in relatie tot de professionele beroepsuitoefening. Afhankelijk van
de aard of strekking van een onderwerp, gespiegeld aan de doelstelling(en) van zowel de NOVAG
als ook de NVVG, kan het accent verschuiven van de belangenbehartiging tussen beide
belangenorganisaties.
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Samenstelling werkgroep

De werkgroep Herziening Professioneel Statuut VA is samengesteld uit de volgende
vertegenwoordigers van UWV, NVVG en NOVAG:
Herman Kroneman (voorzitter)

UWV - verzekeringsarts, Medisch Adviseur UWV

Hans de Wolff (secretaris)

UWV - verzekeringsarts, auditor VA BC&K

Otto Groothuyse

UWV - HRM

Jim Faas

UWV - verzekeringsarts, medisch adviseur B&B, jurist

Melanie van der Hiele

UWV - districtsmanager

Germa van der Sman

UWV - manager SMZ

Sylvia van der Burg

NVVG - verzekeringsarts, NVVG (tot juli 2017 directeur NVVG)

Allart Dekker

NVVG - verzekeringsarts, cie. Wet- en Regelgeving NVVG, jurist

Rob Kok

NVVG - verzekeringsarts, voorzitter NWG

Ida Hoornstra

NOVAG - verzekeringsarts, vice voorzitter NOVAG

Guido de Kanter

NOVAG - verzekeringsarts B&B, bestuurslid NOVAG

Peter de Leede

NOVAG - jurist, adviseur NOVAG

Wim van Pelt

NOVAG - verzekeringsarts, voorzitter NOVAG (lid werkgroep v.a. 2017)
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Preambules

1. Evaluatie van het statuut zal tenminste één maal per 5 jaar plaatsvinden, of vaker, indien
een van de bij de totstandkoming van het herziene statuut betrokken partijen (UWV, NVVG,
NOVAG) daartoe gerede noodzaak ziet. Een dergelijke gerede noodzaak kan aan de orde zijn
wanneer de formulering in het statuut aanleiding is tot blijvende onduidelijkheid of
ongewenste interpretatieverschillen.
De hiervoor genoemde evaluatie bestaat uit een gezamenlijk overleg, waarbij gemotiveerd
voorstellen voor aanpassingen kunnen worden ingebracht en bediscussieerd. Bij consensus
worden aanpassingen doorgevoerd in een uit te brengen actualisering van het statuut.
2.

Deze preambules maken deel uit van het professioneel statuut.
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Artikel 1 Definities

In dit statuut wordt verstaan onder:
1.1.

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, in wiens opdracht de (verzekerings)arts zijn
werkzaamheden verricht; UWV kan zowel werkgever zijn met wie de (verzekerings)arts een
arbeidsovereenkomst heeft, als ook opdrachtgever.

1.2.

Verzekeringsarts
De geregistreerde verzekeringsarts die in/voor de organisatie werkzaam is op het terrein van
de verzekeringsgeneeskunde en uit dien hoofde geneeskundige handelingen verricht.

1.3.

Cliënt
De persoon, wiens gezondheidstoestand, in relatie tot belastbaarheid, re-integratie en
participatie, door de (verzekerings)arts wordt beoordeeld wegens een aanspraak die
voortvloeit uit wetgeving, wettelijke regeling of particuliere verzekeringsovereenkomst.

1.4.

Vertrouwensrelatie
De specifieke relatie van vertrouwen tussen de (verzekerings)arts en de cliënt, in het kader
van de beoordeling van diens gezondheidstoestand in relatie tot belastbaarheid, re-integratie
en participatie, waarbij de (verzekerings)arts zich opstelt als een goed hulpverlener in het
kader van zijn beroep en met in acht name van de relevante juridische kaders en de positie
van cliënt.

1.5.

Toetsing
Het (collectief) evalueren of werkwijze, geneeskundig handelen dan wel het beoordelen van
de gezondheidstoestand in relatie tot belastbaarheid, re-integratie en participatie voldoen
aan de professionele standaard en aan het kwaliteitsbeleid van UWV m.b.t, het
verzekeringsgeneeskundige handelen.

1.6.

Professionele verantwoordelijkheid
De specifieke, niet overdraagbare verantwoordelijkheid van de (verzekerings)arts die
gebaseerd is op de individuele deskundigheid en vaardigheden die voortkomen uit de
professionele standaard van de beroepsgroep.

1.7.

Medisch professionele autonomie
De vrijheid van oordeelsvorming van de (verzekerings)arts om, gegeven de wettelijke kaders
en de professionele standaard, binnen de individuele relatie arts - cliënt, onpartijdig en vanuit
een onafhankelijke positie zonder inmenging van derden te komen tot diagnostiek dan wel
tot een beargumenteerd oordeel over het al dan niet bestaan van een stoornis in de functie
of structuur, in de activiteiten of in de participatie van de cliënt 1 en het daaruit voortvloeiende
oordeel over zijn belastbaarheid en re-integratie- en participatiemogelijkheden. Hieronder
wordt mede begrepen dat de (verzekerings)arts de keuzevrijheid heeft in de benodigde
onderzoeksactiviteiten om tot die diagnostiek en oordeelsvorming te komen.

1.8.

Professionele standaard
Datgene wat algemeen aanvaard is met betrekking tot het verzekeringsgeneeskundig
handelen door de beroepsgroep, met betrekking tot de rechten van de patiënt en met
betrekking tot andere maatschappelijke normen ten aanzien van professioneel handelen.
Professioneel medisch evidence-based handelen houdt rekening met de stand van de

1

Conform het begrippenkader van de ICF: de International Classification of Functioning, Disability and Health.
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medische wetenschap, de ervaring en de expertise van de beroepsgroep zoals vastgelegd in
beroepscodes, richtlijnen, protocollen, standaarden maar ook voortvloeit uit de wet- en
regelgeving en de (tucht)rechtspraak.
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Artikel 2 Uitgangspunten

2.1.

De arts die in dienst is van UWV, is verzekeringsarts, dan wel in opleiding tot verzekeringsarts
of in afwachting van die opleiding.

2.2.

De cliënt moet erop kunnen rekenen dat hij een zelfstandige, onafhankelijke en onpartijdige
verzekeringsgeneeskundige beoordeling en advisering ontvangt waarbij zijn
vertrouwensrelatie met de (verzekerings)arts voldoende is beschermd. UWV en de
(verzekerings)arts zetten zich gezamenlijk, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden,
naar beste weten en vermogen in om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
medische beoordeling en advisering ten opzichte van de cliënt te allen tijde te waarborgen.

2.3.

De (verzekerings)arts heeft, vanuit zijn taak respectievelijk opdracht bij de aan de
organisatie opgedragen uitvoering van wetten en regelingen, voor zijn geneeskundig
handelen jegens de cliënt een eigen, professionele verantwoordelijkheid. Onderdeel van deze
taak is het erop toezien dat vanuit medisch oogpunt een rechtmatig beroep wordt gedaan op
de sociale zekerheidsvoorzieningen in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid.

2.4.

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is omschreven wat onder
geneeskundig handelen wordt verstaan.

2.5.

De toepasselijke regelgeving voor het geneeskundig handelen van de (verzekerings)arts
wordt onder andere gevormd door de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(BIG), de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)2, het Wetboek
van Strafrecht (artikel 272) en Strafvordering (artikel 218) de Wet op de Geneeskundige
Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en door hetgeen voortvloeit uit de professionele verantwoordelijkheid, de
professionele autonomie en de professionele standaard in het kader van dit professioneel
statuut.

2.6.

De in artikel 2.5 genoemde wetgeving evenals de jurisprudentie maken duidelijk dat de arts
tucht- en strafrechtelijk aansprakelijk is voor zijn geneeskundig handelen. Voor wat betreft
civielrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot schade, door de (verzekerings)arts als
medewerker van UWV toegebracht aan derden, is het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.

2.7.

De (verzekerings)arts is verantwoordelijk voor een adequate beroepsuitoefening.

2.8.

Zowel vanuit de individuele als vanuit de collectieve professionele verantwoordelijkheid van
(verzekerings)artsen, zijn nadere regels (protocollen, standaarden, richtlijnen) vastgesteld
door de beroepsgroep, ter handhaving en optimalisering van doelmatigheid, zorgvuldigheid
en kwaliteit van het geneeskundig handelen, met inachtneming van normen van medische
ethiek en stand van de medische wetenschap.

2.9.

UWV is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het gehele, uit haar
taakstelling voortvloeiende proces van dienstverlening waarbinnen de artsen hun taak
uitoefenen.

2.10. De (verzekerings)arts verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van het geformuleerde
in dit professioneel statuut.
2

Vanaf 25 mei 2018 zijn de AVG en de Uitvoeringswet AVG van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum
dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
geldt niet meer.
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2.11. Het Professioneel Statuut is onlosmakelijk verbonden met de arbeidsovereenkomst tussen
de (verzekerings)arts en UWV.
2.12. Dit professioneel statuut is overeenkomstig van toepassing op elke arts die bij UWV
verzekeringsgeneeskundige werkzaamheden verricht.
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Artikel 3 Verantwoordelijkheid (verzekerings)arts t.a.v. de eigen
professionele kwaliteit

3.1.

Iedere (verzekerings)arts die werkzaamheden verricht voor of in dienst van UWV draagt er
zorg voor dat hij blijft voldoen aan alle kwaliteitsbevorderende en -onderhoudende eisen die
(her)registratie in het BIG-register c.q. RGS daaraan stelt.

3.2.

De ondersteuning door UWV teneinde te kunnen voldoen aan de in artikel 3.1. vastgelegde
verplichting is weergegeven in artikel 4.

3.3.

De (verzekerings)arts legt overeenkomstig de wettelijke voorschriften de door hem verrichte
geneeskundige handelingen, bevindingen en overwegingen op een efficiënte en professioneel
verantwoorde wijze vast in een medisch dossier.

3.4.

Bij de door de (verzekerings)arts verrichte geneeskundige handelingen (zie artikel 4.1) is de
professionele autonomie, omschreven in artikel 1.7 van toepassing. De (verzekerings)arts
dient zich er daarbij van bewust te zijn dat hij zijn professioneel handelen moet kunnen
verantwoorden.

3.5.

De verantwoordelijkheid van de (verzekerings)arts t.a.v. de eigen professionele kwaliteit
strekt zich mede uit tot de onder zijn verantwoordelijkheid werkende medewerkers aan wie
hij taken heeft gedelegeerd dan wel die een ondersteunende rol hebben t.a.v. zijn
verzekeringsgeneeskundige handelen.
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Artikel 4 Relatie UWV - (verzekerings)arts

Algemeen
4.1.

De (verzekerings)arts verricht op basis van zijn professionele deskundigheid geneeskundige
handelingen ten aanzien van personen, die aan zijn beoordeling en zorg zijn toegewezen op
grond van de aan UWV opgedragen en aan omschreven richtlijnen onderworpen uitvoering
van wetten en regelingen. Hij verricht deze geneeskundige handelingen conform het daartoe
door UWV in overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de beroepsgroep
vastgestelde beleid, voor zover in overeenstemming met de professionele standaard.

4.2.

De (verzekerings)arts zal op verzoek van UWV in redelijkheid en op basis van zijn medische
inzichten, de beschikbare capaciteit en binnen daartoe gestelde beroepsmatige en
wetenschappelijke kaders zijn medewerking verlenen aan opleiding/(bij)scholing van de
beroepsgroep dan wel ten behoeve van aan de beroepsgroep gerelateerde activiteiten.

4.3.

UWV zal voor de in het vorige lid genoemde medewerking de benodigde tijd en middelen
beschikbaar stellen aan de (verzekerings)arts, opdat deze op adequate wijze invulling kan
geven aan de uit de eerdere artikelen voortvloeiende verplichtingen jegens de cliënt.

4.4.

Het in artikel 4.2 en 4.3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op stage verlening aan
en opleiding van personen van buiten UWV.

4.5.

Beheer van en toegang tot medische dossiers, alsmede gebruik, inzage en verstrekking van
gegevens daaruit zijn vanuit UWV geregeld, met inachtneming van wet- en regelgeving
inzake bescherming van persoonsgegevens en medische dossiers. UWV is verplicht er zorg
voor te dragen dat medische dossiers op zorgvuldige wijze worden opgeborgen en wel
zodanig dat geheimhouding van de inhoud daarvan is verzekerd.

Verantwoordelijkheid (verzekerings)arts t.a.v. UWV
4.6.

Voor zover de arts, in dienst is van UWV, niet is geregistreerd als verzekeringsarts, volgt hij
de opleiding daartoe.

4.7.

De (verzekerings)arts houdt zich, - voor zover niet in strijd met het overige in dit statuut
bepaalde -, bij de uitvoering van zijn werkzaamheden aan de regels en aanwijzingen, welke
door of namens UWV worden gegeven met het oog op de bedrijfsmatige context van de
organisatie.

4.8.

De (verzekerings)arts is erop gericht om zijn praktijk te verbeteren en bij te dragen aan een
eigen efficiënte praktijkvoering mede gestoeld op doelmatig handelen.

4.9.

De (verzekerings)arts geeft actief invulling aan het bevorderen en onderhouden van de
kwaliteit van het eigen professioneel handelen.

Verantwoordelijkheid UWV t.a.v. de (verzekerings)arts
4.10. UWV stelt de (verzekerings)arts in de gelegenheid om zijn uit de artikelen 3.1 en 4.6
voortvloeiende verplichtingen te kunnen nakomen.
4.11. UWV maakt de onder artikel 4.6 genoemde scholingsverplichting voor (verzekerings)artsen
in dienst van UWV mogelijk; daarbij hoort tevens de verplichting van UWV als
opleidingsinstelling om zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerde opleiders, die op hun
beurt voldoende worden gefaciliteerd om de rol als opleider adequaat te vervullen.
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4.12. UWV draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van toereikende personele,
instrumentele en ruimtelijke middelen ten behoeve van een adequate functievervulling.
4.13. UWV houdt, met betrekking tot de voor de (verzekerings)arts uit artikel 4.7 voortvloeiende
verplichting, rekening met diens professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de
cliënt.
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Artikel 5 Geschillenregeling3

5.1.

Ten aanzien van geschillen tussen (verzekerings)artsen en UWV inzake de interpretatie
of naleving van het Professioneel Statuut en/of het reglement bij het Professioneel
Statuut is voorzien in een geschillenregeling.

5.2.

Deze geschillenregeling bestaat primair uit het naar analogie volgen van de reguliere
procedure (conform artikel 13:1 cao UWV 4) bij geschillen tussen werknemer en
werkgever (manageriëel en/of medisch inhoudelijk). In aanvulling hierop kent de
geschillenregeling een geschillencommissie en de mogelijkheid voor extern advies.

5.3.

De in lid 1 genoemde geschillen tussen (verzekerings)arts en UWV kunnen worden
verdeeld in enerzijds geschillen ten aanzien van de medische vakinhoud c.q. —standaard
en de professionele autonomie, anderzijds in overige geschillen het Professioneel Statuut
en het Reglement bij het Professioneel Statuut betreffend.

5.4.

In alle gevallen dient bij de afhandeling van een geschil tussen (verzekerings-) arts en
UWV afstemming plaats te vinden tussen de manageriële lijn en de medisch-inhoudelijke
lijn.

5.5.

Bij een geschil ten aanzien van de medische vakinhoud en/of de professionele autonomie
ligt de regie van de afhandeling bij de medisch-inhoudelijke lijn.

5.6.

Bij geschillen anders dan onder lid 5 genoemd ligt de regie van de afhandeling bij de
manageriële lijn.

5.7.

Bij SMZ vindt in eerste instantie afhandeling van het geschil plaats op het niveau ván,
en met afstemming tussen de manager SMZ c.q. de districtsmanager enerzijds en de
adviseur verzekeringsarts c.q. de landelijk adviseur verzekeringsarts anderzijds.
Bij B&B vindt in eerste instantie afhandeling van het geschil plaats op het niveau ván, en
met afstemming tussen de teammanager B&B c.q. de districtsmanager enerzijds en de
stafverzekeringsarts B&B anderzijds.

5.8.

Indien bij SMZ de verzekeringsarts van mening is dat het geschil in eerste instantie niet
juist of onvoldoende is behandeld kan het geschil in tweede instantie worden afgehandeld
op het niveau ván en met afstemming tussen de directeur innovatie en
professionalisering c.q. de directeur uitvoering enerzijds en de medisch adviseur
anderzijds.
Indien bij B&B de verzekeringsarts van mening is dat het geschil in eerste instantie niet
juist of onvoldoende is behandeld kan het geschil in tweede instantie worden afgehandeld
op het niveau ván en met afstemming tussen de directeur innovatie en
professionalisering c.q. de directeur B&B enerzijds en de medisch adviseur B&B
anderzijds.

T.a.v. artikel 5 van het statuut en de uitwerking ervan in hoofdstuk 11 van het reglement is ter illustratie een
schematische weergave van de geschillenregeling gemaakt. Deze is als bijlage aan het reglement toegevoegd.

3

4

Artikel 13:1 uit de cao betreft de individuele klachtenregeling binnen UWV.
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5.9.

Indien na het doorlopen van de onder de leden 7 en 8 geschetste procedure een besluit
is genomen en het geschil blijft bestaan, kan de geschillencommissie worden
ingeschakeld. De geschillencommissie geeft een zwaarwegend advies aan UWV.

5.10. Voor artikel 13:1 lid 4 sub b van de caos, laatste zin vanaf "tenzij" moet in het kader van
deze geschillenregeling worden gelezen: tenzij de geschillencommissie aangeeft dat het
ongedaan maken ten aanzien van geschillen in de medisch-inhoudelijke lijn in
redelijkheid niet kan worden gevergd.
5.11.

5.12.

De nadere uitwerking van deze geschillenregeling is onderdeel van het Reglement bij het
Professioneel Statuut Verzekeringsartsen.
Deze geschillenregeling c.q. de activiteiten van de geschillencommissie zullen na het
afronden van de eerste 5 geschillen dan wel uiterlijk na 2 jaar, te rekenen vanaf datum
ondertekening statuut, worden geëvalueerd.

5 De tekst van artikel 13:1 lid 4 sub b van de cao luidt: "Indien de klacht gegrond is, geeft de behandelende
leidinggevende aan op welke wijze aan de klacht tegemoet wordt gekomen. Een bestreden beslissing wordt met
terugwerkende kracht ongedaan gemaakt, tenzij de leidinggevende gemotiveerd aangeeft, dat ongedaan
maken in redelijkheid niet kan worden gevergd".
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Artikel 6 Reglement bij het Professioneel Statuut VA

Een nadere uitwerking van het Professioneel Statuut is opgenomen in het "Reglement bij het
Professioneel Statuut VA", dat als bijlage onlosmakelijk met het statuut is verbonden en daarvan
deel uitmaakt.

Voor akkoord getekend op 10 augustus 2021,

Ronald Broeders

NOVAG

NVVG

Wim van Pelt

Rob Kok
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