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Volkskrant: UWV handelt in strijd met de wet.

Afgelopen maandag is in de Volkskrant een artikel over UWV verschenen. Het artikel
belicht de situatie in de backoffice ziektewet. In het artikel wordt aangegeven dat UWV in
strijd met de wet handelt. Vorig jaar om deze tijd heeft De Volkskrant hetzelfde
vastgesteld, en sindsdien is het probleem niet opgelost.
Kort samengevat mogen medische gegevens niet verzameld en geïnterpreteerd worden
door niet medici, tenzij ze onder verantwoordelijkheid van een arts werken. Bij UWV
worden medische gegevens verzameld en geïnterpreteerd zonder inmenging van artsen.
In het rapport Gevers van 2013 kwam dit al naar voren. Novag heeft gewezen op de
noodzaak om concrete verandering door te voeren. Deze bestaat daaruit dat de
medewerker verzuimbeheersing op de frontoffice onder verantwoordelijkheid en
aansturing van de verzekeringsarts komt te werken.
UWV heeft voor een eigen ‘oplossing’ gekozen, waarbij de medewerker verzuimbeheer
niet onder verantwoordelijkheid en aansturing van de verzekeringsarts valt, maar wel
medische gegevens inventariseert en interpreteert. Of, zoals UWV het formuleert, “De
medewerker verzuimbeheer (MVB) valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
verzekeringsarts………. Dus de MVB vraagt niet naar medische gegevens en legt geen
medische gegevens vast, verder dan nodig is voor aspecten van vaststelling van de
plausibiliteit van arbeidsongeschiktheid.” Hiermee opereert UWV buiten de grenzen van
de wet.
Ook in de Frontoffice ziektewet en bij het herbeoordelingsbeleid opereert UWV buiten de
grenzen van de wet, maar deze aspecten zijn in het artikel in de Volkskrant niet aan bod
gekomen. Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 2 december zullen we dieper ingaan
op deze aspecten.
Het tuchtrecht en andere wettelijke regelingen zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens, de WGBO, de wet BIG…zijn bedoeld om cliënten en patiënten te
beschermen. Door die regelingen naast zich neer te leggen, overtreedt UWV niet alleen
de wet, maar ontneemt cliënten ook de bescherming die die wettelijke regelingen hen
zouden moeten bieden.
Bovendien is het onprofessioneel en bent u als verzekeringsarts individueel
tuchtrechtelijk aansprakelijk.
Intussen zijn er opnieuw Kamervragen gesteld aan minister Asscher.

Ledenvergadering: dinsdag 2 december, inloop 15 uur, start 15u30, locatie Almere
Topsportcentrum.
Bent u nog geen lid, u kan zich aanmelden via www.novag.biz

