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Beroepstrots.
Verzekeringsartsen komen op voor de
kwaliteit van hun vak.
NOVAG adviseert verzekeringsartsen om niet te
contrasigneren bij deze inzet van basisartsen.
Momenteel is UWV gestart met het uitvoeren van 10.000 “extra”
herbeoordelingen in het kader van de WIA. UWV heeft gekozen voor de inzet van
basisartsen bij deze complexe herbeoordelingen. De beroepsverenigingen zijn
niet betrokken bij deze keuze.
Individuele verzekeringsartsen hebben al eerder hun twijfels geuit bij de kwaliteit
van deze manier van werken. Ook de beroepsverenigingen hebben grote
vraagtekens bij deze manier van werken. NVVG heeft de werkgever dringend
opgeroepen om bij dit herbeoordelingstraject ervaren verzekeringsartsen in te
zetten. NOVAG heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om het
herbeoordelingstraject met de keuze voor aniossen onmiddellijk te beëindigen en
te heroverwegen welke van de aanwezige alternatieven wel ingezet kunnen
worden.
Intussen gaat UWV door met de operatie. De vraag is hoe UWV tot de conclusie
kan komen dat de kwaliteit geborgd is als beide beroepsverenigingen een andere
mening zijn toegedaan. Ook onze patiënten en de tuchtrechter zullen die vraag
stellen aan individuele verzekeringsartsen.
Het is onverantwoord en getuigt van slecht werkgeverschap om een werkproces
in te voeren waarin medewerkers, in deze verzekeringsartsen, hun
professionaliteit niet kunnen waarmaken en individueel risico lopen, onder
andere in tuchtzaken.
UWV komt dus niet op voor de kwaliteit, gelukkig doen de verzekeringsartsen dat
wel. Individuele verzekeringsartsen hebben al massaal aangegeven niet te willen
meewerken aan de herbeoordelingsactie zoals die nu wordt ingevuld. In een
aantal gevallen is dat ook formeel gebeurd.
In district West-Brabant Zeeland hebben de verzekeringsartsen vrijwel unaniem
in een brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Bruins laten
weten dat zij zich niet kunnen verenigen met de inzet van basisartsen in het
herbeoordelingstraject 2016. Die verzekeringsartsen zullen er dan ook niet aan
meewerken. Vanuit Utrecht is eenzelfde brief verstuurd aan de Raad van
Bestuur.
De verzekeringsartsen uit Haarlem hebben ook al aan de directie laten weten dat
ze niet gaan medewerken aan het herbeoordelingstraject 2016.

De opleiders uit Amsterdam hebben het volgende aan UWV laten weten: tijdens
onze intervisiebijeenkomst hebben we het standpunt van de NOVAG en de
reactie van de NVVG ten aanzien van de inzet van basisartsen voor de
achterstand herbeoordelingen WIA besproken. Wij zijn het als groep eens met
hun visie. We hadden al eerder onze zorgen hierover uitgesproken. Wij hebben
besloten om geen verantwoordelijkheid voor deze wijze van werken op ons te
nemen en niet te zullen contrasigneren als dat aan ons zal worden gevraagd.
In onze brief aan de leden van 23 mei 2016 melden we het volgende over de
inzet van basisartsen bij de herbeoordelingsoperatie:
“Een gang van zaken die we niet kunnen en mogen accepteren, en als UWV
doorzet zullen we vervolgstappen moeten zetten, waarbij we waarschijnlijk een
beroep zullen moeten doen op uw steun, die verder zal gaan dan alleen
lidmaatschap.” Dat moment is nu aangebroken.
Wij adviseren verzekeringsartsen om niet te contrasigneren bij de inzet
van basisartsen in de zogenaamde “ herbeoordelingsoperatie 2016” (1).
Het professioneel statuut biedt hiervoor de professionele ruimte (2). Het
professioneel statuut is onderdeel van de CAO.
(1) Het gaat hier niet over de inzet van basisartsen die, in afwachting van en in
voorbereiding op de start van hun opleiding tot verzekeringsarts, tijdelijk werkzaam zijn
onder supervisie en begeleiding van een ervaren opleider verzekeringsarts in een 1 op 1
opleidingsrelatie.
(2) De voorzitter van de Raad van Bestuur, B. Bruins, laat hierover namens de RvB op
01-06-2016 aan NOVAG weten: “Van uw suggestive dat ‘verzekeringsartsen onder druk
worden gezet om een handtekening te plaatsen onder het rapport van de basisarts om
diens werk te “legitimeren” distantieer ik mij volledig. De borging van de professionele
autonomie is, zoals u ook bekend, vastgelegd in het Professioneel Statuut van de
verzekeringsarts. Als u desondanks signalen hierover ontvangt van verzekeringsartsen,
verzoek ik u deze signalen te delen met de directeur Professionalisering en Innovatie van
SMZ.

