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NIEUWSBRIEF 1 PARADIGMAWERKGROEP   februari 2013 
 
 
 
Terugkoppeling na vier bijeenkomsten 
 

• In het kader van de Stuurgroep verbetering poortwachter hebben SZW, UWV, bedrijfsartsen, arbeids-
deskundigen, werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg, in mei 2012 besloten om een Paradigmagroep 
in te stellen.  

• Doel van de Paradigmagroep is om de communicatie tussen UWV en bedrijfsartsen en arbeidsdeskun-
digen te verbeteren en het wederzijds begrip en respect voor elkaars verschillende rollen te vergroten.  

• Onder (technisch) voorzitterschap van SZW, wordt aan de Paradigmagroep deelgenomen door: 
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, die 
werkzaam zijn in de bedrijfsgezondheidszorg.  

• Deelnemers zijn zowel verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, die hun  beroeps-
vereniging vertegenwoordigen (NVVG, respectievelijk NVAB en NVvA), als bedrijfsartsen en arbeids-
deskundigen, die werkzaam zijn in de bedrijfsgezondheidszorg, zoals bij arbodiensten. 

• In de Paradigmagroep worden thema’s en onderwerpen behandeld, die te maken hebben met de 
verschillende taal (paradigma’s) die het UWV (als beoordelaar van het re-integratieverslag) en bedrijfs-
artsen en arbeidsdeskundigen (als adviseur van de werkgever in het kader van de verzuimbegeleiding 
en re-integratie van de zieke werknemer) spreken.  

• De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: 
o Verschil tussen verzuimbegeleiding door bedrijfsarts en beoordeling achteraf, van het re-

integratieverslag (RIV), door het UWV 
o Toepassing van richtlijnen en protocollen door de bedrijfsarts 
o Beschrijving van de belastbaarheid door de bedrijfsarts (functionele mogelijkheden) 
o Bejegening van bedrijfsarts door verzekeringsarts 
o Inzetten 2e spoor 
o Deskundigenoordeel 

• De bespreking van deze onderwerpen vindt plaats aan de hand van casusposities, die de deelnemers 
hebben aangeleverd uit de uitvoeringspraktijk. Het zijn voorbeelden van “wrijfpunten” van de kant van 
bedrijfsarts / arbeidsdeskundige, werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg enerzijds en van de kant van 
het UWV anderzijds. Aan de hand van deze casusposities wordt de onderliggende problematiek 
opgespoord en wordt naar een oplossing gezocht. 

• Inmiddels hebben er vier bijeenkomsten van de Paradigmagroep plaatsgevonden. Verschillende thema’s 
en casussen zijn de revue gepasseerd.  

• Tijdens deze bijeenkomsten zijn de eerste stappen gezet voor praktijkoplossingen. Ook zijn er mis-
verstanden uit de wereld geholpen en praktische afspraken gemaakt: 

o Het UWV zal – in het kader van de coaching – onder de aandacht van verzekeringsartsen 
brengen dat als de verzekeringsarts informatie opvraagt bij de bedrijfsarts, er zo mogelijk eerst 
een belafspraak wordt gemaakt of van tevoren een mail met vragen gestuurd wordt. Daarmee 
worden ergernis en fouten aan de kant van de bedrijfsarts voorkomen. 

o Ook brengt het UWV – in het kader van de coaching – onder de aandacht van verzekerings-
artsen, dat zij in hun rapportage de zienswijze van de bedrijfsarts opnemen. Doordat de 
landelijke loonsanctiecommissie (LLC) van het UWV er bij de beoordeling van het RIV op let 
dat er hoor en wederhoor is toegepast – en checkt of de rapportage de zienswijze van de 
bedrijfsarts bevat – is hierdoor een interne check ingebouwd door het UWV.  

o Het UWV zal actie ondernemen om “klachtencontingente begeleiding” als sanctiegrond te 
(laten) verwijderen uit de rapportagetool van het UWV. Omdat dit item nu verschijnt in de 
rapportages, ontstaat nu (ten onrechte) het beeld dat klachtencontingente begeleiding een 
sanctiegrond is. 
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o Het UWV heeft aangegeven dat de deelnemers van de Paradigmagroep (bedrijfsartsen, 

arbeidsdeskundigen en SZW) van harte welkom zijn om als toehoorder een bijeenkomst bij te 
wonen van de LLC van het UWV. 

o De UWV-werkwijzer “RIV-toets in de praktijk” is een werkwijzer die bestemd is voor intern 
gebruik, binnen het UWV. Het UWV heeft aangegeven dat deze interne werkwijzer per 1 april 
2013 omgebouwd zal zijn tot een openbaar stuk. 

o Binnen de NVAB vindt een discussie plaats over de herijking/herziening van richtlijnen. De 
omstandigheid dat er een loonsanctie kan worden opgelegd, als de bedrijfsarts een richtlijn niet 
heeft gevolgd (zoals de SOLK), die de NVAB heeft geautoriseerd, was een aanleiding voor 
deze discussie. De NVAB heeft aan een groot aantal richtlijnen meegewerkt of deze geautori-
seerd, maar wordt nu geconfronteerd met het feit dat bedrijfsartsen daar op afgerekend kunnen 
worden, middels een loonsanctie. 

o Bedrijfsartsen moeten weliswaar een professionele beoordeling van de belastbaarheid 
verrichten, maar zijn niet verplicht om een functionele mogelijkhedenlijst (FML) in te vullen. De 
FML is namelijk een instrument dat verzekeringsartsen hanteren in het kader van de WIA-
beoordeling. Het niet of niet correct invullen van een FML is als zodanig dan ook geen grond 
voor het toepassen van een loonsanctie.  

o Bij het indienen van het RIV dient de bedrijfsarts wel de belastbaarheid en de functionele 
mogelijkheden van de betrokkene beoordeeld te hebben en weer te geven. Bedrijfsartsen en 
arbeidsdeskundigen bezien nu tezamen met het UWV of het instrument dat 365 heeft 
ontwikkeld, om de belastbaarheid te beschrijven en dat de kopjes volgt van de FML (het Lab), 
tot een gezamenlijk instrument voor bedrijfsartsen ontwikkeld kan worden. Een aanpassing van 
het format van het RIV zal hierbij ook onderzocht worden. 

o In de beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter, die het UWV hanteert bij de RIV-toets, is 
geregeld dat verwacht mag worden dat de bedrijfsarts waar mogelijk gebruik maakt van 
professionele richtlijnen. Hierbij is aangegeven “(…) dat de richtlijnen geen wettelijke norm zijn, 
maar een richtsnoer voor het handelen in individuele gevallen. De richtlijnen zijn een gemeen-
schappelijk referentiekader, waarbinnen op een transparante manier de ondernomen acties 
kunnen worden verantwoord en beoordeeld. De richtlijnen en protocollen vormen bovendien 
geen statisch gegeven maar volgen de ontwikkeling van de wetenschap en de jurisprudentie ter 
zake. (…)” De Paradigmagroep heeft deze uitgangspunten herbevestigd. 

• Op de volgende bijeenkomsten zullen de hierboven genoemde onderwerpen (zoals het toepassen van 
richtlijnen en protocollen, deskundigenoordeel, marginale toetsing versus inhoudelijke toetsing) verder 
worden besproken. 

• De uitkomsten van de Paradigmagroep zullen vervat worden in een document, dat aangeboden zal 
worden aan de Stuurgroep verbetering poortwachter. 


