
P RO B L E E M S T E L L I N G

Er bestaat onder verzekeringsartsen en curatieve
artsen verwarring over de geoorloofdheid van het
vragen naar de prognose en het verstrekken van
gegevens over de prognose. Soms wordt met stel-
ligheid beweerd dat dit niet mag, waarbij wordt
gewezen op de KNMG-code gegevensverkeer en
samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integra-
tie uit 20071 alsmede op een eerder in 2005 in
Medisch Contact verschenen artikel.2

In de verzekeringsgeneeskundige standaard
Communicatie met behandelaars uit 1996 zou
dit echter niet met zoveel woorden zijn verbo-
den.3

Anderen zijn van mening dat bij uitstek de
behandelend arts nuttige informatie kan ver-
strekken over de prognose en dat het daarom ook
nodig is hem daarop te bevragen. Dit klemt eens
te meer nu bij de arbeidsongeschiktheidsbeoor-
deling in het kader van de WIA van de verzeke-
ringsarts uitspraken worden verwacht over de
duurzaamheid van beperkingen en over kansen
op herstel. Het valt niet goed in te zien hoe deze
op zichzelf al niet gemakkelijke beoordelings-

taak geheel los kan worden uitgevoerd van de
daarop bij de behandelend sector aanwezige
informatie. Zowel in algemene zin: bijvoorbeeld
Wat is de 2- of 5-jaars-overleving bij aandoening
X? Wat zijn de kansen op herstel bij aandoening
Y door behandeling Z in te zetten? Maar ook in
het specifieke geval: bijvoorbeeld Hoe zijn de
kansen op herstel van déze cliënt met déze voor-
geschiedenis bij déze behandeling?

U I T GA N G S P U N T E N

We zullen eerst bekijken wat er nu precies in de
verzekeringsgeneeskundige standaard en in de
KNMG-code is geregeld en daarna bezien of deze
documenten voldoende antwoord geven op de
gestelde vragen. Vervolgens bezien we welk
effect recente jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep teweeg kan brengen. 

B E S P R E K I N G  

In de verzekeringsgeneeskundige standaard
wordt slechts op twee plaatsen de prognose
genoemd, zonder nadere uitleg of specificatie. De
prognose is dan onderdeel van een reeks items en
wordt in één adem genoemd: ‘diagnose, prognose
en behandeling’ of ‘diagnose, prognose, therapie’. Dit
suggereert dat er naar de prognose mag worden
gevraagd precies zoals naar de diagnose en de
ingestelde behandeling mag worden gevraagd. 

Zo niet in de KNMG-code: daar staat dat de
behandelend arts objectieve feitelijke gegevens
verstrekt aan de bedrijfsarts of verzekeringsarts,
zoals de diagnose, behandeling en medicatie. De
prognose wordt in het rijtje niet genoemd. Dan
volgt de tekst: ‘Een prognose voor herstel van de ziek-

te is meestal indicatief, omdat deze is gebaseerd op

interpretatie van de medische situatie op dat moment

en soms mede berust op statistische gegevens. De

behandelend arts kan wel gegevens verstrekken over

de stoornissen in bepaalde lichaamsfuncties en de

beperkingen die daaruit eventueel in algemene zin

voor de patiënt/werknemer voortvloeien. De vertaal-

slag daarvan naar de belastbaarheid voor specifieke

arbeid wordt door de bedrijfs- of verzekeringsarts

gedaan.’ Hierbij wordt niet expliciet aangegeven
of naar die ‘indicatieve prognose’ mag worden
gevraagd.
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Mag een verzekeringsarts naar de prognose
vragen? En mag een behandelend arts of spe-
cialist gegevens verstrekken over de prognose?
Over de antwoorden op deze twee vragen
bestaat veel verwarring. En hoe moet de verze-
keringsarts uitspaken doen over de duurzaam-
heid in het kader van de WIA als hij zonder
deze informatie over de prognose zit? In dit
artikel wordt gepoogd enige duidelijkheid te
brengen in deze materie. 



Verderop in de code worden de voorwaarden
genoemd die gelden bij informatie-uitwisseling
rond arbeidsverzuim. Daar staat letterlijk: ‘De arts

die informatie levert, geeft uitsluitend de gevraagde

informatie en beperkt zich tot feitelijke gegevens en

bevindingen over de gezondheid van de patiënt/werk-

nemer (onthoudt zich van meningen, evaluaties,

prognoses of verwachtingen).’

Dit kan niet anders worden gelezen dan een ver-
bod op het geven van prognoses en verwachtin-
gen. Ook al zou bij het schrijven van de code het
niet de intentie zijn geweest een categoraal ver-
bod af te vaardigen op het geven van prognoses,
dan moet geconcludeerd worden dat deze bedoe-
ling in de uiteindelijke redactie van de code in
het geheel niet is terug te vinden. 

Refererend aan de voorloper (uit 1998) van de
huidige KNMG-code verscheen in Medisch

Contact in 2005 een artikel over informatie-uit-
wisseling bij arbeidsverzuim, waarin aan de cura-
tieve artsen het volgende wordt aanbevolen: ‘Als

wordt gevraagd naar een prognose, geef dan aan dat

u hierop geen antwoord mag geven.’

Overigens brengt de recente KNMG-richtlijn
inzake het omgaan met medische gegevens4 ons
niet zo veel verder. Daarin valt te lezen: ‘Een

behandelend arts wordt niet geacht objectief te zijn ten

opzichte van zijn eigen patiënt. Daarnaast beschikt

een behandelend arts meestal niet over de specifieke

deskundigheid die nodig is voor het geven van een

waardeoordeel. Ook is de arts veelal niet op de hoogte

van de medische criteria waaraan de instantie die de

verklaring nodig heeft, de verklaring toetst. Een diag-

nose wordt over het algemeen niet gezien als een

waardeoordeel, een prognose over het algemeen wel.

Een met medische feiten onderbouwde prognose die

een behandeldoel dient, wordt doorgaans ook niet als

waardeoordeel gezien.’ Uit de laatste zinsnede zou
kunnen worden afgeleid dat het geven van een
onderbouwde prognose die een behandeldoel
dient, weer wel mag. Dat omvat immers geen
waardeoordeel. Je zou kunnen zeggen dat de
richtlijn het verstrekken van informatie over
prognoses niet helemaal dichttimmert: zij laat
(slechts) ruimte voor het verstrekken van prog-
noses en verwachtingen in algemene zin met
betrekking tot een ziektebeeld of behandeling.
Maar op pagina 39 van deze nieuwe richtlijn zijn
we weer terug bij af. Daar wordt namelijk letter-
lijk gerefereerd aan de bovengenoemde zinsnede
uit de code: ‘… onthoudt zich van meningen, evalu-

aties, prognoses of verwachtingen’. Erg duidelijk is
dit allemaal niet.

O N T W I K K E L I N G  I N  D E  

J U R I S P RU D E N T I E

De Centrale Raad heeft het afgelopen jaar in een
reeks uitspraken eisen geformuleerd voor de
kwaliteit van de onderbouwing door de verzeke-
ringsarts (in het kader van de WIA-beoordeling)
van de (niet) duurzaamheid van de arbeidsbeper-
kingen en de (meer dan geringe) kans op herstel.5-9

Zo oordeelde de Raad dat het hierbij gaat om een
inschatting van de toekomstige ontwikkelingen
van de arbeidsbeperkingen, ‘Hetgeen meebrengt

dat de inschatting van de kans op herstel in het eerste

jaar en daarna dient te berusten op een concrete en

duidelijke afweging van de feiten en omstandigheden

met betrekking tot de betreffende individuele verzeker-

de. Als de inschatting van de kans op herstel berust op

een ingezette medische behandeling, is een onderbou-

wing vereist die ziet op het mogelijke resultaat daar-

van voor de individuele verzekerde.’5 Het valt niet
goed in te zien hoe de verzekeringsarts deze
onderbouwing in een ‘solo-act’ kan leveren. Lees:
zonder gegevens of advies hieromtrent van de
behandelaar over de prognose of inschatting van
de kansen op herstel berustend op een ingezette –
of nog in te zetten – behandeling. 
Zo wees de Raad in een andere zaak aldus een
bezwaarverzekeringsarts terecht: ‘De bezwaarver-

zekeringsarts (is) niet nagegaan bij de behandelend

sector of het resultaat van de ingezette behandeling

daadwerkelijk een verbetering van de functionele

mogelijkheden van appellant doen verwachten.’6

Een argumentatie in de volgende trant: ‘Herstel is

niet uitgesloten, omdat medicatie en structuur tot ver-

betering van de beperkingen kunnen leiden’ werd
door de Raad in een andere zaak ondermaats
geacht.9

Door deze jurisprudentie lijkt het voor de verze-
keringsarts aldoor maar moeilijker te worden om
dat mogelijke resultaat in het individuele geval
van een solide argumentatie te voorzien zoals de
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| De verzekeringsgeneeskundige standaard Communicatie met behan-
delaars en de KNMG-code Gegevensverkeer en samenwerking bij
arbeidsverzuim en re-integratie stemmen niet overeen en behoeven
beide nuancering in verband met de vraag naar de prognose.

| De verzekeringsarts heeft om de arbeidsongeschiktheid te kunnen
beoordelen regelmatig behoefte aan gegevens van de behandelend
arts over de prognose. De behandelaar moet deze gegevens dan ook
niet gehinderd door onduidelijke regelgeving kunnen verstrekken.

| De beoordeling van de duurzaamheid in het kader van de WIA staat
onder sterke druk omdat de bestuursrechter te hoge eisen stelt aan
de bewijsvoering.



Raad dat kennelijk wenst. Een terechte vraag is of
juristen hier niet te veel van medici vragen...

Wat is hiervan het effect? Als de verzekeringsarts
niet kan onderbouwen dat er in het individuele
geval een positief behandelresultaat kan zijn, zal
dit leiden tot een hogere instroom in de IVA (‘vol-
ledig en duurzaam arbeidsongeschikt’) in plaats
van de WGA (‘volledig maar niet duurzaam
arbeidsongeschikt c.q. met meer dan geringe
kans op herstel’). Is dát de bedoeling geweest van
de politiek en wetgever?

C O N C L U S I E S

1. De verzekeringsgeneeskundige standaard en
de code spreken elkaar tegen. In de standaard
wordt de vraag naar de prognose op een lijn
gesteld met die naar diagnose en behandeling
en is daarmee geoorloofd. In de code wordt
van de behandelaar gevraagd zich bij het ver-
strekken van gegevens aan bedrijfs- of verze-
keringsarts te onthouden van prognoses en
verwachtingen.

2. Opvallend is dat in geen van beide documen-
ten het onderwerp ‘prognose’ wordt uitge-
werkt of gespecificeerd, terwijl hier toch heel
wat nuance in is aan te brengen. Bijvoorbeeld:
a. prognose met betrekking tot de levensver-

wachting;
b. prognose met betrekking tot de aandoe-

ning (met of zonder behandeling);
c. prognose met betrekking tot de beperkin-

gen door de aandoening;
d. prognose ten aanzien van de arbeidsbe-

perkingen of arbeidsbelastbaarheid;
e. prognose ten aanzien van de arbeidsonge-

schiktheid.
3. De beoordeling van de duurzaamheid in het

kader van de WIA door de verzekeringarts
heeft in het individuele geval nood aan gege-
vens over (aspecten van) de prognose van de
behandelaar.

4. Juristen dreigen te veel te vragen van medici
als het gaat om de beoordeling van de duur-
zaamheid en kansen op herstel in individuele
gevallen.

A A N B E V E L I N G

Een categoraal verbod op vragen naar de progno-
se is vanuit het oogpunt van de uitvoering van de
arbeidsongeschiktheidswetgeving in het alge-
meen, en in het kader van de beoordeling van de
duurzaamheid bij de WIA in het bijzonder,
uiterst ongewenst. Een categoraal toestaan is
daarbij overigens niet nodig. De huidige regelge-
ving duidt op een categoraal verbod en behoeft

daarom aanpassing. Hierbij zal een onderscheid
moeten worden gemaakt naar de aard en inhoud
van de prognostische vragen. Niet valt in te zien
waarom de behandelend arts of specialist niet
zou mogen worden bevraagd op de prognose
zoals bedoeld onder a, b en c.

De vraag is of hoe en in welk document deze uit-
werking van het vragen naar de prognose moet
plaatsvinden. Dit zou kunnen via een aanpassing
of update van de sterk verouderde verzekerings-
geneeskundige standaard ‘Communicatie met
behandelaars’ of een addendum bij de KNMG-
code. Dus werk aan de winkel voor de KNMG en
de NVVG!

Dit alles staat los van de verdere ontwikkelingen
in de jurisprudentie van de Centrale Raad over de
kwaliteit van de argumentatie voor de duur-
zaamheid. Als de eisen door de Raad nog verder
worden opgeschroefd zou dit een nekslag kun-
nen betekenen voor het door de politiek en wet-
gever gewenste onderscheid tussen WGA en IVA
in de WIA.
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