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Artikel

Het duurzaamheidscriterium: niet 
uitvoerbaar!

Mr. dr. J. Faas*

Wie de berichtgeving over de toekomst van de sociaal- 
medische beoordeling volgt, moet haast wel denken dat 
het capaciteitsprobleem van verzekeringsartsen wordt 
aangegrepen om het duurzaamheidscriterium om zeep 
te helpen. Dat berust op een vervelend misverstand. Het 
zit anders. Door het megaprobleem van het artsentekort 
is het eindelijk gelukt de serieuze inhoudelijke proble-
men rond de duurzaamheidsbeoordeling op de politieke 
agenda te krijgen. Bij SZW én bij de sociale partners. 
Had het dan niet veel eerder prominent op die agenda 
gemoeten? Ja, maar niemand had er oren naar en de 
stem van verzekeringsartsen was niet luid en duidelijk 
genoeg.

1. Het duurzaamheidscriterium

De WIA maakt onderscheid tussen twee categorieën, 
namelijk Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsonge-
schikten (IVA) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-
geschikten (WGA). Wie door ziekte een loonverlies heeft 
van minimaal 80%, komt in aanmerking voor een WGA 
80-100% uitkering als de beperkingen (nog) niet als blij-
vend kunnen worden aangemerkt. Er is dan herstel mo-
gelijk. Een IVA-uitkering komt in beeld als de beperkin-
gen blijvend (‘duurzaam’) zijn. De verzekeringsarts 
moet daarvoor naast het beoordelen van de beperkingen 
sec ook een oordeel afgeven over de duurzaamheid van 
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die beperkingen. Wie aanspraak maakt op een IVA-uit-
kering, blijft gevrijwaard van herbeoordelingen. Dit ligt 
anders voor werknemers met een WGA-uitkering; zij 
worden in principe periodiek herbeoordeeld, wat kan 
leiden tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van de uit-
kering of alsnog tot een IVA-uitkering.

2. Wat er voorafging

In de aanloop naar de WIA (2004) is ervoor gewaar-
schuwd. Is het nu wel zo handig de hoogte van en condi-
ties voor de uitkering afhankelijk te stellen van de prog-
nose? De beroepsgroep van verzekeringsartsen ging er 
met tegenzin mee akkoord. Daarvoor moest eerst het 
werken met diagnoselijsten voor het recht op een blij-
vende WIA-uitkering van tafel worden gepraat.
Het werd een lijdensweg. Op alle niveaus: tot in bezwaar 
en bij de beroepsrechter. Naast systematische voorleg-
gerij van dossiers – een onterechte IVA-uitkering was 
toch wel heel kwalijk – werd er in talloze casuïstiekbe-
sprekingen, themabijeenkomsten en symposia een mas-
sa tijd aan gespendeerd én verspild.

Kernprobleem 1: solo-act
De verzekeringsarts moet bij de eerste WIA-beoordeling 
de prognose inschatten, in één sessie. Los van de moei-
lijkheid an sich (kernprobleem 2, waarover zo meer) is 
hierover formeel geen dialoog mogelijk met de curatieve 
sector. De KNMG-regels zijn duidelijk.1 De onwrikbare 
scheiding in Nederland van behandeling en beoordeling 
steekt hier een stokje voor. Een discussie of er misschien 
over onderdelen van de prognose met de behandelende 
collega’s zou kunnen worden overlegd, heb ik al eens 

1 KNMG-richtlijn omgaan met medische gegevens, 2021.
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aangezwengeld. Zonder enig resultaat.2 Niemand is erin 
geïnteresseerd. Curatieve collega’s hebben geen affini-
teit met de vraag. Ze kunnen hun tijd wel beter beste-
den. Verzekeringsartsen staan, verplicht door de wet, 
alleen voor deze opdracht. De vraag of ze hiervoor wel 
zijn toegerust, wordt steeds vaker gesteld. Terecht.

Kernprobleem 2: (wie) kan het wel?
Stel, je zou de prognose in dialoog wél met de behande-
lend arts kunnen bespreken. Dan nog blijft het inschat-
ten van de prognose in het merendeel van de gevallen 
uiterst problematisch. Kijken we naar typen diagnoses 
in de WIA en hanteren we de indeling 1/somatische aan-
doeningen, 2/psychische aandoeningen en 3/een combi-
natie van aandoeningen, dan blijkt dat de categorieën 2 
en 3 inmiddels 80% uitmaken van de werkvoorraad her-
beoordelingen bij UWV.3

En het probleem is er niet minder op geworden. Is het 
stellen van een prognose van de beperkingen bij ernstig 
hartfalen, longemfyseem en vergevorderde stadia van 
kanker misschien minder lastig, het merendeel van de 
mensen dat zich aan de poort van de WIA meldt, valt 
intussen uit met psychische aandoeningen. In perspec-
tief: psychische klachten vormen de belangrijkste diag-
noses bij arbeidsongeschiktheid, vooral bij jongeren en 
hogeropgeleiden. Klachten aan het bewegingsapparaat 
zijn de belangrijkste diagnose bij arbeidsongeschiktheid 
voor ouderen en lageropgeleiden. Belangrijker nog: vijf 
jaar na toekenning ontvangt 82% van de instromers nog 
steeds een WIA-uitkering. Uitstroom is het laagst voor 
klanten met (meerdere) psychische klachten en voor 
klanten met co-morbiditeit van psychische en lichame-
lijke klachten.4

Psychiaters geven toe niet goed te kunnen inschatten 
wat de prognose is bij psychiatrische aandoeningen. Ze 
kunnen niet verklaren waarom bij de ene patiënt de be-
handeling wel aanslaat en bij de andere niet. De kwali-
teit van de relatie tussen behandelaar en patiënt blijkt 
een lang onderschatte, maar belangrijke succesfactor te 
zijn voor het effect van de therapie,5 ongeacht welke.6 
De behandelende sector geeft bij psychische klachten 
dus bedroevend weinig handvatten.
Het is dan wel erg ambitieus en aanmatigend dat de ver-
zekeringsarts zich – na een eenmalig contact – zonder 
voorbehoud een stellige uitspraak veroorlooft over die-
zelfde prognose bij psychische aandoeningen. Bij psy-
chiaters geldt een hoge mate van variatie in medisch 
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handelen tussen individuele artsen (interdoktervaria-
tie). Kahneman spreekt van ‘het deprimerende geval van 
de psychiatrie’.7 Is de variatie op dit vlak bij verzeke-
ringsartsen dan opeens als sneeuw voor de zon verdwe-
nen? Verzekeringsartsen vormen niet de unieke artsen-
groep met een glazen bol.8

Er is nog een andere substantiële groep: die met een zo-
genaamd ‘moeilijk objectiveerbare’ aandoening. Ook 
hier wordt een oordeel gevraagd over de prognose: ‘zijn 
de beperkingen die iemand op dit moment arbeidsonge-
schikt maken blijvend?’ Vaak gaat het om nog jonge 
mensen. Is in een medische wereld waar de visies op 
deze ziektebeelden niet zijn uitgekristalliseerd, beschei-
denheid niet de passende houding?
Deze twee aspecten moeten inhoudelijk al voldoende 
reden zijn om afscheid te nemen van het duurzaam-
heidscriterium. Voor niet inhoudelijk ingevoerde geïn-
teresseerden maakte ik een ‘breakdown-notitie’ over 
alle heikele punten bij de beoordeling van de duurzaam-
heid.9 In deze notitie noem ik naast de twee hiervoor 
beschreven kernproblemen nog een aantal knelpunten 
zonder enige oplossing in zicht.

3. Juridisering en polarisering
Heeft de bestuursrechter het de verzekeringsarts ge-
makkelijker gemaakt? Helemaal niet. De Centrale Raad 
heeft verordonneerd dat de conclusie niet-duurzaam de-
gelijk moet worden onderbouwd volgens het hierna vol-
gende principe:

‘de inschatting van de verzekeringsarts van de kans 
op herstel in het eerste jaar en daarna dient te berus-
ten op een concrete en deugdelijke afweging van de 
feiten en omstandigheden die bij de betreffende indi-
viduele verzekerde aan de orde zijn. In het geval de 
inschatting van de kans op herstel berust op een (in-
gezette) medische behandeling, is een onderbouwing 
vereist die ziet op het mogelijke resultaat daarvan 
voor de individuele verzekerde.’10

‘Die ziet op het mogelijke resultaat daarvan voor de in-
dividuele verzekerde’: de Raad heeft hooggespannen 
verwachtingen van wat dokters vermogen. Prognostisch 
zinvolle uitspraken zijn op individueel niveau vaak he-
lemaal niet goed te doen. Iedere casus barst van de vari-
abelen, zodat je zowel fraai de ene kant op kunt argu-
menteren (niet-duurzaam) als de andere kant op (duur-
zaam). In de rechtspraktijk zijn de doelredeneringen dan 
ook niet van de lucht.
Deze strenge en onrealistische juridische eisen hebben 
ervoor gezorgd dat wie het duidelijkst en stelligst argu-
menteert, de rechter overtuigt. De verzekeringsarts 
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staat hier op voorsprong. Er wordt gejongleerd met be-
lemmerende en bevorderende factoren alsof het een lie-
ve lust is. Als verzekeringsarts moet je vooral geen twij-
fel – in de wetenschap toch een groot goed – laten door-
klinken, want dan ‘verlies’ je het pleit. Het heeft even 
geduurd, maar ik hoor bestuursrechters steeds vaker 
verzuchten: ‘waarom niet gewoon toegeven dat je twijfelt 
of dat je het niet goed kunt beoordelen omdat je het niet 
weet?’ Door dit niet te doen, laten verzekeringsartsen 
zich dwingen schijnzekerheden te debiteren. Met grote 
impact. Ooit waren er wetsartikelen die twijfel aan de 
duurzaamheid toelieten.11 Waarom zouden we moeten 
doen alsof we altijd alles zeker weten?

4. De sociale partners

Een terzijde: een van de reflexen bij sociale partners bij 
het ter discussie stellen van het duurzaamheidscriteri-
um: ‘we gaan het stelsel niet op de schop gooien voor 
een paar bezwaar- en beroepszaken’. O nee? Kijk even 
naar de cijfers: in 2020 waren er 3.500 bezwaarzaken die 
betrekking hadden op het duurzaamheidsaspect. Op cir-
ca 23.000 medisch-arbeidsdeskundige bezwaarzaken in 
totaal is dat een aandeel van 15%.12 Dat is geen sinecure. 
Partijen belanden steevast in het toernooimodel met 
hun eenzijdige argumentaties. Zolang er wordt geproce-
deerd, moet onvermogen worden bewezen. Die polarise-
ring van standpunten in langdurige en kostbare proce-
dures is allerminst bevorderend voor de gezondheid. 
Realiseer je daarbij dat in deze cijfers burgers die de 
middelen of de puf niet hebben om te procederen of die 
het niet aandurven de strijd met het UWV aan te gaan, 
niet zijn meegerekend.

5. Belangen en morele 
dilemma’s

 
Roel en Annelies
Roel (34) vertelt hoe hij vol vertrouwen naar het 
UWV ging, maar later de kous op zijn kop kreeg: 
‘twee weken na dat gesprek was daar ineens die 
brief van de verzekeringsarts met daarin de con-
clusie dat ik voor 80 tot 100% ben afgekeurd. 
Nogmaals in een psychose belanden door werk-
druk zou desastreus zijn voor mijn psychische 
gezondheid en dat moest koste wat kost worden 
voorkomen. Ik was in het verleden door financië-
le problemen en een te hoge werkdruk immers in 
mijn eerste psychose terecht gekomen.’13

11 Art. 44 WAO.

12 Bron: UWV Bezwaar en Beroep.

13 www.psychosenet.nl/80-tot-100-afgekeurd/.

Annelies (28) verschijnt met haar gemachtigde 
op zitting bij de Centrale Raad. Zij heeft al jaren-
lang allerlei invaliderende lichamelijke klachten. 
Uiteindelijk is de diagnose ME/CVS gesteld. Ze 
heeft verschillende specialisten geraadpleegd. Ze 
is tot heel weinig in staat en wordt in het huis-
houden dagelijks geholpen door haar moeder. Op 
grond van de beperkingen die de verzekerings-
arts aangaf – waaronder een urenbeperking van 2 
uur per dag – kon de arbeidsdeskundige onvol-
doende functies duiden, wat resulteerde in 80-
100% WGA. Ze meent recht te hebben op IVA. Er 
was al zoveel ‘getherapied’. Niets hielp. Volgens 
UWV kan ze nog een multidisciplinair traject vol-
gen met kans op herstel. Haar bezwaar en beroep 
zijn ongegrond verklaard en de hoop is nu geves-
tigd op de Centrale Raad. Het wordt Annelies te 
machtig tijdens de zitting als de rechter haar 
vraagt hoe het met haar gaat. Haar gemachtigde 
betoogt dat door UWV beoogde multidisciplinai-
re behandeling niets inhoudt wat zij al niet eer-
der heeft geprobeerd.14

 

Het systeem is zo ingericht dat een oordeel moet wor-
den geveld over de duurzaamheid van de beperkingen. 
Wordt het WGA of is het IVA? Dit maakt dat we mensen 
‘afschrijven’ die dat helemaal niet beogen (Roel). De 
vraag is of we daarmee ‘goed doen’. IVA betekent name-
lijk ook: hier valt nooit meer iets te re-integreren. Dit is 
een nog steeds onvoldoende onderzocht moreel vraag-
stuk.15

Een andere groep wíl juist die IVA-uitkering, om uiteen-
lopende en niet altijd duidelijk uitgesproken motieven. 
De een ziet er de erkenning in van de ernst van de aan-
doening (Annelies). Is het een goede zaak dat Annelies 
op haar leeftijd in de IVA belandt voor de rest van haar 
leven? Een ander vindt het een zegen om verder door 
het UWV met rust te worden gelaten. Weer een ander 
ziet de IVA als het aantrekkelijkste alternatief, de uitke-
ring is immers hoger. Of er zit een begrijpelijk streven 
achter om van de premielast en re-integratieverplich-
tingen te worden verlost: werkgevers. Kortom, een klu-
wen van morele dilemma’s en belangen die allemaal het 
zicht op ‘de goede beoordeling’ danig kunnen vertroe-
belen.

14 Deze casus is geanonimiseerd.

15 Er wordt op beleidsniveau al langere tijd nagedacht hoe IVA-gerechtig-

den te faciliteren die graag iets (opleiding, werk) willen ondernemen. Een 
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tie’ is er inmiddels. Zie de brief van 16 februari 2021 van de minister van 

SZW (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-

werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2022/02/16/kamerbrief-

oplossing-knelpunt-ontbrekende-dienstverlening-aan-ivadga-

uitkeringsgerechtigden).
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6. Perverse prikkels

Het 5% uitkeringsverschil tussen de uitkeringsregimes 
duurzaam (IVA) versus niet-duurzaam (WGA) leidt tot 
perverse aanvraagprikkels bij werkgevers én bij werkne-
mers. Bij werkgevers en de hiervoor ingeschakelde bu-
reaus zien we veel bezwaarzaken, waarbij het er niet toe 
lijkt te doen of de werknemer minder dan 35% arbeids-
ongeschikt wordt of terechtkomt in de IVA. Als linksom 
of rechtsom de schadelast maar verdwijnt. Geef werkge-
vers ongelijk, zij moeten de lasten dragen. Ook bij werk-
nemers bestaat het fenomeen van het herhaald aanvra-
gen van herbeoordelingen. Dit is niet zonder risico, wat 
voor een andere groep WGA-gerechtigden juist reden is 
om zich niet te melden voor een herbeoordeling in ver-
band met toegenomen beperkingen.
Verzekeringsartsen gaan er niet over, maar het zou een 
goede zaak zijn de uitkeringshoogtes hoe dan ook gelijk 
te trekken: ‘verlos ons van de financieel gedreven herbe-
oordelingen met medisch sausje’.

7. De wetenschap, dat kan wel 
even duren

Komt de verlossing uit dit chronisch lijden van de we-
tenschap? Staan ons aanstonds prognostische tools ter 
beschikking? Daar is een proefschrift over verschenen. 
Goed dat het er is.16 Het geeft belangrijke inzichten, 
maar ook weinig hoopgevende uitkomsten. De highlights 
van dit onderzoek: 

 – Verzekeringsartsen beschouwen de prognose van 
arbeidsongeschiktheid als een van de lastigste as-
pecten van de WIA-claimbeoordeling.

 – Een beslishulp, gebaseerd op een voorspelmodel, 
kan helpen bij het maken van (wetenschappelijk) 
onderbouwde beslissingen rondom het plannen van 
WIA-herbeoordelingen en de inzet van re-integra-
tiedienstverlening.

 – Uit een vignettenstudie bleek dat de invloed van de 
beslishulp op de prognose en op het vertrouwen van 
verzekeringsartsen in hun eigen prognose laag was.

 – Hoewel in het algemeen weinig belemmeringen 
werden ervaren, gaf slechts een minderheid van de 
artsen aan de beslishulp in de praktijk te willen ge-
bruiken.

Je kunt niet anders concluderen: hier is een heel lange 
weg te gaan. Er is veel werk aan de winkel: de tool zelf, 
de bruikbaarheid en het draagvlak. Alles dus eigenlijk. 
Daar komt bij dat het huidige klimaat er een is van toe-
nemende weerstand tegen voorspelmodellen (‘waar zijn 
die op gebaseerd?’), algoritmes en ‘rode vlaggen’ (zie de 
toeslagenaffaire). Ik durf te beweren dat we van de we-
tenschap het komende decennium het heil voor de 

16 I. Louwerse. ‘Predictive modelling in insurance medicine’, VU Amsterdam 

2020. Zie ook: I. Louwerse e.a., ‘Gebruik van een beslishulp bij de progno-

sestelling’, TBV 2020 (28), p. 18-24.

prognostiek van de verzekeringsarts niet hoeven te ver-
wachten.

8. Afscheid nemen doet geen 
pijn

Vijftien moeizame jaren. Het verstandshuwelijk tussen 
verzekeringsartsen en het duurzaamheidscriterium 
heeft zijn houdbaarheidsdatum ruim overschreden. Ver-
los de burger van zieker makende discussies over de 
duurzaamheid van zijn beperkingen, verlos de verzeke-
ringsarts van zijn taak als waarzegger en verlos ons allen 
van de valkuil van de willekeur.

Hier wordt een knots van een uitvoeringsprobleem aan-
gereikt, waar professionals, met de voeten in de klei van 
de arbeidsongeschiktheidswetten, al jarenlang mee 
worstelen. Zonder enig zicht op een oplossing.
Aan de politiek de opdracht om – indachtig de gepredik-
te ‘nieuwe bestuurscultuur’ – te luisteren naar en oren 
te hebben voor de substantiële inhoudelijke problemen 
die de uitvoering ondervindt door de complexiteit en 
slechte uitvoerbaarheid van regelgeving. En om er dan 
vervolgens ook iets aan te doen.


