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KLANTREIS MET HANDICAP 

10 JAN 2022 

Dit wordt een kort verhaaltje. Over een ogenschijnlijk klein euvel. Toch is het dat niet. Het 

is een al heel lang lopende mistige kwestie.  

Dit is ‘m:  waarom krijgt de ‘klant’ van UWV de medische rapportage niet? 

Iets wat ik als verzekeringsarts bezwaar en beroep en als jurist altijd onbegrijpelijk heb gevonden. En 

waarvan ik dacht: ‘deze slechte gewoonte zal langzaam maar zeker wel uitsterven’. We leven immers 

in moderne, klantgerichte tijden. Niet dus.  

 

 
 

Uitgekleed                                                                                                                                                                                   

Nog een keer: waarom krijgt de klant van UWV niet vanzelfsprekend bij het besluit over zijn of haar 

arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong) de complete medische rapportage meegestuurd? Waarom een 

mist optrekken en niet duidelijk maken dat er naast de uitgeklede zogeheten 

‘verzekeringsgeneeskundige rapportage’ ook een veel uitgebreider ‘medisch onderzoeksverslag’ is.  

Onlangs stuitte ik er weer op. Voor de zoveelste keer. Dat gaat zo: je krijgt bij het besluit deze 

rapportage meegezonden:  
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Wie krijgt wat?                                                                                                                                                                          

Ditmaal stond er een  - voor mij -  bijzondere passage in:   

  

Voor wie het moeilijk kan lezen, dit staat er: ‘De afdeling SMZ van het UWV hanteert twee dossiers: een 

geheim medisch dossier en niet-medisch dossier. Ik zal aan de hand van het spreekuur twee rapporten maken. 

Ten eerste een medische rapportage, die valt onder het medisch beroepsgeheim en is voor de overige UWV-ers 

niet in te zien. De klant mag zo nodig inzage vragen.                                                                                                                                      

En daarvan afgeleid een niet-medisch verslag voor de arbeidsdeskundige , daarin staan geen medische 

gegevens maar wel gegevens omtrent re-integratie en belastbaarheid. De klant krijgt deze niet-medische 

rapportage toegezonden.’                                                                                                                                                                                 

Hoe logisch is het dat de niet-medische rapportage ‘verzekeringsgeneeskundige rapportage’ heet.  

‘Zo nodig’                                                                                                                                                                 

Let even op: ‘de klant mag zo nodig inzage vragen.’ Wat is dat waard, hoezo ‘mag’? Wordt klant 

hierover goed ingelicht of mag inzage bij de gratie Gods. Dit zou niet eens een overweging moeten 

zijn. Het tekstblok is in zoverre bijzonder omdat het expliciet vermeldt dat er twee 

rapportagevarianten zijn. Meestal staat daar helemaal niets over in, zodat je niet eens weet dat er 

nog een ander uitgebreider rapport is. Dat moet je maar ruiken. Of je komt er achter dat die tweede 

rapportage bestaat als je in bezwaar gaat. Ik hoor van rechtshulpverleners dat zij altijd adviseren het 

volledig medisch onderzoeksverslag op te vragen. In de praktijk blijkt dat vervolgens nog knap lastig 

en stuurt het UWV regelmatig bij herhaling de verkorte versie.  

Het waarom                                                                                                                                                                                       

Wat de redenen zijn van dit SMZ-beleid: te veel moeite, extra werk; kan tot lastige vragen leiden, dat 

kost meer tijd. ‘We doen het altijd zo.’ Joost mag het weten. Ook wel gehoord (serieus) : ‘dat is de 

autonomie van de kantoren, van de verzekeringsartsen’. Ik kan er werkelijk geen enkel valide 

argument in ontwaren. Mis ik de olifant in de kamer? Dan hoor ik graag.  

Klantreis                                                                                                                                                                          

Hij deugt niet, deze klantreis met handicap. Citaat UWV-website: ‘cliënten moeten zich meer gezien, 

gehoord en geholpen voelen.’1 Mooie woorden, maar klantgerichtheid blijkt uit daden. Dus UWV: 

noem de verzekeringsgeneeskundige rapportage simpelweg niet-medische rapportage en stuur de 

‘echte’ medische rapportage mee met de beslissing. Houdt die niet achter. Het is 2022, 

transparantie, klant centraal weet je wel?                                                                                                                 

Jim Faas is verzekeringsarts, jurist, docent en onderzoeker  

 
1 https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2021/uwv-clienten-moeten-zich-meer-gezien-gehoord-
en-geholpen-voelen.aspx 


