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(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven UWV

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen
• Geen

• Nee
• Geen

Disclosure belangen spreker



• Pictures of the Mind
• Hoe leert een verzekeringsarts  klant met psychische klachten beoordelen? 
• Beoordeling Verzekeringsarts & Arbeidsdeskundige: Koekjes inpakken?
• De menselijke maat
• PODCAST: Praten over depressie
• Opleiden
• Beoordelen belastbaarheid psychische stoornissen
• BOVG in- en doorstroom ANIOS 
• Implementaties
• Publicaties
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Inhoud: beoordelen van klanten met psychische problemen



Koekjes inpakken?4

Pictures of the mind
Roger Ballen



• Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen waar ik last van heb.
• Ik voel me sinds langere tijd ongelukkig en somber. Ik zit slecht in mijn vel.
• Ik voel geen vreugde en blijdschap meer.
• Ik vind dat ik nergens goed in ben.
• Ik vind het moeilijk mezelf te accepteren zoals ik ben.
• Ik vind het moeilijk om contact te maken met anderen.
• Ik raak in paniek.
• Ik voel me schuldig.
• Ik ben zo moe.
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Zo leert een VA een klant beoordelen: in de praktijk

CHAOS ORDE



Uitgaande van de verzekeringsgeneeskundige standaard ‘Duurbelastbaarheid in 
Arbeid’ is er geen medische indicatie om een beperking in de duurbelastbaarheid aan 
te brengen in passende arbeid. Er is immers geen sprake van verminderde 
beschikbaarheid en op preventieve gronden zijn er geen aanwijzingen dat er een 
verminderde duurbelastbaarheid is. Tevens blijkt uit het dagverhaal niet dat er een 
structurele dagelijkse toename is in de recuperatiebehoefte.

U kunt bijvoorbeeld koekjes inpakken. Daar kunt u zoveel mee verdienen, 
dat uw arbeidsongeschikheidspercentage voor de WIA minder dan 35% wordt. 
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Beoordeling: VA en AD
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“ De menselijke maat verdwijnt uit het zicht.”

“Te veel gedetailleerd beleid. Waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt. Medewerkers 
van uitvoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een onmogelijke opgave en de 
menselijke maat verdwijnt uit het zicht.”
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PODCAST Praten over Depressie

Taboe? “Als je het moeilijk hebt, ga eens praten met je naasten”.
”Waar je echt iets aan hebt zijn mensen die toch in je blijven geloven”.
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Opleiden
Praktijkopleider & A(N)IOS

AIOS: “ Ik was wat chaotisch. Ik trok snel conclusies en ging soms te kort door de bocht”.
”Ik moest leren zaken goed in te schatten”.

PO: “’Het is een voorrecht' om met een nieuwe generatie artsen aan de slag te gaan.
Het schudt de boel op. De nieuwe generatie zorgt voor meer dynamiek binnen UWV.”

Praktijkopleider:
• Schat aan werkervaring/nascholing
• Cursus van 6 dagen
• KNMG erkend

A(N)IOS:
• Werkervaring elders
• BOVG A, B en MVO 4 jaar 



• Wetstechniek en Oordeelsvorming ZW en WIA: e-learning, toetsen en 4 lesdagen

”Ze weten heel veel, zijn scherp, maar ze moeten hun intuïtie nog ontwikkelen” 

Nieuw in de BOVG B: 2 lesdagen, verdieping, ANIOS brengt zelf casus in. 
Wordt besproken in de groep van 12 ANIOS onder leiding van docent.
Waardering in de evaluatie gemiddeld 4,4 op schaal van 1-5.
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Opleiden: Basisopleiding Verzekeringsgeneeskunde (BOVG)
Kennis van KCVG naar de praktijk van de A(N)IOS



• BOVG: E-learning, 3 lesdagen
• Waardering in de evaluaties: 4,1 (1-5)

BGB 
• Introductie
• Werk
• Ziekte
• Ervaren belemmeringen
• Participatie
• Visie klant
• Visie Verzekeringsarts

•Structuur in het gesprek, Psychische Mogelijkheden Lijst
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Belastbaarheidgericht Beoordelingsgesprek (BGB)
Kennis van KCVG naar de A(N)IOS praktijk

“Ze beginnen medisch (diagnose, de puzzel 
oplossen) en maken een omslag in denken naar 
functioneren. Dat doen ze heel goed. 78% volgt de 
BGB Methode.”



“Koekjes inpakken”?12

Beoordelen Belastbaarheid bij Psychische Stoornissen
Kennis van KCVG maar de A(N)IOS praktijk



• BOVG Psyche: E-Learning, opdrachten, links naar Richtlijnen, toets.
• Lesdag: praktijk dilemma’s, casuïstiek op video, FML maken, interdoktervariatie, 

ICF model.
• Depressie, PTTS, Overspanning, Burn out, ASS, LVB, OCD, BPS…

• Voorbeeld van ervaren belemmering: “ik kan me niet goed concentreren” of:
• “Heb geen energie meer, in de middag ben ik helemaal uitgeput, kan ik echt niks, 

lig op de bank en kijk Netflix”. 

• Dilemma’s:
• Geeft een ervaren belemmering ook beperkingen in FML?
• Wanneer spreek je van EPS, wanneer urenbeperking?
• Kan ik afwijken van oordeel collega?

Titel van je presentatie13

Beoordelen Belastbaarheid bij Psychische Stoornissen
BOVG 
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“ Je komt er altijd sterker uit”



• Doorlooptijd BOVG A: gemiddeld 2 mnd.
• Doorlooptijd BOVG B: gemiddeld 8 mnd.
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Basisopleidingen verzekeringsgeneeskunde (BOVG)

2018 2019

Aanmeldingen BOVG A 132 156

Aanmeldingen BOVG B 45 76

Afvallers BOVG B 4 7

Aanmeldingen MVO 39 54



• DSM-5 is geïmplementeerd 2017.
• E-learning: Workshops door Psychiater en VA vanuit UWV-GGZ-

convenant. Opgenomen in e-learning BOVG. E-learning webshop BSL.
• Let op: Cascodes/CBBS zijn nog niet DSM-5 ‘proof’. Project herziening 

Cascodes loopt.

• Richtlijn Depressie (NVAB, NVVG, GAV 2016)
• Bureaulegger. Opgenomen in e-learning BOVG. 
• E-learning Webshop BSL.

• Richtlijn Psychische Problemen (NVAB, NVVG 2019)
• Opgenomen in e-learning BOVG. Planning: workshop en/of e-learning

ontwikkelen.
• Deze RL heeft een bijlage met Performance Indicatoren. Dat is handig 

voor de BA, VA en voor onderzoeksdoeleinden.

.
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Implementaties



• Ervaringen van psychiaters bij het verrichten van expertises, Lisette de Veld en Roel 
Bekkering, TBV nr. 4, 2019.

• Prevalentie van PTSS en resultaat van behandeling bij ernstige versus niet-ernstige 
verkeersonggevallen, Thijs Hogen en Cathrien Jacobi, TBV nr 8. 2019.

• Jongeren met licht verstandelijke beperking kunnen werken tenzij…, Wendy 
Scholten Tan, TBV nr 8. 2019.

• Uit: Proefschrift van Jim Faas 2019.
• Het loont voor de klant met een psychische stoornis om in bezwaar te gaan.
70% kreeg bij de vaste deskundige psychiater gelijk. Voor klanten met 
somatische ziektebeelden was dit 27%. 
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A(N)IOS Artikelen in TBV m.b.t. psychische stoornissen
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Van wanhoop naar waardering

ELLENDE ORDE WAARDE
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