Voorbeeldbrief aan UWV
Aan:

Directeur UWV, vestiging …
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: ME/CVS; Verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing
[Plaats en datum]
Geachte directeur,
Ik ben op [datum] beoordeeld door verzekeringsarts [naam] in het kader van een
WAO-, WAJONG-, WAZ-, WIA-(her)keuring.* Deze verzekeringsarts heeft echter
geen / niet volledig* rekening gehouden met mijn gezondheidsproblemen en
beperkingen. Dit leidde tot uw beslissing van [datum, kenmerk].
In het gesprek dat ik op [datum] met hem had voerde de verzekeringsarts voor zijn
beoordeling de volgende argumenten aan:
Volgens de wet- en regelgeving zou hij geen rekening mogen houden met
arbeidsongeschiktheid van mensen met ME/CVS*
ME/CVS zou geen ziekte zijn*
Ik zou niet ziek zijn*
de diagnose zou onduidelijk zijn / er zou geen eenduidige diagnose gesteld
kunnen worden*
ME/CVS-patiënten zouden gewoon kunnen werken*
Bij ME/CVS zou een urenbeperking niet hard gemaakt kunnen worden / niet
toegestaan zijn*
*
In zijn rapportage van [datum] voerde hij daarvoor de volgende argumenten aan:
Volgens de wet- en regelgeving zou hij geen rekening mogen houden met
arbeidsongeschiktheid van mensen met ME/CVS*
ME/CVS zou geen ziekte zijn*
Ik zou niet ziek zijn*
de diagnose zou onduidelijk zijn / er zou geen eenduidige diagnose gesteld
kunnen worden*
ME/CVS-patiënten zouden gewoon kunnen werken*
Bij ME/CVS zou een urenbeperking niet hard gemaakt kunnen worden / niet
toegestaan zijn*
*
Een kopie van de betreffende rapportage en beslissing heb ik bij deze brief gevoegd.
Ik verzoek u vriendelijk de keuring over te doen en de beslissing te herzien en omdat:
De gebruikte argumenten onjuist zijn en in strijd met de geldende regels, met
name met het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten en de Richtlijn
medisch Arbeidsongeschiktheidscriterium en / of met de medische kennis over
ME/CVS.*

-

De conclusie van de verzekeringsarts niet / onvoldoende* door de verzamelde
gegevens wordt gerechtvaardigd.*

Ik verzoek u om bij een nieuwe keuring wél zorgvuldig al mijn beperkingen in kaart te
brengen en bij de beoordeling van mijn arbeidsongeschiktheid te betrekken.
In verband hiermee wijs ik u, wellicht ten overvloede, op de mededeling over dit
onderwerp die op 27 maart 2006 is toegevoegd aan de digitale instructie wet- en
regelgeving van het UWV.1
Hoogachtend,
[Handtekening]
Naam, Geboortedatum, registratienummer UWV:
Adres, Postcode en woonplaats
1

Incidentele mededeling AW. ME/CVS; Verzoek om terug te komen van een eerdere
beslissing (UWV, digitale instructie wet- en regelgeving 27 maart 2006)

* weglaten/aanvullen/wijzigen voorzover van toepassing

