Beoordeling door niet als verzekeringsarts geregistreerd arts
Bij een beoordeling door een arts die niet als verzekeringsarts is geregistreerd moet de betrokkenheid
van een geregistreerd verzekeringsarts worden geborgd. Zie onderstaande circulaire 07C011 UWV,
14-11-2007. Voor registratie: zie BIG-register, specialisme Arbeid en gezondheid verzekeringsarts: http://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme/default.aspx

Aan : Regiodirecteuren AG
Kopie : Regiomanagers, regiostaf-VA en directoraat B&B
Van : Fred Paling, directeur uitvoering Arbeidsgeschiktheid
Datum : 14 november 2007
Onderwerp : Contrasigneren medische rapportages niet-geregistreerde verzekeringsartsen
Circulaire : 07C011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste collega’s,
Vanaf 1 december 2007 moeten alle medische rapportages van UWV-artsen die niet geregistreerd
staan als verzekeringsarts, mede-ondertekend worden door een geregistreerde verzekeringsarts.
Dit naar aanleiding van een vijftal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
Datum ingang
1 december 2007.
Uitspraken CRvB
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een vijftal uitspraken gedaan over niet als
verzekeringsarts geregistreerde artsen bij WAO-beoordelingen (LJN nummers BA9904, BA9905,
BA9908, BA9909 en BA9910). Samengevat stelt de CRvB dat er een gebrek in de primaire
besluitvorming is als de beoordeling heeft plaatsgevonden door een niet als verzekeringsarts
geregistreerde arts en onvoldoende is gewaarborgd dat een geregistreerde verzekeringsarts
betrokken is geweest bij de beoordeling. Voor zover dit niet is gebeurd, kan dat in de bezwaarfase
worden hersteld door de bezwaarverzekeringsarts de wezenlijke onderdelen van het
verzekeringsgeneeskundig onderzoek te laten verrichten. Uit de uitspraken vloeit dus niet voort dat de
besluiten inhoudelijk onjuist zijn maar wel dat de medische beoordeling op dit punt onzorgvuldig is
geweest. De betrokkenheid van een geregistreerd verzekeringsarts bij de beoordeling zal op een
andere manier moeten worden geborgd.
Registratie staat borg voor kwaliteit en zolang geen sprake is van registratie kan er volgens de CRvB
er niet van worden uitgegaan dat het onderzoek door een niet-geregistreerd arts voldoende kwaliteit
bezit. Hiervan kan wel worden uitgegaan als iedere medische rapportage wordt gecontrasigneerd door
een geregistreerd verzekeringsarts. In dit verband wordt onder contrasigneren verstaan het medeondertekenen van de medische rapportage.
Gevolgen voor de uitvoering
De verzekeringsarts zal zijn contraseign geven als hij redelijkerwijs van mening is dat het
onderzoek/rapportage van voldoende kwaliteit is. Daartoe zal het soms noodzakelijk zijn (aspecten
van) het onderzoek met de betreffende arts te bespreken. Het extra tijdsbeslag voor een contraseign
wordt gemiddeld op 10 minuten ingeschat.
Het contrasigneren houdt nadrukkelijk niet in dat alle aspecten tot in detail opnieuw moeten worden
beoordeeld en besproken. Het is te vergelijken met de gebruikelijke werkwijze in de ziekenhuizen
waar de chef de kliniek ontslagbrieven globaal beziet en mede ondertekent.
Met betrekking tot de ZW-arborol geldt dat contrasigneren aan de orde is bij de volgende
rapportagemomenten:
- het plan van aanpak (en bijstellingen daarvan);
- alle beschikkingen zoals hersteldverklaring en art 44 e.d.
Rapportage van geregistreerde bedrijfsartsen in het kader van de ZW-arborol zijn uitgezonderd van de
verplichting tot contrasigneren door een verzekeringsarts. In alle overige gevallen moet dit wel
gebeuren.
Voor wat betreft de overdracht voor een WIA-beoordeling wordt apart ingeregeld dat een reintegratieverslag getoetst moet worden door een geregistreerde verzekeringsarts.

Mogelijk later uitzondering voor artsen boven de 55 jaar
SMZ werkt aan beleid voor een dispensatie mogelijkheid voor de kleine groep van niet- geregistreerde
artsen die op 1 januari 2007 de leeftijd van 55 jaar of hoger hebben en tenminste 15 jaar werkzaam
zijn bij UWV of zijn rechtsvoorgangers. Hiervoor is overleg gaande met betreffende KNMGgeledingen. De verplichting tot contrasigneren geldt onverkort ook voor deze groep tot nader beleid is
vastgesteld.
Nomenclatuur en ondertekening van medische rapportages
De ondertekening vloeit voort uit deze regeling en is als volgt.
Alle medische rapportages (van onderzoek) door een niet als verzekeringsarts geregistreerde arts
worden ondertekend met de naam en de titel van de betreffende arts en gecontrasigneerd.
Als gevoerde titels kunnen daarbij gehanteerd worden: geregistreerd specialist (zie hierna),
verzekeringsarts in opleiding of arts. Onder een geregistreerd specialist wordt in dit verband verstaan
inschrijving in een erkend register van de S(G)RC/KNMG. Het kan gaan om een bedrijfsarts, klinisch
specialist of arts voor maatschappij en gezondheid. In al deze gevallen (muv geregistreerde
bedrijfsartsen werkzaam in de ZW-arborol) wordt de medische rapportage mede ondertekend door
een verzekeringsarts die de titel ‘verzekeringsarts’ achter zijn naam vermeldt.

