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Beste Donateur

het waarschijnlijk een feit zijn. De inhoud
van de strengere regels voor de
herkeuringen (wijziging Schattingsbesluit)
wordt 30 juni nog in de Tweede Kamer
besproken.
De herkeuringen moeten leiden tot een
bezuiniging op de WAO-uitkeringen van
uiteindelijk € 540 tot € 550 miljoen per
jaar.

Voor u ligt de tweede uitgave van Nieuws
voor Donateurs in 2004. Wij blijven
streven naar vier uitgaven per jaar om u
zo goed mogelijk op de hoogte te houden
van actuele ontwikkelingen op het
werkterrein van de Steungroep.
In dit nummer besteden we aandacht aan
de WAO-plannen van de regering,
projecten van de Steungroep en nieuws
van de website. Van de Telefonische
Informatie- en Adviesdienst is er
informatie over het
herbeoordelingformulier van het UWV. Bij
nummer 1 ontving u de oproep voor de
Brievenactie tegen de WAO-plannen. Deze
is inmiddels geactualiseerd. Wanneer u de

Wat gaat er gebeuren?
De wettelijke eerstejaars en vijfjaarlijkse
herkeuringen worden afgeschaft. In plaats
daarvan moet het UWV iedereen met een
WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering eenmalig
opnieuw keuren. Alleen degenen die op 1
juli 2004 55 jaar of ouder zijn en degenen
voor wie bij eerdere herkeuringsoperaties
(in 1987 en 1993) een uitzondering is
gemaakt blijven hiervoor gespaard. De
herkeuringen zullen waarschijnlijk vanaf 1
oktober aanstaande plaatsvinden. Dit
gebeurt in twee leeftijdsgroepen. Mensen
in de jongste groep, waarschijnlijk tot
ongeveer 48 jaar, zijn het eerst aan de
beurt. Het zal tot 2007 duren voor
iedereen (het gaat om zo’n 500.000
mensen) een herkeuring heeft gehad.
Volgens minister De Geus zullen dan
110.000 mensen hun uitkering geheel of
gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt.
(Buiten de eenmalige herkeuring blijft een
herkeuring mogelijk als het UWV dat nodig
vindt of als iemand dat zelf wil.)

laatste versie wilt ontvangen kunt u een
aan u zelf geadresseerde envelop
vergezeld van vijf postzegels van € 0,39
aan de Steungroep sturen. Vermeldt in de
linkerbovenhoek ‘Brievenactie’. De oproep
is ook te vinden op onze website.
Nieuws van het bestuur

Het financieel jaarverslag over 2003 is
vastgesteld. Donateurs kunnen op verzoek

een exemplaar ontvangen.

Tweede Kamer stemt voor strenge
herbeoordeling arbeidsongeschikten

Op 3 juli heeft de Tweede Kamer het
wetsvoorstel herkeuringen aangenomen
met de stemmen van D66, VVD,
ChristenUnie, CDA en LPF voor. Alle
voorstellen die gericht waren op
verzachting van de extreme gevolgen voor
de huidige arbeidsongeschikten en op
meer kans op (aangepast) werk zijn
verworpen. De Eerste Kamer behandelt
het wetsvoorstel op 29 juni en daarna zal

Wie door de herkeuring volgens de
strengere regels zijn uitkering verliest kan
tijdelijk WW krijgen, tenminste als hij aan
de voorwaarden daarvoor voldoet, en
daarna eventueel een bijstandsuitkering
van de gemeente, afhankelijk van het
inkomen van een partner en vermogen.
Wie eerst gedeeltelijk arbeidsongeschikt
was en zijn WW-recht al heeft opgebruikt
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Projecten

heeft niet opnieuw recht op WW. Wel
wordt er geld uitgetrokken voor een
zogenaamd ‘reïntegratietraject’, maar dat
geeft geen enkele garantie op werk.

De Steungroep is gestart met het project
‘Rechtshulpverleners- en Artsenlijst’.
Dit project heeft als doel om voor de
Telefonische Informatie- en Adviesdienst
een bestand te creëren met gegevens over
rechtshulpverleners en artsen. Wat betreft
artsen worden alleen specialisten,
expertiseartsen en onafhankelijke
verzekeringsartsen opgenomen. Minimale
voorwaarde is dat zij de diagnose ME/CVS
kunnen en willen stellen of de belastbaarheid en beperkingen van ME-patiënten
realistisch kunnen vaststellen. Dit kan
helpen bij een keuring of een bezwaar- of
beroepsprocedure. Ook bij de rechtshulpverleners gaat het om diegenen die een
positieve rol kunnen spelen bij bezwaaren beroepsprocedures van ME-patiënten in
verband met arbeidsongeschiktheid. Het is
de bedoeling dat dit bestand eenvoudig
per computer kan worden bijgehouden
zodat de Steungroep altijd betrouwbare
informatie kan doorgeven wanneer het
gaat om een advocaat of een arts. De
voorbereidingen zijn afgerond en na de
zomer wordt gestart met het verzamelen
en controleren van de gegevens.
De meeste informatie is in eerste instantie
afkomstig van patiënten die ons bellen.

Wat doet de Steungroep?
Alleen al het volgen van de besluitvorming
kost veel tijd. De Steungroep heeft de
Commissie voor Sociale zaken en
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer
opnieuw per brief benaderd. Tot nu toe
vinden we voor onze argumenten en
standpunten alleen gehoor bij de meeste
oppositiepartijen.
Wanneer de herkeuringen een feit zijn zal
de Steungroep proberen om ME-patiënten
vooraf zo goed mogelijk te informeren,
zodat zij goed beslagen ten ijs kunnen
komen en de schade niet groter wordt dan
nodig is. Ook willen we de gevolgen van
de herkeuringen in kaart brengen. Zie de
informatie hieronder over het project
‘informatie- en meldpunt herkeuringen’.
Wat kunt u doen?
Wilt u de politiek nog iets van u laten
horen, schrijf dan voor 29 juni naar de
Eerste Kamer (je weet maar nooit) en
voor 30 juni naar de Tweede Kamer.

Voor meer informatie en adressen:
www.steungroep.nl/waobrievenactie.htm.

Mocht u namen en adressen van artsen of
rechtshulpverleners ten bate van de lijst
willen doorgeven, schrijf dan even een
briefje naar het adres van de Steungroep,
onder vermelding van
‘Rechtshulpverleners- en Artsenlijst’.

Werf donateurs voor de Steungroep

Het economische tij zit tegen en dat merkt
de Steungroep heel duidelijk in het aantal
donateurs. Ten opzichte van 2002 is het
aantal donateurs in 2003 wat gezakt.
Om zo goed mogelijk op te komen voor de
belangen van ME-patiënten, onder andere
door de informatieverstrekking via de
Telefonische Informatie- en Adviesdienst,
de lobby in Den Haag, het uitvoeren van
projecten zoals een actuele lijst van
Rechtshulpverleners en Artsen, heeft de
Steungroep u als donateur erg hard nodig,
en meer. Wij vragen u daarom om mensen
in uw omgeving attent te maken op ons
werk en te vragen of ze donateur willen
worden. U kunt namen en adressen van

Tevens zijn wij van plan om een project
‘Informatie- en Meldpunt
Herkeuringen’ op te zetten. De
Steungroep wil met dit project twee
dingen bereiken: het vooraf optimaal
informeren van ME-patiënten die een
herkeuring moeten ondergaan en in kaart
brengen wat de, naar verwachting zeer
negatieve, gevolgen van de herkeuringen
zullen zijn. Met die gevolgen kunnen
vervolgens de politici geconfronteerd
worden. Momenteel wordt gewerkt aan de
opzet van het project en gekeken welke
fondsen aangeboord kunnen worden voor
de noodzakelijke financiële middelen.

één of meer potentiële donateurs naar de
Steungroep sturen. Wij zorgen er dan voor
dat ze benaderd worden.
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Denkt u dat u op de een of andere wijze
een bijdrage kunt leveren aan het project,
neem dan contact op met Ronald Schuch,
050-549 29 06.

maken aan de hand van beperkingen die u
erdoor ondervindt in het dagelijks
functioneren. Wanneer een brief van de
huisarts of specialist een en ander
ondersteunt, voeg deze dan bij.

De Steungroep heeft op 19 mei
jongstleden overleg gevoerd met het
Breed Platform Verzekerden en Werk
(BPVW) over het project ‘Recht van
Spreken’ dat het BPVW samen met
Stichting de Ombudsman uitvoert. In dit
project wordt door middel van
dossieronderzoek nagegaan hoe wetten op
het gebied van werk, ziekte en
arbeidsongeschiktheid in de praktijk
worden uitgevoerd en wat daarvan de
gevolgen zijn. De Steungroep heeft voor
dit project haar expertise aangeboden met
betrekking tot het thema ‘moeilijk
objectiveerbare’ ziektes en de WAO. In
september wordt de samenwerking, in een
overleg met de stichting de Ombudsman,
verder uitgewerkt.

Onder behandeling?
In vraag 2.1. wordt gevraagd of u onder
behandeling bent van een specialist of
huisarts. Het is beter om hier ‘ja’ in te
vullen. Ook als u af en toe de huisarts
bezoekt heet dit ‘behandeling’. Er wordt
niet naar gevraagd, maar u kunt hier ook
invullen dat u onder behandeling bent bij
een fysiotherapeut of psycholoog.
Voorkom de indruk dat u van arts naar
arts loopt. Als u niet onder behandeling
bent, licht dit dan toe (bijvoorbeeld:
‘uitbehandeld’). Wij adviseren ook om
altijd iets in te vullen bij de vraag of u
activiteiten verricht gericht op verbetering
van uw gezondheid (vraag 3.4), al was het
maar dat u uw best doet een goede balans
tussen rust en activiteit te vinden.

Tips van de TIA:
Het UWV-herbeoordelingsformulier

u de TIA bellen.

Beperkingen
Vraag 6.1. bevat een lijst met
beperkingen. Veel bellers vinden het
moeilijk in te schatten in hoeverre er op
dit punt wijzigingen zijn opgetreden sinds
de laatste keuring. Zeker als deze 5 jaar
geleden is. Het wordt een stuk makkelijker
als u de eerdere FML of het eerdere FISbelastbaarheidspatroon, waarin uw
beperkingen zijn vastgelegd, er naast kunt
leggen. U kunt die opvragen voordat u het
formulier invult*. Hebt u beperkingen die
in de vraag niet genoemd worden,
vermeld die dan zelf in een aparte bijlage.

Aard en ernst van de klachten
Bij de herbeoordeling wordt gevraagd naar
de aard en ernst van uw klachten (vraag
1). Het is zeer belangrijk dat u hierover
een juist beeld geeft. Laat u daarom door
de beschikbare invulruimte niet inperken
en maak een aparte bijlage. Benoem al uw
klachten. Verwijs eventueel naar eerdere
verzekeringsgeneeskundige rapportages,
het FIS-belastbaarheidspatroon of de
Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) als u
weet dat het daar correct instaat.
De ernst van de klachten kunt u duidelijk

Huishouden
Vraag 8 gaat over huishoudelijke
activiteiten. Opvallend is dat u alleen aan
kunt kruisen dat u alle voor u gebruikelijke huishoudelijke taken doet of er
helemaal geen tijd aan besteed. Trek u
hiervan niets aan: wanneer u minder bent
gaan doen dan voor u gebruikelijk was
voor uw ziekte, zet dan geen kruisje, maar
geef dit aan op een aparte bijlage.
Wanneer u hulp bij huishoudelijke taken
en verzorging van de kinderen krijgt is het
belangrijk dat in de toelichting duidelijk te

Onze Telefonische Informatie- en
Adviesdienst (TIA) krijgt bij herhaling
mensen aan de telefoon die vragen
hebben naar aanleiding van het nieuwe
UWV-formulier ‘Herbeoordeling
WAO/WAZ/WAJONG’. Dit formulier krijgt u
toegestuurd wanneer u een herkeuring
krijgt. Hieronder geven we u informatie en
advies over enkele belangrijke vragen van
dit formulier. Wilt u meer weten? Dan kunt
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vermelden. Als u aangeeft het huishouden
en/of kinderverzorging volledig zelf te
doen, kan dit tot de interpretatie leiden
dat u dan ook wel weer betaald werk kunt
verrichten. Er wordt geen rekening mee
gehouden dat u dan werk en huishouden
moet combineren. Want, is de redenatie,
voor huishoudelijke taken kunt u –
betaalde - hulp inschakelen.

bestuurslid. Het bestuur vergadert eens in
de zes weken in Groningen. Door
telefonisch vergaderen en gebruik van
internet kunnen de bestuursleden die ver
van Groningen wonen volwaardig deelnemen. We zijn naarstig op zoek naar
uitbreiding van het bestuur. Bent u geïnteresseerd in de WAO-problematiek en ME
en wilt u zich voor de Steungroep op bestuurlijk niveau inzetten, neem dan contact op met Ronald Schuch 050-549 29 06.

Oproep voor nader onderzoek?
Bij vraag 16 kunt u aangeven of u
opgeroepen wilt worden voor nader
onderzoek. Kruis ‘ja’ aan wanneer uw
situatie duidelijk is verslechterd en u denkt
dat u de verzekeringsarts hiervan kunt
overtuigen. Is uw situatie gelijk gebleven,
dan kunt u aangeven dat u alleen een
oproep wilt wanneer de uitkomst van deze
keuring anders lijkt te worden dan die van
de vorige.
Krijgt u geen oproep om persoonlijk te
verschijnen dan komt er een medische
rapportage op basis van het door u ingevulde formulier. Vraag deze rapportage
op en geef eventuele correcties door. Moet
u wel naar de verzekeringsarts dan maakt
die daarna een rapportage. Ook hier heeft
u recht op inzage en correctie! Maak hier
gebruik van*.
Door het aanscherpen van de regels in juli
2004 wordt het nog belangrijker dat uw
stoornissen, beperkingen en handicaps
goed in kaart worden gebracht. Want door
deze aanscherping zullen er meer functies
voor u geschikt verklaard kunnen worden.
Dat betekent dat u makkelijker in een
lagere arbeidsongeschiktheidsklasse
ingedeeld kunt worden en daardoor dus
uw uitkering geheel of gedeeltelijk zult
verliezen. Voorkom dat het UWV er –
onterecht – van uitgaat dat u meer kunt
dan feitelijk mogelijk is.
*Voor een voorbeeldbrief ‘inzage en

Nieuw op www.steungroep.nl

Ook in deze uitgave weer een selectie van
nieuwe publicaties op onze website.
In de rubriek Steungroep Nieuws de
volgende brieven van de Steungroep:
- Brief aan de vaste kamercommissie
SZW met dringende vragen in verband
met WAO-stelselwijziging en WAOherkeuringen (20 april 2004)
- Ingezonden brief aan Algemeen
Dagblad naar aanleiding van ‘vermoeid
maar gelukkig’ van 14 april 2004 (20
april 2004)
- Brief aan de vaste kamercommissie
SZW over Wetsontwerp WAOherkeuringen en wijziging
Schattingsbesluit
Arbeidsongeschiktheidswetten (24 mei
2004)
Op de actiepagina:
Informatie over de stand van zaken met
betrekking tot de WAO-plannen vindt u in
de oproep voor de Brievenactie*. Deze
wordt regelmatig geactualiseerd:
www.steungroep.nl/waobrievenactie.htm

Beschikt u niet over internet, maar u wilt
wel graag één of meer van de genoemde
publicaties lezen? Stuur dan een briefje
met vermelding van de gewenste
publicaties, uw naam en adres en twee
postzegels van € 0,39 naar: Steungroep
ME en Arbeidsongeschiktheid, Kleine
Raamstraat 23, 9711 CG Groningen. Deze
service geldt alleen voor onze donateurs
Voor publicaties met een * moet de
kostprijs in rekening worden gebracht.
Neem in dat geval eerst telefonisch
contact op: 050-549 29 06.

correctie’ zie de rubriek ‘Keuringen’ op
www.steungroep.nl of bel naar de
Steungroep.
Bestuursleden gezocht

Het bestuur van de Steungroep bestaat
momenteel uit vier personen, voorzitter,
penningmeester, secretaris en algemeen
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