
Ontvanger

(PRIVACY)

(PRIVACY) , (PRIVACY) (vertrouwelijk)

Betreft: Bezwaar beslissing WGA

Geachte heer/mevrouw,

UWV heeft een beslissing genomen over de WIA-uitkering van (PRIVACY) met BSN: (PRIVACY) (hierna cliënt).

Cliënt heeft Matchvermogen gemachtigd voor het aanvragen van herbeoordelingen, bezwaar en beroep. Op

(PRIVACY) (PRIVACY) hebben wij voor (PRIVACY) (PRIVACY) een bezwaar ingediend. (PRIVACY) heeft u een

beslissing afgegeven. Wij zijn het niet eens met deze beslissing met kenmerk: (PRIVACY) . De gronden hiervoor

staan aangegeven in deze brief.

Achtergrond

(PRIVACY) is door UWV een WGA-beslissing afgegeven waarbij cliënt 41,60% arbeidsongeschikt werd geacht.

Op (PRIVACY) is er een beslissing afgegeven waarin kenbaar werd gemaakt dat de loongerelateerde uitkering

zou worden stopgezet en zou worden omgezet in een vervolguitkering. Dit betrof een automatische omzetting,

zonder medische en/of arbeidsdeskundige beoordeling. Cliënt heeft toen geen bezwaar aangetekend door

omstandigheden, hetgeen zij achteraf gezien wel had willen doen. Om deze reden is (PRIVACY) ingeschakeld

als gemachtigde om een herbeoordeling in te dienen. Op (PRIVACY) heeft de herbeoordeling plaatsgevonden

als gevolg van de aanvraag. In deze beslissing concludeerde UWV dat er sprake is van 42,34%

arbeidsongeschiktheid.

Gronden bezwaar:

● 1. Onheuse bejegening verzekeringsarts

1.1. Cliënt voelt zich onheus bejegend door de verzekeringsarts. Er zijn zaken genoteerd waar cliënt zich niet in

herkent. Ook ging de verzekeringsarts tijdens het gesprek niet in of onderbrak haar op zaken die cliënt als

relevant achtte voor de beoordeling. Medische informatie die zij bij zich had wilde de verzekeringsarts niet

bestuderen. De verzekeringsarts was volgens werknemer niet goed op de hoogte van de herbeoordelingsbrief

die was verstuurd door Matchvermogen. De kern van de zaak bleek verkeerd te worden geïnterpreteerd.

Volgens cliënt was de verzekeringsarts kortaf en toonde hij geen begrip voor haar situatie. Zij voelde zich

dusdanig niet op haar gemak, dat zij voor haar gevoel niet alles heeft kunnen vertellen. Gezien deze gang van

zaken invloed heeft op het uiteindelijke oordeel, verzoeken wij UWV een nieuwe anamnese af te nemen bij

clIënt door een andere verzekeringsarts.



● 2. Onzorgvuldig handelen verzekeringsarts

2.1 Cliënt heeft in de brief van (PRIVACY) via (PRIVACY) informatie aangedragen aan UWV over (PRIVACY)

situatie. Dit betrof een aangetekende herbeoordelingsbrief met bijlagen (Bijlage 1: verslag (PRIVACY)

(PRIVACY) , Bijlage 2: (PRIVACY)

Bijlage 3 (PRIVACY) )

Op meerdere punten is de verzekeringsarts in het gesprek met werknemer, maar ook in de argumentatie, niet

teruggekomen op de medische informatie voor een beoordeling van de belastbaarheid. De verzekeringsarts

heeft eveneens uit het reguliere circuit niet alle informatie opgevraagd en bestudeerd (PRIVACY) PTSS,

duizeligheid, nek- en schouderproblematiek, visuele beperking en migraine. Een incompleet beeld is van

invloed op de beperkingen die moeten worden geduid door de verzekeringsarts.

Wij verzoeken UWV dan ook de beperkingen opnieuw te wegen en objectief vast te stellen op basis van

diagnosecodes. Meer over de beperkingen die naar onze visie zijn vast te stellen staan nader in deze brief

beschreven, zoals ook eerder genoemd in de brief van (PRIVACY) .

Specifiek vragen wij verzekeringsarts beroep en bezwaar de volgende punten opnieuw te overwegen:

● 2.2. Beeldschermwerk / computer- en muis gebruik: cliënt kan door haar aandoening(en) maximaal

10 tot 15 minuten beeldschermwerk verrichten. Daarna dient zij visuele rust te nemen, hetgeen

kenmerkend is voor haar visuele aandoening en aannemelijk wordt geacht door wetenschappelijke

literatuur (NHG-Richtlijnen Visus klachten). In de beschouwing onder 5.1. wordt door de

verzekeringsarts  gesproken van ‘geen langdurig beeldschermwerk’. Vervolgens wordt dit niet

doorvertaald in de functionele mogelijkheden in dezelfde paragraaf. De arbeidsdeskundige UWV lijkt

hier dan ook geen rekening mee te hebben gehouden in zijn weging voor functies. Buiten de visuele

beperking zorgt haar beperking aan haar schouder eveneens voor een beperkte duurbelasting op

gebied van computer- en muisgebruik. Deze beperking is eveneens niet opgenomen in de functionele

mogelijkheden. Wij verzoeken op beide punten dan ook beperkingen te noteren en daarbij de

duurbelastbaarheid te duiden. Op basis van de stukken van de behandelaren zijn wij van mening dat

cliënt < 4 uur per dag beeldschermwerk kan verrichten en toetsenbord en muis kan gebruiken. Deze

beperkingen zijn duurzaam van aard.

● 2.3. Lezen: er is geen beperking opgenomen op gebied van lezen. Cliënt draagt vrijwel permanent een

zonnebril, een aangepaste contactlens om belemmerende lichtinval te reduceren. Ook heeft zij door

haar visuele beperking meer moeite met focussen op teksten en is het zeer vermoeiend om langdurig

achtereen te lezen. Haar leesduur is dan ook beperkt. Tevens is lezen op een beeldscherm

vermoeiender dan op schrift.  Gezien de bril lichtinval reduceert, wordt ook het werken in donkere

ruimten of productiehallen beperkt. Daar is geen specifieke beschrijving voor opgenomen.

● 2.4 Verhoogd persoonlijk risico: werknemer ervaart regelmatig duizeligheid. Bij frequente

duizeligheid dient eveneens te worden opgenomen dat werken in een omgeving met draaiende

machines, scherpe- en hoogspanning-gereedschappen niet mogelijk is. Indien duizeligheid ontstaat

terwijl er met deze machines wordt gewerkt, is er sprake van ‘een verhoogd persoonlijk risico’. Hier is

geen specifieke beschrijving voor opgenomen.

● 2.5. Hoofdbewegingen maken: door migraine, duizeligheid en nek- en schouder problematiek is niet

alleen ‘snelle frequente hoofdbewegingen’ maken beperkt, maar ook het maken van normale

hoofdbewegingen. Wij verzoeken dit punt te herzien en dit toe te voegen.

● 2.6. Urenbeperking: door de visuele beperking, medicatiegebruik en diverse andere beperkingen is er

sprake van verlies aan energetische belastbaarheid. Er wordt nu uitgegaan van een belastbaarheid van



40 uur per week, 8 uur per dag. Dit staat haaks op het dagverhaal van cliënt en adviezen van haar

behandelaren. Tevens is betrokkene de afgelopen jaren steeds minder gaan werken, omdat het niet

vol te houden was met de beperkingen. Er lijkt dan ook geen redelijke toetsing te zijn geweest op dit

punt. Wij verzoeken dit punt te herzien. Wij zijn van mening dat er sprake is van < 12 uur energetische

belastbaarheid.

● 2.7. Productiepieken: cliënt ervaart stress bij een zeer geringe belasting (mentaal) mede door haar

PTSS. Een verhoogde productiepiek hanteren vereist flexibiliteit en een verhoogde weerbaarheid.

Hetgeen wel goed is vertaald door de verzekeringsarts in een beperking op een verhoogd

handelingstempo. Echter wordt hanteren van productiepieken niet genoemd. We verzoeken UWV dan

ook dit punt opnieuw te beoordelen en toe te voegen aan de belastbaarheid.

● 2.8 Belastbaarheid conform herbeoordelingsbrief: de verzekeringsarts gaat in het medisch

onderzoeksverslag niet in op de aangedragen medische informatie en de ervaren belastbaarheid van

werknemer, zoals benoemd in de brief van (PRIVACY) . Bovendien is er een eigen interpretatie

gegeven aan het dagverhaal. Gezien cliënt zelf moeite heeft dit te formuleren, verzoeken we bij een

eventuele herziening het dagverhaal van de herbeoordelingsbrief en de geduide klachtenbeleving van

cliënt te gebruiken.

3. Onzorgvuldig handelen arbeidsdeskundige / of in overdracht naar arbeidsdeskundige

○ 3.1 Snelle hoofdbewegingen maken: de verzekeringsarts heeft aangegeven in de functionele

mogelijkheden lijst dat werknemer beperkt is voor frequent snelle hoofdbewegingen maken.

Dit lijkt in de arbeidsdeskundige weging niet te zijn meegenomen onder de

belastbaarheidsgegevens in het arbeidsdeskundig onderzoeksverslag. In de functie

‘medewerker tuinbouw’, ‘productiemedewerker industrie’,  ‘assemblagemedewerker’ en

‘Medewerker Binderij’ komt juist deze belasting frequent naar voren. Bijvoorbeeld:

inspecteren bloemen en planten (medewerker tuinbouw), producten van bijzettafel naar

andere tafel verplaatsen (assemblage medewerker en medewerker binderij) en bij

inspecteren van werkruimten en verplaatsen van materialen (productiemedewerker

industrie).

○ 3.2 Ronddraaibeweging maken (torderen): de verzekeringsarts heeft in de functionele

mogelijkheden aangegeven dat er geen ronddraaibeweging mogen worden gemaakt met het

lichaam. Ook dit punt lijkt niet te zijn meegenomen in het arbeidsdeskundig

onderzoeksverslag. In de functie ‘medewerker tuinbouw’, ‘productiemedewerker industrie’,

‘medewerker binderij’ en ‘assemblagemedewerker’ komt deze belasting geregeld naar voren.

Bijvoorbeeld: onkruid wieden handmatig of met schop (medewerker tuinbouw), producten

van bijzettafel naar andere tafel verplaatsen (assemblagemedewerker en medewerker

binderij) en bij productiemedewerker industrie (inspectie werkruimte en

schoonmaakwerkzaamheden).

○ 3.3. Werken in omgeving met lichtintensiteiten, felle lampen en / of in volle zon: ook dit

punt lijkt niet te zijn meegenomen door de arbeidsdeskundige in zijn weging. In de functie

‘medewerker tuinbouw’, ‘productiemedewerker industrie’ en ‘assemblagemedewerker’ komt

deze belasting geregeld naar voren. Bijvoorbeeld: werken in de kas of op het land in zonlicht

of in kas met felle lampen (medewerker tuinbouw), werken in ruimte met TL lampen in

productieomgeving (assemblagemedewerker en productiemedewerker industrie).

Gezien bovenstaande onzorgvuldigheden verzoeken we een nieuwe weging van alle geduide functies, rekening

houdend met de nieuw gestelde belastbaarheid door de verzekeringsarts bezwaar en beroep.

Wij zijn van mening dat er sprake is van een 80-100% arbeidsongeschiktheid. Bij twijfel over de duurzaamheid

van de beperkingen verzoeken wij UWV twee functionele mogelijkheden lijsten op te stellen, waarbij 1 voor de



duurzame beperkingen en 1 voor de niet duurzame beperkingen. Ook verzoeken wij dan een fysiek spreekuur

te verrichten, zodat medische gegevens worden geobjectiveerd.

De medische en arbeidsdeskundige rapportage vragen wij u te versturen naar het onderstaande adres.

Gelieve ontvangen wij ook een ontvangstbevestiging.

Adres:

(PRIVACY)

T.a.v. (PRIVACY) , (PRIVACY) (erkend rechtshulpverlener UWV, vindbaar op lijst als (PRIVACY) )

De gemaakte kosten voor het bezwaarschrift verzoeken wij u over te boeken naar:

IBAN: (PRIVACY)

Tevens verzoeken wij u de gemaakte kosten van de herbeoordeling te vergoeden. Dit gezien deze niet

zorgvuldig in behandeling is genomen en werknemer daardoor overbodig veel kosten heeft gemaakt voor

haar procedure.

De kosten hiervoor kunt u overmaken op:

● IBAN: NL62 BUNQ 2069 2932 70 T.a.v. (PRIVACY) B.V. Deze kosten bedragen € 575, - exclusief BTW en

zijn in rekening gebracht bij werknemer. De factuur treft u in de bijlage van deze brief.

Met vriendelijke groet,

(PRIVACY)

M: (PRIVACY)

T: (PRIVACY)

Bewijsstuk 1: onjuiste overname beperkingen door arbeidsdeskundige op basis van

verzekeringsgeneeskundige rapportage

Medische bewijsstukken: reeds in uw bezit (zie herbeoordeling (PRIVACY) ) Meer informatie kunt u nader

opvragen in het reguliere circuit.



Bewijsstuk 1: onjuiste overname beperkingen door arbeidsdeskundige op basis van verzekeringsgeneeskundige

rapportage

Screenshot afkomstig uit medisch onderzoeksverslag 5.1.

(PRIVACY)

Screenshot uit arbeidsdeskundige rapportage 3.2. Er wordt niet gesproken over nekbewegingen, torderen en

vereisten voor werken in omgeving zonder felle lampen en / of zon (tuinbouw).

(PRIVACY)


