
CASUS 2

Verzekeringsarts Kanhai 

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft te kampen met achterstanden bij het 
keuren van verzekerden in het kader van de sociale zekerheid. Dit is voor alle betrokkenen vervelend. 
Deze achterstand heeft evenwel te maken met het tekort aan verzekeringsartsen in Nederland. 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter verzekering van het tijdig uitvoeren van 
de keuringen, ervaren artsen uit andere EU-lidstaten verleiden naar Nederland te komen om keuringen 
uit te voeren. Ook wil hij huis- en bedrijfsartsen als zzp-ers inschakelen om keuringen voor het UWV 
uit te voeren. 
Verzekeringsarts Kanhai, al jaren werkzaam bij het UWV, heeft bedenkingen tegen deze voornemens. 
Volgens hem mogen alleen verzekeringsartsen keuringen uitvoeren voor het UWV. Hij vreest dat 
‘buitenlandse’ artsen minder ervaring hebben en dat ‘Nederlandse’ huis- en bedrijfsartsen die 
keuringen minder goed kunnen uitvoeren dan verzekeringsartsen. Hij dreigt het UWV dat hij 
tuchtklachten gaat indienen tegen ‘buitenlandse’ artsen en ‘Nederlandse’ bedrijfsartsen en huisartsen 
die voor het UWV keuringen gaan uitvoeren. Daarnaast wil hij iets ondernemen tegen het UWV. 
 
Kanhai klopt aan bij u vanwege uw kennis op het gebied van het gezondheidsrecht. Hij wil graag 
schriftelijk antwoord van u op de volgende vragen (gaarne een beredeneerd antwoord geven): 
 
1. Wat is, in juridische zin, het verschil tussen een basisarts, huisarts en verzekeringsarts? (1 

punt) 
 
2. Vormt een keuring, dat wil zeggen een onderzoek naar de gezondheid en 

arbeidsmogelijkheden van een individu, een handeling op het gebied van de individuele 
gezondheidstoestand? Zo ja of nee, op grond van welke wettelijke bepaling(en)? (1 punt) 

 
3.a.  Welke artsen of niet-artsen zijn juridisch bevoegd een keuring naar de gezondheid en 

arbeidsmogelijkheden uit te voeren? (1 punt) 
   b.  Bestaan er andere juridische regels aangaande de bevoegdheid voor de uitvoering van 

keuringen bij het UWV? Zo ja, wat zijn de verschillen? Zo nee, waar blijkt dat uit? (1 punt) 
 
4 a.  Mogen artsen die in een andere EU-lidstaat zijn opgeleid tot arts en daar keuringen hebben 

uitgevoerd in het kader van de sociale zekerheid zich in Nederland verzekeringsarts noemen? 
(1 punt) 

b.  Is het beroep van verzekeringsarts gereguleerd op het niveau van de EU? Zo ja, in welk 
document? Zo nee, blijkt dit ergens uit? (1 punt) 

 
5. Gaat een verzekeringsarts bij het UWV een behandelingsovereenkomst aan met een keurling 

die in het kader van de sociale zekerheid moet worden gekeurd? (1 punt) 
 
6. Indien verzekeringsarts Kanhai een tuchtklacht wil indienen tegen een voor het UWV 

werkzame ‘buitenlandse’ verzekeringsarts of ‘Nederlandse’ huisarts of bedrijfsarts die 
keuringen uitvoert, zal het tuchtcollege de klacht dan ontvankelijk verklaren? (1 punt) 

 
7.  Indien een bedrijfsarts bij het UWV een keurling ten onrechte arbeidsgeschikt verklaard en de 

werknemer komt vervolgens te overlijden: 
a. Vormt dit dan een calamiteit? (1 punt) 
b. Gesteld dat dit zo is: is Kanhai dan bevoegd daarover een melding te doen bij de IGJ. (1 punt) 
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