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UWV beoordeling

UWV wil tot een 
betere beoordeling en 

werkwijze komen

UUWV werkt aan verbetering
beoordeling sarcoïdose
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet

In de uitzending kwam prof. dr. 
Marjolein Drent aan het woord 
over het ziektebeeld sarcoïdose. De 
uitzending heeft veel losgemaakt 
onder onze leden. De conclusie 
van de uitzending was dat er bij de 
verzekeringsartsen behoefte is aan 
meer kennis over sarcoïdose en een 
richtlijn voor de beoordeling van 
de belastbaarheid van mensen met 
sarcoïdose. Deze conclusie heeft nu 
een vervolg gekregen. Zowel UWV 
als De Monitor berichtten afgelopen 
september over dit  vervolg op hun 
sites.

UWV
Op 14 september 
publiceerde UWV 
dat men met 
experts van het ILD-
expertisecentrum 
(St. Antonius ziekenhuis, 
Nieuwegein), nu de 
 sarcoïdoserichtlijn voor verze-
kerings artsen aan het ontwik kelen 
is. Ook komen er masterclasses 
voor de verzekerings artsen, waarin 
onder meer de behandelmethoden 
en de belastbaarheid van de patiënt 
aan bod komen.

UWV ziet de handreiking van 
Drent in de uitzending als een 
mogelijkheid om tot een betere 
oplossing te komen en gezamenlijk 
de werkwijze tijdens de beoordeling 
te gaan verbeteren. Ook al betreft 
het vaak moeilijk meetbare 

Afgelopen voorjaar zond De Monitor (KRO-NCRV) een aflevering uit over UWV-
beoordelingen, onder andere bij mensen met sarcoïdose. Daarin komt naar voren 
dat (de impact van) sarcoïdose te vaak wordt onderschat en meestal als longziekte 
(al dan niet met een schepje vermoeidheid er bovenop) wordt beoordeeld.

klachten zoals vermoeidheid en 
concentratie problemen.

De Monitor
In het bericht van De Monitor 
is te lezen dat inmiddels de 
eerste gesprekken over een 
nieuwe richtlijn voor sarcoïdose 
hebben plaatsgevonden. 
In eerste instantie wordt er 
gewerkt aan een richtlijn voor 
mensen met de chronische 
ziekte sarcoïdose. Daarnaast 
pleit Drent ervoor dat er niet 
alleen gekeken wordt naar 
een richtlijn voor sarcoïdose-

patiënten. “Er 
moet een richtlijn 
komen voor alle 
chronische ziekten 
waar vermoeidheid 
een rol speelt. 

Dit speelt namelijk niet alleen 
bij sarcoïdosepatiënten; de 
beperkingen door vermoeidheid zijn 
overal hetzelfde.”

Dr. Herman Kroneman (hoofd 
verzekeringsartsen van UWV) is 
blij met de ontwikkeling die door 
Drent aangezwengeld is. Hij ziet 
dat er steeds meer kennis is rond 
vermoeidheid bij ziekte. Op het 
gebied van kanker zijn er al stappen 
gezet. “15 jaar geleden was de 
algemene opvatting dat chronische 
vermoeidheid bij mensen die 
genezen waren van kanker een 
psychologische oorzaak had. 

Inmiddels weten we uit onderzoek 
dat die vermoeidheid een 
complicatie op lange termijn is bij 
patiënten met kanker, ook na een 
succesvolle behandeling. Zo leren 
we elke dag bij en dat moet ook.”

Tot slot van het artikel schrijft De 
Monitor: “Wij houden in de gaten 
of de oplossing ook breder en in 
praktijk toegepast gaat worden.” En 
dat doen wij natuurlijk ook. Wordt 
vervolgd.

of reageren? 
Lees de volledige berichten van het 
UWV en de Monitor op onze site: 
https://sarcoidose.nl/actueel/uwv-
verbetert-beoordeling-sarcoidose/ 

Meer weten


