
Later heb ik het advies gekregen, van de heer Gerard van der Well ministerie Sociale 

zaken en werkgelegenheid, om zelf een aanvraag te doen, gezien te mogen worden 

door een verzekeringsarts en die te laten beoordelen of de gevraagde reis en 

onkostenvergoedingen gerelateerd waren aan mijn handicap. 

Van: woutverbreen01@server38.firstfind.nl 

[mailto:woutverbreen01@server38.firstfind.nl] 
Verzonden: woensdag 30 november 2011 11:32 
Aan: Brodie, Hedy 
Onderwerp: [Fwd: RE: beoordeling] 
 

Mevrouw Brodie, 

 

Bedankt voor deze nuttige informatie, maar volgens het ministerie hoort er 

een beoordeling van een arts te zijn als iemand om psychische redenen een 

aanvraag doet. Sterker nog, als iemand om psychische redenen 

arbeidsongeschikt is, hoort een UWV arts te bekijken of die cliënt een re-

integratie traject in kan. Wanneer ik gisteren het verzoek aan u doe om 

alsnog door een UWV arts gezien te worden, dient dit verzoek ( volgens het 

ministerie ) gehonoreerd te worden en staat in principe los van de lopende 

zaken. Het feit alleen al dat iemand op afdeling voorzieningen gaat 

beoordelen dat iemand die om psychische redenen een vergoeding aanvraagt is 

op zich al iets waar men niet aan zou moeten denken. Immers, de beoordeling 

dient correct door een arts gedaan te worden, anders kan iedereen wel gaan 

beweren dat een ander gek is en een volgende geheel gezond, waar heeft u 

feitelijk uw UWV arts nog voor nodig. 

 

De aanvragen, in het verleden gedaan, zijn zonder tussenkomst van de 

afdeling, door een arbeidsdeskundige afgewezen, omdat ik zelfstandig 

ondernemer was. Mijn huidige aanvraag handelt om voorzieningen voor een 

werknemer in een re-integratie traject en dienovereenkomstig zou uw UWV 

arts mij nu dienen op te roepen. In het verleden is er trouwens ook geen 

UWV arts aan te pas gekomen, sterker nog, ik heb de laatste 13 jaar geen 

UWV arts meer gezien of gesproken. 

 

Opsomming: 

• een UWV arts had moeten controleren of ik een re-integratie traject 

in kon en aan kon. 

• een UWV arts had in het verleden mijn aanvraag om vergoedingen al 

moeten controleren, daar het om psychische zaken gaat en een 

medewerker van afdeling voorzieningen geen uitspraak mag en kan 

doen over mijn psychische situatie. 

• nu het helder is dat ik geen zelfstandig ondernemer was en ik over de 

jaren 2010 en 2011 een aanvraag voor vergoedingen doe, is het 
normaal dat een UWV arts mij nu zou zien om te bekijken of de 

aanvraag gegrond is. 

• volgens het ministerie dient elke aanvraag serieus te worden 

behandeld en zou de behandelaar de hulp nu moeten inroepen van een 

UWV arts. 

• als het ( volgens uw eigen zeggen ) uitsluitend gaat om een 

afwijzing, komt de volgende vraag bij mij op en wel waarom ik dan 

niet 1 dag na het indienen het antwoord al retour had, zodat wij 

stappen konden ondernemen. 

 

Mijn aanvraag voor 2010 en 2011 is een nieuwe aanvraag en dient ook op die 

wijze behandeld te worden en daarom wens ik een UWV arts te zien, dus mijn 

vraag blijft staan. 

 

groet ( sofinummer 085828865 ) de heer W. A. Verbree 
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Onderwerp RE: [Fwd: RE: beoordeling] 

Afzender Brodie, Hedy  

Ontvanger woutverbreen01@server38.firstfind.nl  

Datum 30-11-2011 12:03 

 
Meneer Verbree, 

 

U kunt inderdaad nu een verzoek doen bij UWV voor een herbeoordeling wegens 

toegenomen klachten/ verslechterde gezondheid. U bent voor de WAO 

onveranderd 80/100% arbeidsongeschikt. Een herbeoordeling over de situatie 

nu, zal niet leiden tot een ander percentage arbeidsongeschiktheid. Een 

herbeoordeling wegens verslechterde gezondheid kunt u aanvragen. Via de 

site www.uwv.nl. In de zoekfunctie verslechterde gezondheid vermelden, dan 

komt de gewenste pagina naar voren. U kunt dan de aanvraag downloaden, via 

internet aanvragen of een formulier bestellen. 
 

U heeft een klacht over de procedure in 2006. Daar kunt u nu geen bezwaar 

voor aantekenen omdat dat te lang geleden is. Het bezwaar wordt dan niet 

ontvankelijk verklaard. 
 

Als u nu een voorziening aanvraagt, moet deze regulier afgehandeld worden. 

Zodra u de officiële beschikking met betrekking tot deze aanvraag kunt u in 

bezwaar gaan. Omdat het een bezwaar is tegen een recente zaak, zal deze 

volgens de afgesproken regels opgepakt worden. 
 

Bij een bezwaarzaak worden alle partijen gehoord. U kunt dan alles wat u 

aangeeft in de onderstaande mail meenemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy Brodie 
 

Arbeidsdeskundige 
UWV Werkbedrijf Emmen 
t: 0591788675 
e: hedy.brodie@uwv.nl 
contact bij voorkeur via e-mail 
www.wajongwerkt.nl / www.werk.nl 
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