
Hoe krijgen we de cliënt centraal? De rol en het nut van onderzoek 

Op 18 mei 2017 sprak Haije Wind, Verzekeringsarts bij UWV Hengelo, Senior Onderzoeker KCVG en 

Bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde AMC, in de Postkamer in Nijkerk over de rol 

en het nut van wetenschappelijk onderzoek waarmee de klant meer centraal kan komen. Er hangt 

veel van onderzoek af voor arbeidsongeschiktheidsreportages en het is nooit zeker of er een goede 

beoordeling wordt gegeven. Deze onzekerheden zijn te beperken door de criteria begrijpbaar, 

toetsbaar en consistent te gebruiken. Een beoordeling moet objectief zijn, draagvlak creëren en een 

goede verdeling tussen collectief en individueel belang zijn. Het is de bedoeling voor artsen en 

arbeidsdeskundigen om daarbij steeds meer van ‘practice based’ naar een ‘evidence based practice’ 

te gaan, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis. UWV krijgt steeds meer goede 

academische werkplaatsen wat zorgt voor meer kennisuitwisseling en beschikking over casussen en 

wetenschappelijke kennis.  

Ook speelt de nieuwe definitie van gezondheid een grote rol bij de nieuwe manier werken. De 

nieuwe definitie is 'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in 

het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'. Deze definitie heeft een 

grotere focus op werkbehoud en omvat ook de sociale omgeving van een cliënt. Tijdens de 

bijeenkomst is gesproken over de complexiteit van deze nieuwe definitie van gezondheid en de 

complexiteit om de uitwerking van deze definitie wetenschappelijk te onderzoeken. 

Daarnaast zijn praktische knelpunten van wetenschappelijk onderzoek doen kort belicht. Daarbij kan 

het bijvoorbeeld gaan over de werving van artsen of arbeidsdeskundigen om te participeren in 

wetenschappelijk onderzoek. Maar ook zaken als privacy maken wetenschappelijk onderzoek soms 

complex. Haije Wind heeft aandacht besteed aan hoe deze aspecten een rol (kunnen) spelen bij het 

onderzoek.  

 

De gehele presentatie is terug te kijken via de video: https://disabilitystudies.nl/hoe-krijgen-we-de-

client-centraal-de-rol-en-het-nut-van-onderzoek 
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