Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen

De arts indicatie & advies KNMG
De expertise en competenties van de arts indicatie & advies KNMG
De arts indicatie & advies KNMG (arts I&A) is de onafhankelijk medisch adviseur voor de
overheid in het sociale domein. De arts I&A stelt sociaal-medische adviezen op met als doel te
komen tot de meest passende voorziening voor de individuele burger in het kader van zijn
zelfredzaamheid en participatie. De arts I&A komt tot zijn adviezen op grond van objectief
medisch onderzoek, waarbij de relatie wordt onderzocht tussen ziekte(n), aandoeningen en
stoornissen enerzijds en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks
functioneren anderzijds. Hierbij wordt ook gekeken naar de sociale context van de persoon.
De arts I&A heeft de specifieke tweejarige profielopleiding sociaal-medische advisering
gevolgd en is geregistreerd in het profielregister arts indicatie en advies KNMG. De arts I&A heeft
grondige kennis van en inzicht in sociaal-medische beperkingen in relatie tot het functioneren en
participeren van personen. Op grond van zijn medische expertise is hij in staat om de feitelijke
beperkingen van mensen vast te stellen en de ontwikkeling van eigen kracht van mensen
goed in te schatten.
1. De arts I&A: zelfredzaamheid, participatie en demedicalisering
De arts I&A is in zijn sociaal-medische advisering gericht op het zo goed mogelijk laten
deelnemen van mensen aan het dagelijks leven. Hij adviseert over passende zorg en
voorzieningen voor mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. De wijze waarop de arts I&A
samen met de cliënt naar mogelijke oplossingen kijkt, is gestoeld op het streven naar
demedicalisering. Er wordt zorgvuldig gekeken naar feitelijke beperkingen en er wordt
onderscheid gemaakt tussen medische en niet-medische redenen van functioneringsproblematiek.
Daarbij zal de arts I&A uitdrukkelijk waken voor zogenaamde anti-revaliderende effecten van inzet
van zorg of voorzieningen.
2. De arts I&A: complexe sociaal-medische analyses
De arts I&A is in staat om in korte tijd complexe analyses uit te voeren vanuit het somatische, het
cognitief/psychiatrische en het psychosociale perspectief met zicht op de resterende
behandelmogelijkheden. Hij is bij uitstek ervaren en deskundig ten aanzien van moeilijk
objectiveerbare aandoeningen en mengbeelden van lichamelijke met psychiatrische of
cognitieve beperkingen. Veelal is er sprake van een combinatie van aandoeningen, beperkingen en
een ingewikkelde sociale structuur of andere unieke omstandigheden.
3. De arts I&A: integraal en verbindend
De arts I&A adviseert met kennis van de verschillende wettelijke kaders en aanspraken: onder
andere Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet. De arts I&A
legt dwarsverbanden en stelt sociaal-medische adviezen op die de grenzen van de verschillende
domeinen overstijgen.
De arts I&A legt verbindingen tussen het medische domein en het sociale domein en vormt
de schakel tussen gemeente, huisarts, wijkverpleegkundige en medisch specialist. Hij legt
verbindingen met de preventieve en curatieve zorg, de jeugdzorg en het domein van
arbeidsparticipatie.
4. De arts I&A: zorgvuldige medische borging
De sociaal-medische adviezen van de arts I&A voldoen aan de kwaliteitseisen en
zorgvuldigheidseisen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De arts I&A is in de positie om
gericht, relevante medische gegevens op te vragen bij behandelaars, hierover nader overleg
met hen te voeren en de verzamelde medische informatie op waarde te beoordelen en te
interpreteren om tot een zorgvuldige sociaal-medische beoordeling en advies te komen.
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De bijdrage van de arts indicatie en advies KNMG
1. Doeltreffend sociaal-medisch advies op maat
De arts I&A is in zijn sociaal-medische advisering oplossingsgericht. Resultaat is een door feiten
gedragen advies dat aansluit bij de zorg- en ondersteuningsnoodzaak van de cliënt. Hierbij houdt
hij uitdrukkelijk rekening met de toekomstbestendigheid van het advies. De arts ondersteunt de
cliënt door zoveel mogelijk samen met hem te kijken en te zoeken naar oplossingen die hij zelf kan
arrangeren. Een zorgvuldig, goed afgewogen en beargumenteerd advies, waarin de cliënt is
meegenomen, leidt in de regel veel minder vaak tot bezwaar en beroep op de uiteindelijke
beschikking.
2. Doelmatig sociaal-medisch advies
De arts I&A kijkt naar de meest optimale voorziening, niet alleen in de zin van passend, maar ook
in de zin van doelmatig en kosteneffectief. Vanuit zijn expertise is de arts I&A in staat om niet
uitsluitend naar een gevraagde voorziening te kijken, maar ook om de mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt in een breder perspectief te plaatsen en zo nodig alternatieven aan te
reiken die, naast doeltreffender, mogelijk ook goedkoper zijn.
3. Inzicht in kenmerken en behoeften van burgers
De arts I&A adviseert niet alleen op individueel niveau, maar tevens vanuit een maatschappelijke
oriëntatie op de publieke gezondheidszorg. Als sociaal-geneeskundige heeft de arts I&A de
competenties om gezondheidsrisico’s te signaleren, te analyseren en te waken over kwetsbare
groepen. De arts I&A heeft oog voor sociaal-economische gezondheidsverschillen. In samenwerking
met de gemeente en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) kunnen kwalitatieve inzichten
worden gegeven aan het epidemiologisch onderzoek van de gezondheidssituatie van de bevolking.
4. Ontwikkeling van de gemeentelijke zorg
De specifieke expertise van de arts I&A is niet alleen relevant voor de totstandkoming van de
‘eigen’ sociaal-medische adviezen, maar ook waardevol voor andere betrokken professionals, zoals
Wmo-consulenten, indicatieadviseurs, leden van de sociale wijkteams, huisartsen, wijkverpleegkundigen, etc. De arts I&A stelt zijn deskundigheid en ervaring graag ter beschikking aan deze
professionals. Verder verzorgen de artsen I&A scholingen over het proces van indiceren en
adviseren. Ook rondom de inkooptrajecten, de organisatie van zorg en de ondersteuning die door
gemeenten wordt aangeboden, kan de arts I&A een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren. In
het bijzonder waar het gaat om het vaststellen van nut, noodzaak, verwachtingen van, of en hoe
voorzieningen kunnen bijdragen tot grotere zelfredzaamheid en verbetering van participatie.
Kortom…
De arts I&A
o is de eigen medisch adviseur van de gemeente
o is de onafhankelijk medisch adviseur over de hele breedte van de publieke zorg
o is direct te consulteren door behandelaars, wijkverpleegkundigen en leden van de sociale
wijkteams
o is partner in de ketensamenwerking in zorg, welzijn en participatie
o wordt ingeschakeld bij bezwaar en beroep en is gehouden aan doorlooptijden en
zorgvuldigheidseisen krachtens de Algemene wet bestuursrecht
o heeft een taak in de bemoeizorg en een verantwoordelijkheid voor zorgwekkende zorgmijders
o signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid.
Wat heeft de arts I&A daarvoor nodig?
 het vastleggen van het bekwaamheidsniveau, vereist voor sociaal medische advisering en
indicatiestelling (minimaal de 2 jarige profielopleiding)
 financiering van de opleiding vanuit de overheid (opleidingsfonds) en werkgevers
 een stevige inbedding in de gemeentelijke publieke zorg en het sociale domein.
 (nieuwe) verbindingen met de preventieve en curatieve zorg.
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