
Jaar 1 en 2 
Uw werkgever betaalt uw inkomen tijdens ziekte door

 jaar 1: 100%, jaar 2: 70% 

 Werk samen met uw werkgever aan uw re-integratie

  

U bent medisch specialist in loondienst.

Waar hebt u recht op bij ziekte
en arbeidsongeschiktheid?

> 80% duurzaam 
arbeidsongeschikt: 

Inkomensvoorziening Volledig 
duurzaam Arbeidsongeschikten

 Hebt u geen kans op herstel 
 binnen 5 jaar, dan ontvangt u  
een IVA-uitkering. Deze uitkering 
 bedraagt 75% van het loon, met 
een maximum van € 54.183,60 
(grensbedrag per 1 juli 2017).

 Uw inkomen wordt aangevuld  
tot 75% van uw oorspronkelijke 
 inkomen door het Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn.

35% tot 80% 
arbeidsongeschikt: 
(óf meer dan 80% arbeids
ongeschikt met kans op herstel): 

WGA (Werkhervattingsregeling 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

 U hebt recht op een WGA loon-
gerelateerde uitkering (minimaal  
3 maanden, maximaal 38 maan-
den). De duur is afhankelijk van  
uw arbeidsverleden.

 Als u vervolgens ten minste 50% 
van uw restverdiencapaciteit 
 ver dient, ontvangt u een WGA 
 loonaanvullingsuitkering.  
Deze  bedraagt 70% van uw 
oorspron kelijke loon en de 
restverdien capaciteit. Daarnaast 
vult het  Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn uw inkomen aan.

 Als u minder dan 50% van uw 
 restverdiencapaciteit verdient, ont-
vangt u een WGA vervolguitkering. 
Deze is gebaseerd op het mini-
mumloon. De aanvulling vanuit het 
Pensioenfonds is dan zeer beperkt.

< 35% 
arbeidsongeschikt: 

Géén uitkering
 a.  U vindt passend ander werk 

 en blijft in dienst van uw werk-
gever, met aangepast salaris.

 b.  Is aangepast werk geen optie 
 en volgt er ontslag? 
 Let op: dan hebt u géén recht 

op een WIA-uitkering of 
arbeidsongeschiktheids-
pensioen.

 U hebt wel recht op een 
WW-uitkering (maximaal 3 jaar 
en 2 maanden).

Het UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid
 UWV beoordeelt wat u nog kunt doen (restverdiencapaciteit)

 Het verschil tussen uw inkomen als medisch specialist en de restverdiencapaciteit is uw loonverlies

 Het loonverlies bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid

Na jaar 2 



  

Casus 
Valérie is cardioloog in loondienst. Voordat ze arbeidsongeschikt werd, verdiende ze € 100.000,- per jaar. 
De uitkering waar Valérie na het tweede jaar recht op heeft, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

> 80% arbeidsongeschikt
Wordt Valérie voor meer dan 80% arbeidsongeschikt verklaard
en heeft ze geen kans op herstel binnen vijf jaar, dan komt 
ze in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Volledig 
Arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering bedraagt 75% van haar 
salaris, met een maximum van € 54.183,60. Haar inkomen wordt 
door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn aangevuld tot 75% van  
haar inkomen.

AOW leeftijd2e jaar1e jaar

100%

70%
75%

PFZW 

IVA uitkering  

AMS

WerkgeverWerkgever

p 5

> 35% en < 80% arbeidsongeschikt
Het UWV heeft bepaald dat Valérie een restcapaciteit heeft van 50%.  
Zij zou met werken (ongeacht in welke functie) dus nog € 50.000,-  
kunnen verdienen. 
Valérie ontvangt dan:

 Nieuw inkomen
 Een loongerelateerde uitkering  

(min. 3 maanden, max. 38 maanden) 
 Arbeidsongeschiktheidspensioen van het Pensioenfonds Zorg  

en Welzijn

Zodra de loongerelateerde uitkering stopt, krijgt Valérie een 
loonaanvullingsuitkering als zij ten minste € 25.000,- verdient 
(50% van haar restverdiencapaciteit). 

Vindt Valérie geen baan waarmee zij minimaal 50% van haar 
restverdiencapaciteit kan verdienen, dan ontvangt ze een 
vervolguitkering die is gebaseerd op het minimumloon.
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< 35% arbeidsongeschikt
Valérie heeft geen recht op een uitkering uit hoofde van de WIA. 
Mogelijk kan zij wel haar huidige werkzaamheden voortzetten in aanpaste 
vorm of ander passend werk verrichten (tegen aangepast salaris).  
Is er geen functie beschikbaar die past bij haar wensen en 
mogelijkheden, dan volgt ontslag. Valérie kan in dit geval gedurende 
maximaal 31 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering* en 
daarna op een bijstandsuitkering. 

* WW-uitkering: vanaf 2019 maximaal 24 maanden Max 3 jaar - 2 mnd2e jaar1e jaar
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