17 - Vrijdag 3 Mei 2019
Gisteren lag er opeens een brief van
ArboNed op de deurmat. Nou krijg ik die
het laatste jaar wel vaker, maar door deze
brief werd ik weer met mijn neus op de
feiten gedrukt.
In de brief vond ik een machtiging en
daarbij de vraag of ik deze wou
ondertekenen en opsturen zodat ze mijn
medische gegevens nogmaals bij het
ziekenhuis kunnen opvragen. Op zich ook
geen bijzondere vraag. Het bizarre is wel
dat ze dit al eerder gedaan hebben en dat
de kosten daarvan elke keer op mijn
vader/werkgever verhaald worden.
Normaal gesproken zit je 2 jaar in de
ziektewet voordat je overgaat naar het
UWV. In mijn geval heeft de bedrijfsarts
aangegeven dat de IVA (Inkomens
voorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

nu al aangevraagd kan worden, omdat de
kans op herstel nihil is. Ik zal niet zeggen
dat hij gek is, maar Koekoek is hij wel!!!
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Natuurlijk heb ik wel begrip voor deze
beslissing, maar het is wel opeens heel
confronterend. De Vink is mijn leven, en
om dat op te moeten geven doet heel veel
pijn.
Opnieuw een puntje voor de agenda dus:
Het ongelijk van ArboNed bewijzen. Ik
moet en zal terugkomen in de zaak (Al is
het in een urn tussen de Jack Daniëls en de
Tia Maria).
De brief heb ik ondertekend en met pijn in
mijn hart op de bus gedaan. Heel even heb
ik getwijfeld: Als ik niet teken, dan kunnen
ze me ook niet afkeuren……. Een domme
gedachte natuurlijk, want zo werkt het nu
éénmaal niet.
Ik probeer dit nu zo snel mogelijk van me
af te zetten en vooruit te kijken naar de
dag dat ik de zaak weer binnenstap en
iedereen versteld zal doen staan.
Of niet natuurlijk……….
( Een grappig detail. Mijn bedrijfsarts is Dhr. Koekoek)
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