Verplicht afvallen?

Met dank aan André Weel, auteur van dit artikel
INLEIDING
Een ernstige obesitas kan iemand letterlijk beperken in zijn bewegingsvrijheid. Voor een bureaufunctie is dat minder erg, maar
voor een functie waarvoor je mobiel moet zijn, en kunnen lopen, klimmen, vooroverbukken etc. kan dat een probleem
worden. Arbeidsongeschiktheid ligt dan op de loer. Als iemand niet op eigen kracht kan of wil afvallen, mag je dan een
leefstijlinterventie verplicht opleggen, tot behoud van de arbeidsgeschiktheid?
CASUS Een 44-jarige kwaliteitscontroleur in de zuivelindustrie heeft toenemende obesitas. Hij is vaak enkele dagen ziek. Er is
diabetes type 2 bij hem geconstateerd. Hij krijgt ook problemen met zijn mobiliteit. Voor zijn werk moet hij veel lopen en af en
toe een ladder beklimmen. Om monsters te nemen moet hij ver vooroverbukken. Zijn buik zit hem daarbij steeds meer in de
weg. Hij neemt van jaar tot jaar toe in gewicht. De man leeft ongezond. Hij is al eens op zijn leefstijl aangesproken door zijn
chef, maar de situatie wordt alleen maar slechter. Kan de werkgever eisen dat deze werknemer zich laat behandelen en zijn
leefstijl aanpast, zodat hij gaat afvallen? Kan een werkgever deelname aan een preventief leefstijlprogramma voor deze
persoon verplicht stellen? De werkgever vraagt de bedrijfsarts om advies. Is er medisch voldoende reden om de
kwaliteitscontroleur te verplichten om af te vallen? De man is nu hard op weg naar de arbeidsongeschiktheid.
Stap 1. Voor welke beslissing of keuze sta ik? Wat is mijn voorlopig oordeel? En wat is mijn voornaamste bezwaar?
Ik heb mijn twijfels bij de vraag van de werkgever. Kan ik iemand verplichten om af te vallen? Of de werkgever adviseren hem
die verplichting op te leggen? Leefstijl is toch een privékwestie? Dringend adviseren, dat kan natuurlijk altijd, maar verplichten
gaat wel erg ver.
1.1 Voor welke keuze sta ik?
Alternatief A; ik adviseer de werkgever de man te verplichten om af te vallen.
Alternatief B: Ik adviseer de werkgever om de werknemer zelf te laten beslissen over zijn leefstijl.
1.2 Wat is mijn voorlopig oordeel?
Mijn voorlopige keuze is de werknemer zelf te laten beslissen over zijn leefstijl. Dat is moreel juist.
1.3 Wat is mijn voornaamste bezwaar?
Het bezwaar van deze keuze is dat de kwaliteitscontroleur bij voortzetten van zijn huidige leefstijl grote kans loopt om op vrij
jonge leeftijd blijvend arbeidsongeschikt te worden voor zijn werk en ten laste van de maatschappij te komen.
Stap 2. Welke betrokkenen hebben rechten, belangen of wensen, die geraakt worden door de beslissing?
De kwaliteitscontroleur, zijn collega's, de werkgever, de bedrijfsarts, alle werknemers met obesitas, de maatschappij.
Stap 3. Wie neemt de beslissing?
De beslissing omtrent het advies dat werkgever en werknemer van mij vragen ligt bij mij.
Stap 4. Heb ik nadere informatie nodig om mijn beslissing op een verantwoorde wijze te nemen?
4.1 Medisch
Ik spreek nog eens met de medewerker, en overleg (met zijn instemming) met zijn huisarts. Dat levert geen nieuwe
gezichtspunten op. Er is al van alles geprobeerd, fitness en vermageringsdiëten, maar het helpt niet. De huisarts heeft een
maagverkleining gesuggereerd, maar daar wil de man absoluut niet aan. Andere behandelopties zijn er niet. De man weegt nu
110 kg bij een lichaamslengte van 1,80 m. Dat komt neer op een Body Mass Index (BMI) van 33,9.
Obesitas is een chronische ziekte, waarbij overmatig vet zich opstapelt in het lichaam. Erfelijke factoren, leefstijl, en een
eetstoornis kunnen een rol spelen bij het ontstaan van obesitas.
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4.2 Juridisch
Niemand kan tot een medische behandeling worden verplicht.
Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid publiceerde in 2016 het signalement ‘Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer’. In
beginsel kan en mag een werkgever niets eisen van een werknemer, tenzij de veiligheid in het geding komt of de werknemer
daar zelf om vraagt.
Een ethische benadering van het probleem geeft Marieke ten Have in haar proefschrift ‘Prevention of obesity: weighing ethical
arguments’ (Rotterdam, 2011). Zij benadrukt dat ongezonde leefstijlen van elkaar verschillen ten aanzien van hun schadelijke
effecten én ten aanzien van de mate van keuzevrijheid. Als er sprake is van tabaks- of alcoholverslaving is die keuzevrijheid
flink beperkt. Bij obesitas kan er sprake zijn van een eetstoornis. Het simpelweg verplicht stellen van een interventie als
stoppen met roken of afvallen werkt dan niet (is disproportioneel), omdat de persoon als gevolg van ziekte c.q. de verslaving
niet in staat is de interventie na te komen.
4.3 Situationeel
De man geeft in het vervolggesprek zelf aan dat hij zijn leefstijl niet kan wijzigen. Als hij niet goed eet kan hij zijn werk fysiek
niet aan. Dat werk is fysiek best zwaar. En na het werk is hij te moe om te sporten.
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Stap 5. Wat zijn de argumenten voor elk van beide beslissingsopties?
Let op: alle argumenten tellen.
Alternatief A. Argumenten voor verplicht
afvallen
1

Alternatief B. Argumenten voor het advies
vrijwillig afvallen
1
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Stap 6. Tot welke conclusie kom ik? Benoem en weeg de argumenten.
6.1 Benoem de argumenten
Onderscheid beginsel- en gevolgargumenten. Bepaal de definitieve beslissing, het belangrijkste argument vóór en
het voornaamste bezwaar.
(Geef in de tabel hierboven aan of er sprake is van een beginsel- of gevolgenargument, of een feit).
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6.2 Weeg de argumenten. Benoem de belangrijkste argumenten voor en tegen.

6.3 Neem de definitieve beslissing.

6.4 Tussenstap: schadebeperking. Welke acties zijn mogelijk om de schade en de nadelen van de genomen beslissing te
beperken of te compenseren?

Stap 7. Peil wat de inbrenger en de meedenkers voelen bij de genomen beslissing.
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UITWERKING IN ARTIKEL
Stap 5. Wat zijn de argumenten voor elk van beide beslissingsopties?
Alternatief A. Argumenten voor verplicht afvallen
Er is sprake van ernstige obesitas die nog verder
toeneemt als er niet wordt ingegrepen.
Vrijwillig afvallen is niet gelukt.
De gevolgen van de obesitas zijn merkbaar in de vorm
van het minder goed functioneren en vaker ziek zijn van
de medewerker. Dat betekent hogere kosten voor de
werkgever.
Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en
arbeidsgeschiktheid en mag hierop aangesproken
worden.
Als hij er niets aan doet drukken de nadelen op zijn
collega’s (die moeten harder werken) en op de
maatschappij als geheel (kosten
arbeidsongeschiktheidsuitkering).
Er is sprake van een verhoogd veiligheidsrisico
(ongevallen) als hij niet afvalt.

Alternatief B. Argumenten voor het advies vrijwillig
afvallen
Hij heeft de vrijheid om een aanbevolen behandeling
voor zijn aandoening te weigeren.
Afvallen is niet gegarandeerd als hem een verplichting
wordt opgelegd.
Afvallen is niet afdwingbaar: er is geen passende
sanctie als hij er met een verplichting ook niet in slaagt
af te vallen.
Leefstijlaanpak of diëten kan hij niet combineren met
zijn werk: hij moet goed eten anders kan hij dit werk
niet doen.
Het is moeilijk na te gaan in hoeverre hij zich aan een
verplichting tot afvallen houdt.

Stap 6. Tot welke conclusie kom ik? Benoem en weeg de argumenten. Onderscheid beginsel- en gevolgargumenten. Bepaal
de definitieve beslissing, het belangrijkste argument vóór en het voornaamste bezwaar.
6.1 Benoem de argumenten
Alternatief A. Argumenten voor verplicht afvallen
Er is sprake van ernstige obesitas die nog verder
toeneemt als er niet wordt ingegrepen. GEVOLG
Vrijwillig afvallen is niet gelukt. FEIT
De gevolgen van de obesitas zijn merkbaar in de vorm
van het minder goed functioneren en vaker ziek zijn van
de medewerker. Dat betekent hogere kosten voor de
werkgever. GEVOLG
Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en
arbeidsgeschiktheid en mag hierop aangesproken
worden. BEGINSEL
Als hij er niets aan doet drukken de nadelen op zijn
collega's (die moeten harder werken) en op de
maatschappij als geheel (kosten
arbeidsongeschiktheidsuitkering). GEVOLG
Er is sprake van een verhoogd veiligheidsrisico
(ongevallen) als hij niet afvalt. GEVOLG

Alternatief B. Argumenten voor vrijwillig afvallen
Hij heeft de vrijheid om een aanbevolen behandeling
voor zijn aandoening te weigeren. BEGINSEL
Afvallen is niet gegarandeerd als hem een verplichting
wordt opgelegd. GEVOLG
Afvallen is niet afdwingbaar: er is geen passende
sanctie als hij er met een verplichting ook niet in slaagt
af te vallen. GEVOLG
Leefstijlaanpak of diëten kan hij niet combineren met
zijn werk: hij moet goed eten anders kan hij dit werk
niet doen. GEVOLG
Het is moeilijk na te gaan in hoeverre hij zich aan een
verplichting tot afvallen houdt. GEVOLG

6.2 Weeg de argumenten. Benoem de belangrijkste argumenten voor en tegen.
We zien voor beide alternatieven een beginselargument. Bij alternatief A is dat het niet schaden, in dit geval het voorkómen
van verdere gezondheidsschade, door in te grijpen in de leef- en eetgewoonten van de werknemer, of hij dat nu zelf doet, of
dat hier een interventie van buitenaf plaatsvindt. Niets doen betekent hier nog meer gezondheidsschade. Bij alternatief B gaat
het om het beginsel van zelfbeschikking. Hij mag de interventie om af te vallen weigeren, ook al betekent dat toename van
gezondheidsschade.
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6.3 Neem de definitieve beslissing.
Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat het zelfbeschikkingsrecht hier vóórgaat. Ik kies voor alternatief B. De medewerker
heeft een ernstige stoornis, obesitas, die voor zijn kwaliteit van leven en levensverwachting slecht uitpakt. Als arts heb ik de
verplichting dat mijn advies de gezondheid van meneer niet schaadt, of juist bevordert. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat
meneer een morele verplichting heeft om ervoor te zorgen dat hij een leefstijl kiest waardoor hij zijn werk in redelijkheid kan
doen, en waarbij hij de veiligheid van zijn collega’s niet in gevaar brengt. Voorts moeten, als er sprake is van een verplichting,
alle vrijwillige mogelijkheden zijn uitgeput. Tenslotte moeten er interventies voorhanden zijn die bewezen succesvol zijn voor
mensen zoals deze medewerker. Aan de andere kant staat de vrijheid om een persoonlijk leven naar eigen inzicht te mogen
leiden, ook als dat geen gezond leven is. Er bestaat geen verplichting tot gezond leven. Verder bestaat er de vrijheid om al dan
niet in te stemmen met medische of therapeutische ingrepen. Tot slot onderstreept de vrijwilligheid dat ‘dik zijn’ geen
uitsluitingsgrond van arbeid mag zijn. Het voorkomt discriminatie van dikke mensen. Ook dikke mensen hebben recht op
arbeid.
In mijn afweging gaan het zelfbeschikkingsrecht dus voor. Dat is moreel juist, ondanks dat dit voor de werkgever én voor de
medewerker nadelig kan uitpakken.
6.4 Tussenstap: schadebeperking. Welke acties zijn mogelijk om de schade en de nadelen van de genomen beslissing te
beperken of te compenseren?
Als sanctie bij het niet slagen om af te vallen behoeft men niet over te gaan tot ontslag. Men kan dan ook demotie naar een
andere functie overwegen. Dat is niet wat hij graag zal doen, maar het biedt wel de mogelijkheid om rekening te houden met
de toenemende beperkingen en de ongevalskans voor de medewerker zelf.
Duidelijk is dat de medewerker passende zorg nodig heeft om zijn obesitas te boven te komen. De kansen op succes daarvan
zijn niet vreselijk groot. Mogelijk kan de werkgever samen met de bedrijfsarts en behandelaars en met de medewerker zelf
een plan uitwerken. De medewerker goed informeren omtrent de gevolgen van zijn zwaarlijvigheid en zijn kwaliteit van leven
en levensverwachting is hierbij een eerste stap.
Stap 7. Peil wat de inbrenger en de meedenkers voelen bij de genomen beslissing.
Het voelt goed; de beslissing is na zorgvuldige afweging genomen.
BESPREKING
Thema
Mag een leefstijlinterventie verplicht worden opgelegd tot behoud van iemands arbeidsgeschiktheid?
Morele beginselen
Zelfbeschikking: de autonomie om een behandeling te weigeren, en Niet schaden: het voorkómen van arbeidsongeschiktheid.
Het gaat om de wens van de werkgever om aan een medewerker een bepaalde medische of therapeutische ingreep dwingend
op te leggen om erger te voorkomen, en het recht van de medewerker om deze ingreep te weigeren.
Kerndilemma
De botsing tussen de beginselen zelfbeschikking / autonomie enerzijds, en niet schaden anderzijds.
Specifieke opmerkingen
1. We hebben in deze casus te maken met een persoon met toenemende obesitas. Dat heeft gevolgen op twee fronten:
risico’s voor zijn gezondheid (gevaar voor artrose, diabetes, hart- en vaatziekten) en minder goed functioneren op zijn werk.
Wat op het spel staat is of de werkgever van de werknemer een interventie dwingend mag eisen. Welk recht van de werkgever
is hier in het geding dat leidt tot een verplichting van de werknemer? De werkgever mag verwachten dat de werknemer zijn
taken naar behoren kan uitvoeren en dat de veiligheid van andere werknemers en klanten niet in gevaar wordt gebracht, als
gevolg van de ‘levensstijl’ van de werknemer.
2. De werkgever kan de medewerker, als deze een maagverkleining blijft afwijzen, overplaatsen naar een andere functie met
minder eisen aan de mobiliteit.
TOETSVRAGEN
1. Zou de beslissing anders uitvallen als er ook sprake zou zijn van een bedrijfsongeval (bijvoorbeeld een val van een ladder)?
2. Zie je nog andere behandelingsopties voor deze ernstige obesitas, die een dreigende arbeidsongeschiktheid kunnen
afwenden?
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