
ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Reikwijdte
medisch beroepsgeheim onderschat

Samenvatting
De Rechtbank Noord-Holland oordeelde recent dat een arbodienst zonder toestemming van werknemer
een melding mag doen aan de werkgever over een vangnetsituatie. De rechtbank schaart dit gegeven
niet onder het medisch beroepsgeheim. Aan de hand van wet- en regelgeving en andere normen wordt
uiteengezet dat het medisch beroepsgeheim veel ruimer is dan vaak wordt gedacht en wordt
gemotiveerd waarom de uitspraak onjuist is.

1.Reikwijdte medisch beroepsgeheim
Over het medisch beroepsgeheim bestaan misverstanden. Zo wordt in de uitspraak die in dit artikel
centraal staat geoordeeld dat het beroepsgeheim van de bedrijfsarts alleen betrekking heeft op ‘harde’
medische gegevens,[2] maar niets is minder waar. Het medisch beroepsgeheim is het recht van een
natuurlijk persoon op geheimhouding door medisch beroepsbeoefenaars van aan dezen in hun
hoedanigheid van medisch beroepsbeoefenaar ter kennis gekomen gegevens betreffende deze
persoon.[3] Dit betekent dus dat hieronder niet alleen de gegevens over klachten, diagnose en
behandeling vallen, maar ook bijv. de personalia van de cliënt en het feit dat deze de arts heeft
geconsulteerd. Het medisch beroepsgeheim is met name geregeld in de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (Wet BIG, art. 88), en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 7:457 BW). De WGBO regelt de rechtsverhouding tussen
hulpverlener en cliënt en geeft nadere regels ten aanzien van geheimhouding.
Art. 7:457 lid 1 BW bepaalt dat in het kader van een geneeskundige behandeling aan anderen dan de
patiënt geen inlichtingen over die patiënt worden verstrekt, behalve met diens toestemming of indien
daartoe een wettelijk voorschrift is. De relatie tussen bedrijfsarts en werknemer is echter niet als een
behandelingsovereenkomst te zien, indien daartoe een opdracht van een andere dan die persoon ten
grondslag ligt (art. 7:446 lid 4 BW). Bij door de werkgever opgedragen verzuimbegeleiding is dus geen
sprake van een behandelingsovereenkomst; bij vrijwillige contacten tussen werknemer en bedrijfsarts
wel. De bepalingen van de WGBO (inclusief geheimhouding) zijn ook bij handelingen in opdracht van
overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet
(art. 7:464 lid 1 BW). Dit betekent dat voor het uitsluiten van bepalingen in de WGBO een wettelijk
voorschrift noodzakelijk is.[4]

1.1Doorbreken van het beroepsgeheim
  In art. 14 lid 6 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is bepaald dat voor bijstand door de

bedrijfsarts/arbodienst bij verzuimbegeleiding de geheimhoudingsplicht van 7:457 BW niet geldt.
Voor de overige door de bedrijfsarts verleende diensten (art. 14 lid 1 Arbowet): verrichten van
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periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, aanstellingskeuringen en
arbeidsomstandighedenspreekuur (wordt mogelijk in 2016 weer in de Arbowet opgenomen)[5] is het
beroepsgeheim in de volle omvang van toepassing. Overtreding van de geheimhoudingsplicht kan
strafrechtelijk worden vervolgd (art. 272 Sr), maar ook tuchtrechtelijk. Naast een wettelijk voorschrift
om de geheimhouding te doorbreken (o.a. de Wet SUWI die informatie uitwisseling met UWV
mogelijk maakt en art. 7:658a lid 5 BW voor gegevensverstrekking aan een re-integratiebedrijf), kan
ook op basis van toestemming door werknemer/cliënt informatie met derden worden uitgewisseld.
De WGBO is ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een lex specialis.[6]

De Wbp speelt in het medisch beroepsgeheim ook een rol, maar beperkter dan in de WGBO en
de Wet BIG. Zo is in art. 23 lid 1 onder c Wpb het noodzakelijkheidsvereiste vastgelegd. Indien
een werknemer toestemming geeft om het beroepsgeheim richting werkgever te doorbreken, dan
moet het vermelden van die informatie ook noodzakelijk zijn voor de werkgever om zijn rol in
preventie, verzuim en de re-integratie goed te kunnen vervullen. Toestemming is dus niet
allesbepalend. Verder spelen vanuit de Wbp doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit een rol
en is de registratie van WGBO-dossiers onderworpen aan de regels die de Wbp stelt. De Wbp is
van wezenlijk belang voor de informatie-uitwisseling tussen werknemer en werkgever bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid.[7]

Naast een wettelijk voorschrift en toestemming gelden nog enkele andere gronden om het
beroepsgeheim te doorbreken. Dat betreft o.a. een conflict van plichten (zwijgen kan grote schade
toebrengen aan de gezondheid van cliënt of van derden),[8] tijdens vervanging waarbij de
vervanger de dossiergegevens mag gebruiken, en indien meerdere hulpverleners op
gelijkgerichte wijze betrokken zijn bij behandeling of begeleiding (in verleden ook wel
‘behandelteam’ of ‘functionele eenheid’ genoemd).[9]

1.2Gegevensverstrekking door bedrijfsarts aan werkgever
  Bij arbeidsverzuim door ziekte mogen dus op basis van de Arbowet gegevens van de werknemer

door de bedrijfsarts aan werkgever worden meegedeeld. De Arbowet omschrijft echter niet welke
gegevens dat zijn. De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, waarin een
procesmatige uitwerking van de Wet verbetering poortwachter is opgenomen, bepaalt in art. 2 lid
2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar dat de werkgever van de
bedrijfsarts/arbodienst binnen 6 weken na de eerste ziektedag een oordeel verlangt over het
ziektegeval (de probleemanalyse).[10] Daarnaast is in art. 4 lid 4 Regeling procesgang eerste en
tweede ziektejaar vastgelegd dat de bedrijfsarts/arbodienst werkgever en werknemer periodiek
informeert over eventuele noodzakelijke bijstellingen (periodieke evaluaties). In de toelichting op
de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar is o.a. beschreven dat de probleemanalyse
gegevens bevat die van belang zijn voor herstel, werkhervatting en re-integratie, de beperkingen
die werknemer ervaart door zijn klachten, de functionele mogelijkheden die er nog zijn, andere
omstandigheden die van invloed zijn op de re-integratie, eventuele interventies die het herstel en
de terugkeer kunnen bespoedigen en aanpassingen die nodig zijn om passend werk te
verrichten. Expliciet is aangegeven dat de werkgever slechts die informatie krijgt die nodig is om
samen met de werknemer op basis van de probleemanalyse een plan van aanpak op te stellen.
Hier is dus al een aanzet gegeven m.b.t. hetgeen aan werkgever, zonder toestemming van
werknemer, mag worden teruggekoppeld, zonder dat het om een concrete en limitatieve
opsomming gaat. Nadere invulling is dan noodzakelijk. De MvT bij de Wet uitbreiding
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loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) beschrijft dat de bedrijfsarts/arbodienst slechts die
informatie doorgeeft aan werkgever die nodig is om een beslissing over de loondoorbetaling te
nemen.[11] Hier lijkt de toegestane informatieverstrekking dus beperkter te worden uitgelegd dan in
de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

1.3Zelfregulering
  Als er geen concrete wettelijk regels zijn, die bepalen wat de bedrijfsarts exact mag meedelen

aan de werkgever, dan zullen andere normen gelden. Art. 7:453 BW, waarin is bepaald dat de
hulpverlener goede zorg betracht volgens de voor hulpverleners geldende professionele
standaard, impliceert dat de betreffende beroepsgroepen zelf standaarden kunnen ontwikkelen,
die leidend zijn. De MvT bij de WGBO beschrijft dat andere regels bepalen in hoeverre de
bedrijfsarts tegenover de werkgever geheimhouding moet betrachten.[12] In diezelfde MvT wordt
opgemerkt dat in de relatie tussen patiënt en hulpverlener door de beroepsgroep opgestelde
gedragsregels voor een belangrijk deel bepalen wat gebruikelijk is.[13] Nog een aanwijzing is de
tekst:

“Het feit dat slechts de centrale elementen van de relatie patiënt-hulpverlener in het wetsvoorstel
worden vastgelegd, impliceert ruimte voor nadere invulling door partijen.”[14]

En:

“De rechter zal bij toetsing van de in het onderhavige artikel neergelegde norm, regels en normen
die gelden op het gebied van de hulpverlening in de gezondheidszorg gelden gebruiken als
bouwstenen voor zijn oordeel. …. Te denken valt aan gedragsregels van de KNMG.”[15]

Dat zelfregulering de reikwijdte van het medisch beroepsgeheim bepaalt, blijkt naast de
wetgeschiedenis van de WGBO, ook uit andere bronnen.[16] Naar aanleiding van ongeoorloofde
televisie-opnames in het Vumc heeft minister Schippers van VWS op 26 maart 2012 een brief
over het medisch beroepsgeheim gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt
nadrukkelijk gerefereerd aan door zorgverleners te raadplegen richtlijnen en meldcodes van
beroeps- en koepelorganisaties, waaronder de KNMG. In de wetsgeschiedenis van de Wet
cliëntenrechten zorg is zelfregulering een belangrijk uitgangspunt. Letterlijk merkt de regering op:
“Zelfregulering waar het kan en wettelijke regels als het moet.”[17] Leenen beschrijft dat richtlijnen
en modelregelingen wel degelijk juridische betekenis hebben, met name ook als ze onderwerpen
regelen die in wetgeving (nog) niet aan de orde komen.[18]

Voor arbodiensten geldt een wettelijk verplicht certificaat (art. 14a en 20 Arbowet). De
certificering geschiedt door een door de minister aangewezen instantie en op basis van een
ministeriële regeling.[19] In die regeling[20] wordt voor wat betreft privacy van de werknemer
verwezen naar de KNMG-Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-
integratie 2007 (Code gegevensverkeer).

1.4Professionele normen over beroepsgeheim bedrijfsarts
  De Code gegevensverkeer is een belangrijke bron van zelfregulering. In die code is concreet

uitgewerkt hetgeen in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar globaal is
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aangegeven over de informatie die werkgever mag ontvangen in probleemanalyse en periodieke
evaluaties. Daarbij zijn ook de uitgangspunten die het College bescherming persoonsgegevens
(CBP) heeft geformuleerd ten aanzien van het beroepsgeheim van de bedrijfsarts meegenomen.[21]

Omdat er misverstanden bleven bestaan over de reikwijdte van het beroepsgeheim en daarvoor
zowel vanuit het CBP[22] als vanuit de media[23] herhaaldelijk aandacht is gevraagd, hebben de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de brancheorganisatie
van arbodiensten (Oval) in 2011 de Leidraad bedrijfarts en privacy uitgebracht, waarin een aantal
zaken uit de Code gegevensverkeer nader is geconcretiseerd. Op basis van een Zembla-
uitzending in 2013 over onzorgvuldig handelen van verzuimverzekeringen, daar waar het
gegevensuitwisseling bij ziekte van werknemers betrof, heeft minister Asscher het Verbond van
Verzekeraars opgedragen met concrete maatregelen te komen.[24] Het Verbond heeft samen met
externe partijen een handleiding opgesteld, die is getoetst door het CBP en akkoord is bevonden.[25]

2.Medisch beroepsgeheim in de rechtspraak
In tuchtzaken tegen artsen wordt met enige regelmaat het medisch beroepsgeheim ter discussie
gesteld. Bij hetgeen een bedrijfsarts wel of niet mag meedelen aan de werkgever is de Code
gegevensverkeer het uitgangspunt,[26] evenals de al genoemde Leidraad bedrijfsarts en privacy.[27]

Civiele rechters lijken zich minder aan de geldende privacynormen voor gegevensuitwisseling bij
arbeidsverzuim gelegen te laten liggen.[28][29]

De bestuursrechtspraak geeft een wisselend beeld. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep
(CRvB) dat het UWV niet zonder toestemming van de betreffende werknemers de
arbeidsgehandicapten (AGH) status aan de werkgever mag verstrekken, ondanks een beroep van de
werkgever op art. 38b Ziektewet.[30] Anderzijds is door de CRvB aangegeven dat een werkgever een
zodanige regeling met zijn arbodienstverlener moet treffen dat deze laatste meldingen over een
vangnetsituatie Ziektewet kan doen, zonder dat harde medische gegevens zonder toestemming van
werknemer worden gemeld.[31] Bij deze laatste uitspraak, die niet is gemotiveerd op dit punt, kan worden
opgemerkt dat gezien het beperkte aantal vangnetsituaties (zwangerschapsklachten, orgaandonatie en
voormalige WAO/WIA-situatie), de aard van het achterliggende medische probleem vrijwel altijd
eenvoudig te achterhalen is.
De Hoge Raad heeft in 2002 een arrest gewezen waarin de relatie tussen civiel recht en medisch
tuchtrecht aan de orde is geweest. Alhoewel deze zaak betrekking had op een concrete tegen een
arts aangespannen aansprakelijkheidprocedure, waarover de tuchtrechter inmiddels inhoudelijk had
geoordeeld, komt ook in deze zaak duidelijk de zorgplicht van de arts conform art. 7:453 BW, op
basis van de geldende medisch-professionele standaard aan de orde. Waar de tuchtrechter volgens
deze standaard heeft geoordeeld, kan de civiele rechter slechts gemotiveerd afwijken.[32]

3.Uitspraak Rb. Noord-Holland nader bekeken
Kern van de uitspraak is dat de arbodienst de vangnetmelding over de AGH status aan de werkgever
had moeten doen zonder toestemming van de betreffende werknemer. De rechtbank beroept zich
daarbij voor een deel op de uitspraak van de CRvB van 26 september 2007, waarvan eerder is betoogd
dat deze voor wat betreft de vangnetmelding op zijn minst twijfelachtig is. Daarnaast wordt in
rechtsoverweging 4.6 van de onjuiste veronderstelling uitgegaan dat het medisch beroepsgeheim
slechts om harde medische informatie gaat en niet om het gegeven dat er aanspraak is op ziekengeld.
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Zoals beschreven geldt het beroepsgeheim voor alles dat in de arts-cliënt relatie is besproken en aan
het licht is gekomen. Verder gaat de rechtbank ongemotiveerd voorbij aan de door de arbodienst terecht
aangehaalde Code gegevensverkeer van de KNMG, het rapport ‘De zieke werknemer en privacy’ van
het CBP en de ‘Leidraad bedrijfsarts en privacy’ van NVAB en Oval. Daarnaast wordt een klassieke
denkfout gemaakt. Omdat de werkgever wettelijk gezien mag vragen naar de AGH status (na een
dienstverband van tenminste twee maanden) wordt verondersteld dat de bedrijfsarts die dezelfde
informatie heeft gekregen van werknemer, deze ook met werkgever mag delen. Voor informatie
verzamelen en vervolgens die informatie beschikbaar stellen aan derden, gelden complexere regels dan
de Rechtbank Noord-Holland zich realiseert. Dat blijkt ook uit de eerder geciteerde uitspraak van de
CRvB van 17 april 2013, waarin is beslist dat het UWV de AGH status niet aan werkgever mocht
meedelen, waar de werkgever deze zelf wel bij werknemers had kunnen en mogen navragen. Een
ander voorbeeld van informatie die bij betrokken partijen bekend is, maar toch niet altijd gebruikt mag
worden, betreft het burgerservicenummer (BSN). Binnen arbeidsverzuim mag het BSN tussen
werkgever en bedrijfsarts/arbodienst worden gewisseld (art. 14 lid 5 Arbowet). Bij periodieke keuringen
mogen werkgever en arbodienst, die beide de beschikking hebben over het BSN van de te keuren
werknemers, dat nummer in hun onderlinge communicatie niet gebruiken omdat daarvoor geen wettelijk
voorschrift is. Daar waar de bedrijfsarts spontaan of desgevraagd van een werknemer hoort dat er
sprake is van een vangnetbepaling, betekent dit niet dat daarmee een wettelijk voorschrift is ontstaan
om daarover met de werkgever te communiceren, ondanks de verwijzing in ro. 4.4 van het onderhavige
vonnis naar de MvT van de Wet WIA. Daarin wordt gesuggereerd dat de werkgever het uitvragen van
de AGH status meestal aan de arbodienst zal overlaten, hetgeen niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid. Los van actuele verzuimsituaties en eventuele compensatie in de loondoorbetaling vanuit
de Ziektewet heeft de werkgever een ander belang bij inventarisatie van de AGH status. Het gaat dan
om het beoordelen of de gedifferentieerde WGA-premie in overeenstemming is met de door het UWV
aan de belastingdienst aangeleverde informatie. Bij een dergelijke inventarisatie is de bedrijfsarts niet
betrokken. Los daarvan geven noch de tekst van de Wet WIA, noch de MvT enige indicatie over een
informatieplicht van arbodienst naar werkgever voor wat betreft de AGH status.
Verder verwijst de rechtbank naar de overeenkomst tussen werkgever en arbodienst, waarin geen
bepaling is opgenomen dat vangnetsituaties alleen gemeld mogen worden met toestemming van
werknemer. Een dergelijk bepaling is onnodig, omdat niet bij overeenkomst kan worden afgeweken van
het dwingendrechtelijke karakter van de WGBO. Verder heeft de arbodienst in de overeenkomst
opgenomen dat opdrachten worden uitgevoerd naar richtlijnen en normen van de NVAB en KNMG, die
zoals eerder is betoogd juridische betekenis hebben. Wellicht is het in het kader van wederzijdse
verwachtingen beter over specifieke zaken, die de financiële positie van werkgever raken, helder(der) te
communiceren zodat de werkgever zelf zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Ook de vragen op het
formulier probleemanalyse van UWV spelen een rol in de overweging van de rechtbank. In een van de
rubrieken wordt gevraagd naar de WAO/WIA situatie en die vraag is niet conform de realiteit ingevuld.
De vraag op het betreffende formulier kan inderdaad voor verwarring zorgen. Tot recent werd op
datzelfde formulier de vraag gesteld met welke klachten werknemer zich ziek heeft gemeld; informatie
die ook aan werkgever werd verstrekt en die strijdig is met beroepsgeheim en privacynormen. Dit zijn
redenen waarom UWV de formulieren recent heeft aangepast en waarom veel arbodiensten een ander
dan de UWV formats gebruiken. Geconcludeerd wordt dat de uitspraak van de Rechtbank Noord-
Holland op meerdere gronden onjuist, of onvoldoende gemotiveerd is.
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4.Gemangeld
Het medisch beroepsgeheim, ook dat van de bedrijfsarts, heeft betrekking op alle informatie en
waarnemingen verkregen in de arts-cliënt relatie en niet alleen op de strikte medische problematiek.
Voor doorgeven aan derden moet er óf een wettelijk voorschrift zijn óf toestemming van werknemer,
naast enkele andere gronden die zich zelden voordoen. Het enige wettelijke voorschrift waarin (globaal)
de normen voor terugkoppeling zijn opgenomen is de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.
Die normen zijn verder uitgewerkt in zelfregulering, een mogelijkheid die in de toelichting bij
verschillende wetten is opgenomen en die specifiek in de ministeriële regeling over certificering van
arbodiensten is beschreven. In zelfregulering is met name de Code gegevensverkeer richtinggevend,
naast de recentere Leidraad privacy van de NVAB. Beide zijn gebaseerd op relevante wetgeving en op
(handhavings)normen van het CBP. Ook in tuchtzaken over schending van het beroepsgeheim spelen
de uitgangspunten in die professionele normen een essentiële rol. Er is geen enkele bron die ruimte
biedt voor het doorgeven aan werkgever van een vangnetmogelijkheid zonder toestemming van
werknemer. Dit is bevestigd door de CRvB, weliswaar vanuit UWV perspectief, maar het valt niet in te
zien dat in de relatie tussen bedrijfsarts/arbodienst en werkgever voor die melding andere normen
geleden. Ook daarvoor geldt geen wettelijk voorschrift.
Het is niet irreëel om te verwachten dat op basis van een arrest van de Hoge Raad uit 2002 ook
algemene uitgangspunten ten aanzien van het medisch beroepsgeheim, waarover het CTG zich heeft
uitgesproken, door andere rechters dienen te worden gevolgd of gemotiveerd te worden weerlegd.
Arbodiensten/bedrijfsartsen worden nu gemangeld tussen het besproken vonnis, tussen eisen vanuit de
beroepsgroep en uitspraken van de tuchtrechter. Het is zonder twijfel dat het CTG op basis van de
geldende normen ten aanzien van zorgvuldig handelen de bedrijfsarts zou hebben gewaarschuwd of
misschien wel berispt, indien de vangnetmelding gedaan zou zijn zoals de Rechtbank Noord-Holland
zich dat voorstelt. Dat is ongewenst en kan leiden tot onnodig defensief handelen. Daarbij is niemand
gebaat. Laten we er maar van uitgaan dat deze uitspraak geen navolging krijgt, of dat eventueel in
hoger beroep zorgvuldiger naar de achterliggende bronnen wordt gekeken. Dat kan alleen maar leiden
tot vernietiging van dit vonnis. Los van deze juridische insteek is het zinvol dat werkgevers en
bedrijfsartsen/arbodiensten in onderling overleg, binnen de grenzen van hetgeen is toegestaan, de
wederzijdse wensen en verwachtingen bespreken. Dat dient de belangen van alle betrokken partijen en
voorkomt onnodige juridische procedures.
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