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Inhoud 

 Wat moet geheim worden gehouden? 
 Welke regels bepalen beroepsgeheim en 

privacybescherming?  
 Toezicht op privacybescherming 
 Wat mag de werkgever wel en niet 

vragen/opslaan/doorgeven? 
 Wat mag de bedrijfsarts wel en niet rapporteren over 

verzuim? 
 Werknemer werkt niet mee, is de bedrijfsarts aangever? 
 NVAB normen over versnelde medische beoordeling, 

alcohol- en drugscontroles, huisbezoeken 
 (Do’s en don’ts bij) klachten en tuchtzaken 
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Spreekuur bedrijfs- of verzekeringsarts 
1. Mw. Terpstra komt op het spreekuur van de bedrijfsarts 
2. Ze praten over de klachten die ze heeft en over de 

behandeling die loopt 
3. Omdat mw. Terpstra een foto van een zeilboot ziet hangen, 

wordt er kort gesproken over zeilen, wat een 
gemeenschappelijk hobby blijkt te zijn 

4. Eventuele relatie tussen klachten en werk komt aan de orde 
5. Je doet een lichamelijk onderzoek 
6. Conclusies van anamnese en onderzoek worden naar mw. 

Terpstra uitgelegd in begrijpelijke medische termen 
7. Jij vertaalt als bedrijfs- of verzekeringsarts je medische 

bevindingen in belastbaarheid (mogelijkheden en 
beperkingen) 

8. Je geeft advies over geschiktheid voor eigen of passend werk 
 

 Welke items vallen wel en welke niet onder je 
beroepsgeheim? 
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Wetgeving en privacy o.a. 

 Wbp: geldt voor iedereen 
 Wet Big (art. 88) 
 Wetboek van Strafrecht (art. 272) 
 Arbowet (art. 14 lid  
 BW/Wgbo (art. 457, 458, 464) 
 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar 
 Wmk (art.10) 
 Wet Suwi (art. 54) 

 
 Medisch beroepsgeheim: recht van natuurlijk persoon op 

geheimhouding door medisch beroepsbeoefenaars van aan 
deze in hun hoedanigheid van medisch beroepsbeoefenaar 
ter kennis gekomen gegevens. 

 Factsheet VWS over medisch beroepsgeheim (juni 2015): 
alles dat de hulpverlener bekend is over de patiënt 
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Componenten beroepsgeheim 

 Zwijgplicht 
 Verschoningsrecht (tegen rechter, politie, officier van 

justitie) 
 Ook met toestemming cliënt is arts niet verplicht om te 

spreken, maar moet dat dan wel voldoende kunnen 
motiveren 
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Wet bescherming persoonsgegevens, verbod 
verwerken bijzondere persoonsgegevens 

 Art. 16 
- Verwerking bepaalde persoonsgegevens is verboden, 

zoals ras, godsdienst en gezondheid 
- Werkgever mag dus geen gezondheidsgegevens van 

werknemers verwerken (niet vastleggen, raadplegen, 
doorgeven etc.), ook niet bij expliciete toestemming 
werknemer 
- Zie leaflets CBP: ‘Do’s and dont’s voor werkgevers’ en 

‘Privacyrechten van werknemers’ 
- Zie brief CBP aan beheerders van verzuimsystemen op basis 

van onderzoek naar Humannet (juni 2015) 
- Zie rapport (AP) maart 2016 over Abrona 
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Toezicht op privacywetgeving 

 Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 CBP) 
 Discrepantie tussen handhaving (theorie) en praktijk 
 In ‘Zieke werknemer en privacy’ van CBP (2004 en 2008) 

diverse juridische onjuistheden onduidelijkheden 
 Versie van 2008 wordt vervangen door richtsnoer privacy 

van AP. In najaar 2015 aan een aantal externe partijen 
voorgelegd, waaronder Oval (NVAB niet) 

 Zoveel commentaar dat binnenkort gesprek wordt 
geregeld 

 Eind 2014: rapport CBP over Randstad en advies 
Opstelten over verzuim bij de politie 
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Discussiepunten opstelling AP o.a. 

 Vangnetmeldingen worden op een hoop gegooid, waar de 
wet alleen een uitspraak doet over ‘arbeidshandicap’ 

 Werkgever zou in personeelsdossier niet mogen 
vastleggen dat werkneemster zwanger is 

 Werkgever mag niet vragen naar werkgerelateerdheid 
klachten 

 Werkgever mag niet (samen met werknemer) percentage 
ziek (lees: loonwaarde) bepalen; dat moet de bedrijfsarts 
doen 

 Werkgever zou niet mogen vragen naar beperkingen en 
mogelijkheden 

 Taak bedrijfsarts; beoordelen legitimiteit verzuim 
 Bijstand bij verzuimbegeleiding kan werkgever afnemen 

bij een arbodienst of bij een verzuimbedrijf 
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Doorbreken medisch  beroepsgeheim 

 Wettelijk voorschrift 
− Voorbeelden? 
 Toestemming 
− Let op: toestemming is niet allesbepalend. De Wbp 

bepaalt in art. 23 lid 1 dat mededeling ook noodzakelijk 
moet zijn 

 Conflict van plichten 
- Indien doorbreking van het beroepsgeheim ernstige 

schade voor patiënt of anderen kan voorkomen 
 
 

 Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie (KNMG 
2012) 

 Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden (KNMG 
en anderen, 2014) 
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Toetscriteria (Leenen) bij mogelijk conflict van 
plichten 

1. Alles is in het werk gesteld om eerst toestemming van 
patiënt of cliënt tot doorbreking van het 
beroepsgeheim te krijgen 

2. De zwijgplichtige zorgprofessional verkeert in 
gewetensnood door het handhaven van de zwijgplicht 

3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de 
zwijgplicht om het probleem op te lossen 

4. Niet doorbreken van de zwijgplicht levert voor de 
patiënt of cliënt zelf of voor een ander ernstige schade 
op 

5. Het moet vrijwel zeker zijn dat door de doorbreking 
van de zwijgplicht die schade kan worden voorkomen 
(proportionaliteit) 

6. Het geheim wordt zo min mogelijk geschonden 
(subsidiariteit) 
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Voorbeelden mogelijk conflict van plichten 

 Dronken patiënt wil na bezoek aan je spreekuur 
wegrijden in het busje van het bedrijf 

 Werknemer op je spreekuur laat een mes zien en zegt 
dat hij zijn werkgever overhoop gaat steken 

 Werknemer komt op open spreekuur op verzoek van 
de werkgever en deelt mee dat hij depressief en 
suïcidaal is en recent is ingesteld op medicatie. Hij wil 
blijven werken, anders is het leven helemaal zinloos. 
Zijn functie: treinmachinist, buschauffeur, piloot o.i.d. 
Je krijgt uitdrukkelijk geen toestemming met 
werkgever te communiceren 

 Werknemer gedraagt zich vreemd op de werkplek, 
werkt op een omgekeerd toetsenbord, knipt knopen 
van zijn kleding en fluistert dat overal zendertjes zijn 
geplaatst, die hem in de gaten houden. Is agressief 
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Wie informeer je bij een conflict van plichten? 

 Afhankelijk van dreigingsrisico en acuut gevaar 
 Werkgever, partner, politie, huisarts, ggz 
 Tip: overleg eerst met een collega/inhoudelijk 

leidinggevende/staffunctionaris en leg resultaat 
overleg vast in medisch dossier 
 
 

 Ook zorgvuldig handelen en communiceren bij een 
conflict van plichten vrijwaart je niet van een 
tuchtzaak, maar de afloop is vrijwel zeker te 
voorspellen 
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Privacy en rechtspraak 

 Staan soms op gespannen voet met elkaar 
 Dient ons handelen niet te beïnvloeden, tenzij uitspraken 

van CTG of Hoge Raad 
 Recent voorbeeld: melden arbeidshandicap zonder 

toestemming van werknemer 
- Zowel kantonrechter als hof: medisch beroepsgeheim geldt 

alleen voor medische gegevens 
 Maar ook: accepteren alcoholcontrole door werkgever, 

onjuiste visie op rol bedrijfsarts (kantonrechter Middelburg 
en Almelo) 
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Vragen van werkgevers met mogelijke 
arbeidsrechtelijk gevolgen 

 Mag werknemer op vakantie? 
 Is werknemer gedetineerd (geweest)? 
 Houdt hij zich aan de controlevoorschriften? 
 Was hij al arbeidsongeschikt bij aanvang dienstverband? 
 Wordt herstel belemmerd of vertraagd? 
 Werkt werknemer voldoende mee aan zijn behandeling? 
 Is de operatie medisch noodzakelijk of is het een niet 

noodzakelijk cosmetische ingreep? 
 

 Zie KNMG Code Gegevensverkeer en samenwerking bij 
arbeidsverzuim en re-integratie (2007) en recenter 
Leidraad bedrijfsarts en Privacy (NVAB/Oval 2011) 

 Zie ook FAQ’s website NVAB 
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Welke gegevens mag werkgever vragen bij 
ziekmelding? 

 (Verpleeg)adres en telefoonnummer 
 Vermoedelijke duur ziekte 
 Wat zou wel en niet kunnen qua werkzaamheden 

(belastbaarheid) 
 Of de ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval 
 Of er sprake is van regres (vanwege een verkeersongeval) 
 Lopende werkzaamheden en afspraken 

 
 

 Volgens CBP of er sprake is van een vangnetbepaling 
 Lijkt onjuist; geldt wel voor sfb bij een dienstverband van 

tenminste 2 maanden (art. 38b Ziektewet), maar niet voor 
zwangerschap en orgaandonatie 
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Wat mag werkgever niet vragen of opslaan? 

 Aard van klachten of ziekte 
 Of werknemer bij huisarts of specialist is (geweest) 
 Medicatiegebruik (hooguit of er rekening gehouden moet 

worden met verminderde alertheid) 
 Of de klachten privé- of werkgerelateerd zijn (dit laatste is 

een merkwaardig standpunt van het CBP) 
 
 

 Let op: ook in een portal waarin de klant zijn ziek- en 
hersteldmeldingen kan doen, mogen geen 
verzuimoorzaken per individu, ook niet als categorieën 
(psychisch, bewegingsapparaat etc.) vermeld worden. 

 Partij die een dergelijk portal ter beschikking stelt, is net 
als de werkgever in overtreding  
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Hoe te handelen bij medische informatie afkomstig 
van werkgever? 

 Indien telefonisch overleg met werkgever (door iemand 
die werkt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts) 
− Niet vragen met welke klachten werknemer zich ziek heeft 

gemeld 
− Indien werkgever klachten/diagnose spontaan aangeeft 

− Vertalen in belastbaarheid 
− Probeer werkgever ‘op te voeden’ ook in termen van beperkingen 

te praten (wat kan werknemer niet meer?) 
 Indien schriftelijk/mail informatie van werkgever over 

klachten/diagnose 
− Werkgever erop attenderen dat dit niet mag 
− Gegevens opslaan in medisch dossier in termen van 

belastbaarheid 
− Mails vernietigen 



Datum Pagina   

Andere normen in Wbp voor gegevensuitwisseling met 
derden 
 Toestemming 

- Werknemer is bekend met doel, aard en omvang van de te 
verstrekken gegevens 

- De reden waarom de informatie wordt verstrekt 
- Eventuele gevolgen van het niet verstrekken 
- Toestemming dient in vrijheid te zijn gegeven (lastig in 

afhankelijkheidsrelatie van werkgever) 
- Bij informatie uitwisseling curatieve sector altijd schriftelijk (machtiging) 
- Indien mondeling: aantekening in medisch dossier 

 Doelbinding 
- Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor 

ze zijn verzameld (tenzij toestemming) 
 Noodzakelijkheid 

- Zijn de (extra) gegevens van belang voor de re-integratie 
advisering 
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Informatie curatieve sector 

 In machtiging of in bijlage hoort te staan welke vragen 
door de bedrijfsarts aan de behandelaar worden gesteld, 
alvorens de werknemer tekent 

 Indien op basis van ontvangen informatie extra (al dan 
niet telefonisch) vragen worden gesteld, moet daarvoor 
een nieuwe machtiging komen 



Datum Pagina   

Gebruik medische gegevens bij klacht werknemer 

 Bedrijfsarts kan zich laten bijstaan door 
adviseur/raadsman bij een klacht. Relevante gegevens uit 
medisch dossier mogen aan die adviseur ter beschikking 
worden gesteld, waarbij toestemming verondersteld mag 
worden 

- Zie HR 8 april 2003, Medisch Contact 19, 2003, p.777-778 
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Overdracht dossier aan andere bedrijfsarts  I 

 KNMG advies voor inrichting en overdracht van het 
bedrijfsgeneeskundig dossier (2009) 

 Werkgever/opdrachtgever sluit een overeenkomst met 
een andere bedrijfsarts/arbodienst 

- OR dient voordat arbodienstverlener de dossiers kan 
overdragen, instemming te hebben verleend aan de 
overgang 

- Gegevens die vallen onder het medisch beroepsgeheim 
kunnen onder voorwaarden en zonder toestemming worden 
overgedragen 

- Lopend verzuim i.v.m. poortwachterverplichtingen, dus geen 
gegevens van vorig ziekteperiodes (alleen met toestemming) 

- Werknemer moet geïnformeerd worden en kan bezwaar maken; 
overdragende bedrijfsarts moet dan besluiten wat te doen 
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Overdracht dossier aan andere bedrijfsarts  II 

 Let op: ook bij verandering van werkgever, maar niet van 
arbodienstverlener/bedrijfsarts, dient werknemer in te 
stemmen met dossieroverdracht, tenzij er een lopend 
ziektegeval is (zie vorige sheet) 

 Bij overdracht dossier mag oude bedrijfsarts geen kopie 
bewaren en dus geen gegevens meer gebruiken, tenzij er 
sprake is van een lopende klacht van werknemer ten tijde 
van de overdracht 

- Dient aan werknemer te worden gemeld 
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Andere privacy issues 

 Let op bij werken op systeem klant, waar de klant de 
mogelijkheid heeft om een andere bedrijfsarts te 
autoriseren (Raet) 

 Bedrijfsarts in maatwerkregeling blijft verantwoordelijk 
voor bewaarplicht oude dossiers, ook als contract met 
opdrachtgever niet wordt verlengd 

 Dossier overdragen betekent oude dossier vernietigen 
 Meldplicht datalekken (per 1 januari 2016) 
 Gebruik BSN 
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Diverse professionele normen 

 VMB (spoedcontrole): voor zover na te gaan geen norm 
meer vanuit NVAB. Advies: niet doen, zeker niet als een 
dergelijke controle niet is ingebed in een helder schriftelijk 
vastgelegd verzuimbeleid. Heeft altijd te maken met 
wantrouwen en is taak van werkgever dat bespreekbaar 
te maken 

 Huisbezoeken lekencontroleur: zinloos. Enige wat die 
controleur kan en mag constateren (tenzij deze werkt 
onder de ‘ verlengde arm’  van de bedrijfsarts) en mag 
doorgeven aan werkgever, is of werknemer thuis is 

 Alcohol en drugscontrole: alleen meewerken indien door 
OR goedgekeurd beleid, eenduidige criteria, minst 
ingrijpende methode en alleen rapporteren in 
mogelijkheden en beperkingen (voldoen aan functie-
eisen) 
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Klachten en tuchtzaken tegen artsen 

 Merendeel gaat over bejegening, niet serieus worden 
genomen, geen (zorgvuldig) onderzoek gedaan, geen overleg 
met behandelaars. Minder vaak over schending 
beroepsgeheim 

 In de meeste gevallen slechte communicatie o.a. discrepantie 
tussen je rol en de verwachtingen die de cliënt daarvan heeft 

 Tuchtzaken grijpen artsen veel meer aan dan klachten, terwijl 
ze over hetzelfde (kunnen) gaan 

 Eerste reactie bij (tucht)klacht is vaak boosheid, defensief 
handelen en primair reageren 

 Advies: niet doen! 
 Raadpleeg iemand die met minder emotie naar de  klacht kan 

kijken en die adviseert of je zelf moet reageren en op welke 
manier, of via de ‘officiële’  kanalen 
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Tuchtklacht 

 Je mag jezelf verdedigen, maar of dat verstandig is? 
 Haal emoties en feiten uit elkaar, benoem eventuele 

emoties, maar reageer alleen op feiten 
 Dossiervorming (feitencheck) essentieel 
 Klaagschrift – verweerschrift 
 Klager krijgt ook kopie verweerschrift 
 Meestal zitting, soms afhandeling in raadkamer (kennelijk 

ongegrond) 
 Tijdens zitting wordt waar nodig toelichting gevraagd 
 Uitspraken: ongegrond, waarschuwing, berisping, 

geldboete, schorsing/ontzegging 
 Maatregelen vanaf berisping worden in BIG register 

opgenomen en in regionale krant gepubliceerd 
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Wie kan klagen bij tuchtcollege en waarom? 

 (Familielid) werknemer 
 Werkgever (uitspraak CTG 31 maart 2015, C2014.052) 
 Collega 
 
 Redenen om te klagen 

- Communicatieproblemen (merendeel) 
- Opstap naar civiele procedure i.v.m. schadevergoeding 
- Grondhouding voor bepaalde personen die niet krijgen wat 

ze willen (‘beroepsklagers’) 
- Wraak/genoegdoening 

 Dit betekent dat zorgvuldige communicatie niet alle 
tuchtklachten kan voorkomen 

 Mensen klager vaker en op niet altijd even duidelijke 
gronden. 

 Merendeel klachten bestaat uit een veelvoud van 
elementen (tot 140) 
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Toetsnorm tuchtrechter 

 Niet: had het achteraf bezien beter gekund 
 Wel: is arts gebleven binnen de grenzen van een redelijk 

bekwame beroepsuitoefening, rekening houdende met de 
stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig 
handelen en met hetgeen toen in de beroepsgroep als 
norm of standaard was aanvaard 
 

 Voorbeeld (geen tuchtzaak over geweest) 
- Werknemer zou kunnen klagen over het feit dat hij dezelfde 

probleemanalyse krijgt als de werkgever 
- Immers: in Regeling procesgang staat dat werknemer recht 

heeft op een volledige en uitgebreide probleemanalyse 
inclusief medische informatie 

- Voor zover mij bekend doet niemand dat en zijn er ook 
goede redenen voor 

 



Datum Pagina   

Uitspraak RT Den Haag 16 juli 2013 

 BA heeft afspraak gemaakt om poortwachterrapportages 
aan werknemer via werkgever te versturen 
- Niet correct 

 Poortwachterrapportage had andere inhoud dan in 
spreekuur aan de orde was gekomen 
- BA had plicht werknemer daarover te informeren 

 In rapportage vermeld dat er een psychiatrische expertise 
werd geadviseerd 
- Onjuist, zelfs indien werkgever op de hoogte zou zijn van 

doorgemaakte psychoses 
- Opmerking in rapportage dat inhoud met betrokkene is 

besproken en dat deze akkoord is, is te lichtvaardig gemaakt 
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Schenden beroepsgeheim 

 In rapportage aan werkgever opgenomen welke as I en as 
II problematiek bestaat 

 Arts heeft standaard rapportage waarin bedrijfsarts staat 
getekend, zonder dit aan te passen 
 

 CTG 15 januari 2015, C2014.110 
 Voor CTG is norm de leidraad NVAB/Boaborea 2011 
 Daarin staat: BA doet geen mededelingen aan werkgever 

over het medisch probleem, ook al is werkgever door 
werknemer zelf daarvan op de hoogte gebracht 

 In dit geval stond medische informatie in de FML, die door 
wn akkoord was bevonden 

 CTG: in FML hoort geen medische info 
 Waarschuwing 
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Bedrijfsarts reageert niet op klacht 

 RT Groningen 20 oktober 2015, 
ECLI:NL:TGZGRO:2015:61 

 Geen verweer bedrijfsarts, verschijnt niet ter zitting 
 Tegenstijdige adviezen uitgebracht, die niet met klager 

zijn besproken 
 Bij WIA rapportage een niet correcte weergave van de 

gevoerde gesprekken beschreven 
 Schorsing inschrijving voor 1 maand 
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Eisen aan rapportage 
 ECLI:NL:TGZGTG:2015:369 
 Klacht tegen verzekeringsarts 
 Wn met MS, door BA beperkt belastbaar geacht (max 2 uur 

per dag) 
 VA oordeelt volledige belastbaarheid (40 uur per week) 
 Eisen aan rapportage (gelden zowel voor VA als voor BA) 

- Rapport vermeldt feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het 
berust 

- Rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de 
vraagstelling te beantwoorden 

- Rapport geeft op inzichtelijk en consistente wijze weer op welke 
gronden de conclusies steunen 

- Rapport vermeldt de bronnen waarop het berust 
- De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid 

 Niet voldaan aan de eisen, geen contact curatieve sector 
(behalve via info BA), geen LO, geen weging van feiten 

 Berisping 
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Werknemer gedraagt zich onheus 

 Uitspraak CTG 13 augustus 2013, C2012.057 
 BA heeft aan werkgever gemeld dat hij zich heeft gestoord 

aan agressieve en intimiderende manier van benaderen 
van werknemer en dat hij zich gechanteerd voelde 

 CTG: BA heeft werkgever inhoudelijk geïnformeerd over 
gedrag van werknemer en dat is een schending van het 
beroepsgeheim 

 Dergelijke informatie, als die al vermeld dient te worden 
(algemeen bekend is dat door de aard van het werk 
bedrijfsartsen geconfronteerd kunnen worden met geweld 
en agressie), hoort neutraal te zijn. 
 

 N.B! Indien geen toestemming en geen wettelijk 
voorschrift: extra info werkgever alleen op basis van 
conflict van plichten 
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Verzoek werknemer tot contact behandelaar 

 Uitspraak CTG 15 januari 2015, C2014.197 
 Verzekeringsarts 

- CRvB 24 februari 1999 (AL0984) 
- VA dient behandelende sector te raadplegen in gevallen 

waarin een behandeling in gang gezet zal worden of reeds 
plaatsvindt en die behandeling een beduidend effect zal 
hebben op de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid 
door betrokkene 

- Of indien betrokkene stelt dat de behandelende sector een 
beredeneerd afwijkend advies heeft over de beperkingen 

 Bedrijfsarts 
- De voor de VA genoemde uitgangspunten gelden ook voor 

de bedrijfsarts. In dit geval is het verzoek van wn tot contact 
met huisarts en fysiotherapeut niet gehonoreerd en dat is 
tuchtrechtelijk verwijtbaar. 
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Toepassen richtlijnen, telefonisch consult 

 RT Eindhoven 18 januari 2016, ECLI:NL:TGZREIN:2016:6 
 Bedrijfsarts heeft eerste consult en opstellen probleemanalyse 

bij werknemer met psychische klachten telefonisch gedaan en 
werknemer voelt zich daardoor overvallen. 

 Klacht ingetrokken, maar omwille van algemeen belang doet 
RT toch uitspraak 

 Gerefereerd wordt aan de NVAB richtlijn psychische klachten 
- Eerste consult 2-3 weken na aanvang arbeidsverzuim 
- Consulttijd 30 minuten (in casu 20 minuten) 
- Er kan  niet met een telefonisch consult worden volstaan  als zo 

onvoldoende anamnestische of objectieve informatie wordt verkregen 
- Telefonisch consult dient, net als face-to-face consult, tevoren gepland 

en doorgegeven te worden 
 Reden telefonisch consult en uitvoering voldoende 

gemotiveerd; klacht ongegrond 
 



Datum Pagina   

Toepassen richtlijnen, Werkwijzer arbeidsconflicten 

 ECLI:NL:TGZCTG:2015:201 
 Volgens werkwijzer arbeidsconflicten had BA contact op 

moeten nemen met huisarts, om te voorkomen dat wn tussen 
tegenstrijdige adviezen gemangeld wordt 

 Alleen focus op conflict, niet op ook bestaande 
schildklierproblematiek 
 

 ECLI:NL:TGZEIN:2015:2 
 BA moet oordeel geven of werknemer op medische gronden al 

dan net ongeschikt is en per welke datum 
 Geen wederhoor met werkgever over interventieperiode 
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Gebruik machtiging voor overleg behandelaar 

 CTG 28 januari 2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:56 
 Arbeidsconflict en medische klachten 
 Bedrijfsarts is, op basis van eerdere ervaringen met 

deze werknemer, uitgegaan van een arbeidsconflict 
 Heeft geen aandacht besteed aan de genoemde 

klachten, noch anamnestisch, noch bij onderzoek 
 Geen overleg met werkgever geweest 
 Oude machtging van vorige conflictperiode gebuikt om 

met huisarts te overleggen. Machtiging onvoldoende 
gespecificeerd. 

 Geen inzicht in eigen handelen 
 Berisping 
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Gebruik titel bedrijfsarts en supervisie 

 RT Amsterdam 23 juni 2015, 
ECLI:NL:TGZAMS:2016:7 

 Voorgedrukt formulier rapportage consult met 
aftiteling: bedrijfsarts. 

 Arts heeft naam ingevuld, zonder daarachter: ‘arts’ te 
vermelden 

 Arts claimt supervisor te hebben 
- Moet daarbij voldoen aan NVAB standpunt delegatie 
- Heeft supervisie niet kenbaar gemaakt aan werknemer 
- Kan geen stukken overleggen van supervisie/toezicht 
 Geen juiste toepassing werkwijzer arbeidsconflicten 

(geen tweesporenbeleid) 
 I.v.m meenemen derde, discussie op gang gevoerd; 

strijdig met privacy 
 Voorwaardelijke schorsng 6 maanden 
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Let op alle formulieren met bedrijfsarts 

 Dus ook bijv. spreekuuroproepen. Brief die aangeeft: 
U wordt uitgenodigd op het spreekuur van de 
bedrijfsarts, waar het om en arts gaat, is een 
overtreding van art. 47 lid 1 onder b van de Wet Big 
en tuchtrechtelijk verwijtbaar 
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Diversen 

 Poortwachterrapportage mag niet via werkgever aan 
werknemer worden verstrekt 

 Indien werknemer een klacht tegen arts heeft 
ingediend, moet de arts dit bij het eerstvolgende 
consult bespreken 

 Neutrale opstelling moet, ook in rapportages. Dus 
niet: het goede nieuws voor werkgever is dat wn met 
terugwerkende kracht 100% hersteld kan worden 
gemeld 

 Lichamelijk onderzoek moet in bepaalde situaties 
 Adviezen van behandelaars (over werk) mogen alleen 

na overleg en gemotiveerd terzijde worden gelegd 
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Leerpunten 

 Leg uit wie je bent (arts/bedrijfsarts) , wat je doet en hoe 
supervisie eventueel geregeld is 

 Zorg voor bewijzen van supervisie (geldt zowel voor arts als 
voor supervisor) 

 Communiceer eerst met werknemer over aanpassingen in je 
beleid, of op zijn minst gelijktijdig met info aan werkgever 

 Zorg bij overleg curatieve sector voor gespecificeerde 
machtiging, die door werknemer voor akkoord is getekend 

 Professionele normen zijn richtinggevend, afwijken alleen 
gemotiveerd 

 Ontvangen info curatieve sector dient aantoonbaar gewogen 
te zijn in het aan partijen verstrekte advies 

 Contact curatieve sector op verzoek werknemer dient in 
principe gehonoreerd te worden 
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Voor eventuele vragen op juridisch gebied 

 roelofheida@gmail.com 
 Tel. 0643544476 
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