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aan het w
oord

Eric Wonnink, Directeur ZW Control, 
WGA Control, Loonsanctie.nl

 Eens bedrijfsarts, 
       altijd bedrijfsarts

Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd 

waarom de arts, die optreedt als bedrijfsarts, 

niet op zou mogen treden in een ander kader als 

arts of als arts-gemachtigde. Het antwoord ligt 

in het verschil van het kader van waaruit de 

dienstverlening en de informatieverzameling 

heeft plaatsgevonden. 

Verschillende doelen informatieverzameling 
De kern is dat de verschillende kaders waarbinnen 

de deskundige optreedt een ander doel en belang 

van informatieverzameling hebben. In de arbo-

situatie weegt voor de bedrijfsarts zowel het belang 

van de werkgever als van de werknemer. In de rol 

van arts-gemachtigde/belangenbehartiger weegt 

nadrukkelijk het belang van de werkgever.

Binnen die onderscheiden kaders dient de 

bedrijfsarts zich te houden aan de toepasselijke 

richtlijnen en wetten voor beheer van medische 

gegevens en informatie-uitwisseling.

 

Kader 1: 
de eigenaar van de medische gegevens is een 

ex-werknemer die een claim doet op een ZW-

uitkering.

Kader 2: 
de eigenaar van de medische gegevens is een 

werknemer die een beroep doet op loondoor-

betalingsverplichting en gezondheidsbescherming. 

Kader 3:
de eigenaar van de medische gegevens is een (ex-) 

werknemer die een uitkering ontvangt van de 

WGA-eigenrisicodrager.

Kader 4: 
de eigenaar van de medische gegevens is de in de 

procedure betrokken (ex-) werknemer vanwege 

zijn materieel belang. 

 

Toepasselijk kader: eisen aan de arts
Vanuit welke achtergrond kan een bedrijfsarts 

gevraagd worden op te treden?

1. Als eigenrisicodrager voor Ziektewet overlegt de 

werkgever een verklaring dat deze gebruikmaakt 

van een gecertificeerde bedrijfsarts. 

2. Voor arbodienstverlening tijdens het dienst-

verband dient de werkgever een gecertificeerde 

deskundige in te zetten.

3. Voor de invulling van de verantwoordelijkheden 

tijdens de 10-jaars-periode van de re-integratie-

plicht als WGA-eigenrisicodrager dient de (ex-)

werkgever de beschikking te hebben over een 

gecertificeerde bedrijfsarts.

4. Om als arts-gemachtigde (= belangenbehartiger) 

namens de werkgever bij bewaarzaken op te 

kunnen treden, is inschrijving als arts in het 

BIG-register nodig. 
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Geen uitwisseling gegevens zonder 
toestemming werknemer 
Gegevens van de (ex-) werknemer, verkregen als 

bedrijfsarts vanuit vertrouwelijkheid binnen het ene 

kader mogen niet - zonder expliciete toestemming - 

gebruikt worden binnen een ander kader. 

In bezwaar- en beroepsprocedures wordt aan de 

(ex-) werknemer gevraagd of deze toestemming 

geeft tot inzage van de medische gegevens door 

de werkgever. Indien de (ex-)werknemer geen 

toestemming geeft, kan de werkgever een arts-

gemachtigde of advocaat inschakelen, die wel 

inzage krijgt in de medische stukken maar hierover 

niets mag delen met de werkgever. Indien de (ex-) 

werknemer wel toestemming geeft, krijgt de 

werkgever inzage in alle medische stukken.  

Risico van schijn van partijdigheid
Voor een bedrijfsarts die optreedt als arts-

gemachtigde van de werkgever is, bijzondere 

omstandigheden daar gelaten, geen rol meer 

weggelegd als bedrijfsarts van de betreffende 

werkgever en werknemer. Niet ervoor en niet erna. 

De reden hiervan is dat in de bedrijfsgeneeskundige 

begeleiding iedere schijn van partijdigheid moet 

worden vermeden. Hierop aansluitend kan de 

bedrijfsarts geen feitelijk objectieve beoordelaar 

van het dossier meer zijn.

Tot slot zijn de competenties verbonden aan het 

optreden als belangenbehartiger in een bezwaar-

proces totaal verschillend van die van een 

begeleidend bedrijfsarts in het kader van de Wet 

Verbetering Poortwachter. 

 

Wanneer kan de bedrijfsarts wel optreden  
in verschillende rollen? 
In theorie mag en kan het wel dat dezelfde 

bedrijfsarts verschillende rollen heeft. Echter,  

dat vereist een nadrukkelijke toestemming en 

instemming van de (ex-)werknemer voor 

overdracht van de medische gegevens van de 

bedrijfsarts naar de bedrijfsarts, die een-en-  

dezelfde persoon is. 

 

In het voldoen aan de eis van ‘nadrukkelijke 

toestemming’ ligt het risico voor de bedrijfsarts. 

Het moet zo zijn, dat de werknemer ondubbel-

zinnig toestemming moet hebben gegeven. Dit 

betekent dat de werknemer in volle omvang op  

de hoogte gesteld moet zijn van voor- en nadelen 

van de gegevensoverdracht en de consequenties 

daarvan en zich daar ook ten volle bewust van is 

geweest. De vraag is in hoeverre een werknemer 

zich inderdaad volledig bewust is geweest dat de 

gegevens verzameld in de arbo-situatie tot andere 

– en mogelijk voor hem nadelige – consequenties 

kunnen leiden in een andere situatie. 

 

Waarom zou de bedrijfsarts het eigenlijk 
willen?
Vaak komt het verzoek aan de bedrijfsarts  

om op te treden in verschillende kaders van  

de werkgever/opdrachtgever. Stel nu dat  

de ex-werknemer, geconfronteerd met het  

medisch oordeel/advies, van mening is dat  

hij benadeeld is als gevolg van de door hem 

verstrekte informatie. Wie kan hij ter verant-

woording roepen?

 

De bedrijfsarts is degene, die mogelijk ter 

verantwoording zal worden geroepen over de 

keuzes m.b.t. zijn optreden en de motivering 

daarvan. Het kader is daarbij het Professioneel 

Statuut van de bedrijfsarts. Dus wat belangrijk  

is in de geschetste situaties, is niet zozeer wat  

de werkgever vindt, maar wat de bedrijfsarts er 

zelf van vindt vanuit zijn Professioneel Statuut.  

De werkgever blijft bij problemen buiten schot.  

De boodschap is dus: schoenmaker blijf bij je  

leest. Eens bedrijfsarts, altijd bedrijfsarts. n

    


