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(Professionele) Ethiek is rechtvaardiging
van (professioneel) gedrag

• Geen pasklare antwoorden
• Leren nadenken over je handelen
• Kritische reflectie:

– Ben ik te vertrouwen > mezelf
– Idem                             > werknemer
– Idem                             > werkgever
– Idem                             > samenleving

De weg is de herberg.
Er bewust mee bezig zijn/ gaan is het doel



Ethiek en de bedrijfsarts

Medische ethiek:

arts-patiënt relatie

Bedrijfsgezondheidskundige 

ethiek

Bedrijfsmatige context:

werkgever als opdrachtgever arbodienst 

verantwoordelijkheid werkgever

verantwoordelijkheid werknemer

( Arbodienst als opdrachtgever bedrijfsarts )



Medische ethiek

• Arts-Patiënt vertrouwensrelatie

– Vertrouwen en vertrouwelijkheid

• Gezondheid Welzijn patiënt is doel

– weldoen, niet schaden

• Keuze patiënt staat centraal

– respect voor autonomie; informatie en toestemming

• Verdelingskwesties bij schaarste

– Behoefte is primaire criterium



Bedrijfsgezondheidskundige 

ethiek 
• Collectieve werknemers gezondheid

• Focus op determinanten gezondheid in de Arbeid

• Recht op 100% Preventie in de arbeid  gezonde werknemers

• Afstemmen op optimale gezondheid werknemers gesteund door arbowet 

artikel 3

• Rekening houden met kwetsbare werknemers

Belangrijk
• Geadviseerde maatregelen NIET  ten koste van werknemers

• Dwang en drang eerder denkbaar (Ziekteverzuim, gevaar tweeden en derden) 

• Blijven zoeken naar optimale verhouding belasting / belastbaarheid

• Iedere schade voorkomen aan gezondheid en veiligheid

• Alles alleen beperkt door het redelijkerwijs principe 



(Arbo) Bedrijfsmatigecontext

• Afstemmen op wensen werkgever beperkt door arbowet artikel 3 , door 

redelijkerwijs principe en door burgerlijk wetboek voorkomen letselschade

• Gezondheid van derden (collegae, cliënten,bezoekers)

• Geheimhouding lijkt soms onder druk te staan

• Medisch aanstellingsonderzoek mbt geschiktheid niet toegestaan tenzij 

• functioneel noodzakelijk

• Plicht werknemer: meewerken aan herstel

• Plicht werknemer: meewerken aan preventie

• Ziekteverzuimbegeleiding: driedubbele loyaliteit jegens werknemer, diens 

collega’s en werkgever



Aanvaardbaarheid risico’s
Principe Wat? Grens Wanneer? Door wie?

Voorzorg-
benadering

Alle maatregelen 
nemen die 
(technisch, etc!) 
mogelijk zijn

Techniek,
Economie,
Politieke wil

Onzekere
causale 
relaties

Europa,
Politiek,
Milieu

Risico-
benadering

Die maatregelen 
nemen met 
bepaald maximaal 
aantal slachtoffers

Economie
Cultuur
Politiek 

Bij statistisch
zekere causale 
relaties

Milieu,
Politiek,
MAC-waarden

Preventie-
benadering

Alle maatregelen 
nemen tenzij 
redelijker wijs

Redelijkerwijs
principe

Bij zekere 
causale 
relaties

Professional 
Arbo-wet, 
Arbo-besluit, 
civiel recht
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Praktische aanpak (zie de links op kiza)

1. Herken het ethische (onderwerp)

2.  Achterhaal de feiten

3.  Overwegen welke alternatieven

4.  Neem besluit en probeer uit

5.  Handel er naar en evalueer



Infectieziekten?
Ethische problemen genoeg!

• WN/WG adviseren zonder RI&E (kennis)

• WAT mag werkgever weten? (diagnose)

• Besmetting derden ( TBC, Noro, HIV, etc)

• Individuele kwetsbaarheid (anti TNF)

• Financiën vs gezondheid (kosten vaccinatie)

• Productie vóór alles ( MRSA? Néé niet op 
ons vlees, gevaar Q koorts kiboerderij)

• Preventieve paradox ( Number needed to 
Prevent). Velen voor dat ene geval

• Risico- versus voorzorg-denken

• Druk arbodienst op arts ( geheim PAGO MRSA)

• Geheim dragerschap  (hep B,HIV)

• Gevaren bij zwangerschap ( Kinderdagverblijf )

• Milieu gevaren  & Arbo ( Q koorts)

• Masker ipv bronaanpak  (BAH principe)

• Risico product gevaar volksgezondheid (vlees)

• Melden beroepsziekte (wie weet wat)?

• Eigen fouten verzwijgen (BZ van Weil rioolwerker) 

• Alleen getuigen vóór WG  (letselschade en AO))



Chef thuiszorg als (foute)  dokter

Jacht op Ziekteverzuimers

• Men kijkt niet naar werkgerelateerdheid

• Men kijkt niet naar risico’s derden: Oudere en 
zieke patiënten (maagklachten, griep, keelpijn)

• Allergisch voor huisstof? Neem maar ontslag!

• Mag u medisch doorvragen? Ja maar ze hoeven 
niet te antwoorden..Maar daar reken ik wel 
op….

• De betrokken bedrijfsarts houdt z’n mond..(op tv) 

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2005-2006/maak-me-beter.htm


Vliegramp Turks toestel 25 feb 2009

(casus uit IZ bulletin mei 2011)
Hepatitis B besmettingsgevaar passagiers en 

reddingswerkers.

Stap 1 probleem?
Stap 2 risico’s  
Stap 3 handelingsopties
Stap 4 bezwaren tegen interventies
Stap 5 plichten rechten, verantwoordelijkheden
Stap 6 overwegingen 

Wat is er gedaan?

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_22/Mei_2011/Inhoud_mei_2011/Hepatitis_B_preventie_na_de_vliegramp


Stap 1 wat is het morele probleem?

Moet men slachtoffers en werknemers vaccinatie 
aanbieden tegen kleine kans op hepatitis B?

- Moeten hier de reeds aangeslagen risicolopers 

ook lastig gevallen worden?

+ Mag je risicolopers kans op effectieve 

bescherming ontzeggen?



Stap 2. Wat zijn de risico’s ?

2-5% hep B positief(Turkse prevalentie)

 gevaar besmetting passagiers en 
beroepsmatig aanwezigen. 

Veel bloed aanwezig. 

(Kleine) Kans op transmissie. 

Kans op morbiditeit betrokkenen zelf en hun 
intieme partners

SCHIPHOL - De crash van de Boeing 737–800 van Turkish Airlines op Schiphol heeft aan negen inzittenden het leven gekost. 

Meer dan vijftig personen raakten gewond, van wie 25 zwaar. Onder de gewonden zijn zowel passagiers als bemanningsleden.



Stap 3 Handelingsopties
Snelle vaccinatie zal preventief werken. Binnen 24-72 uur.

Optie 1. Alle SO benaderen met 
vaccinatieaanbod. (als men verwondingen heeft)

Optie 2. Alle SO testen op HBsAg en vaccinatie 
aanbieden (als men naast een HBsAg positief persoon zat)

Optie 3. Geheel afzien van vaccinatie aanbod

SO= slachtoffer



Stap 4 bezwaren tegen interventies

Ad 3. Niets doen DAN kans op hep B SO en diens 
omgeving TERWIJL geen bijwerkingen vaccinatie, 
wel enige kans op besmetting, WHO vaccineer toch 
iedereen!)

Ad 2. Aanbieden meer onrust, logistiek ingewikkeld, 
individuele risicoinschatting nodig, 
Precedentwerking: voortaan bij ieder ongeval dit 
doen?



Stap 5 plichten,rechten en 
verantwoordelijkheden

• Preventieverplichting arts infectieziekten

• Primare nocere de plicht van iedere arts 

• Bescherming rechten derden (partners)

• Plicht tot aanbieden vaccinatie aan 
werknemers (arbowet) bedrijfsarts

• Plichten vermijden risico derden (arbowet)

• Precedent schept 
verantwoordelijkheden(juridisch)



Stap 6 conclusie en argumentatie

Overdracht zeer klein maar niet verwaarloosbaar

Passagiers: aanbieden kan, geen echte bezwaren, pro-
argumenten ook niet zwaar (zeer klein risico)!

= Risicobenadering

Werknemers: aanbieden is wettelijke plicht omdat  er enig 
risico is. Bezwaren zijn gering, dus vaccinatie aan hen 
zeker aanbieden

= Preventiebenadering (voorzorgbenadering)



WAT gebeurde er concreet?

2 dagen na ramp kregen passagiers vaccinatie 
aangeboden ( soms pas 6-7 dagen na ongeval)

>>>>>>>Over werknemers wordt niet gerept!!!

CDC adviseert liberaal gebruik van hepatitis 

vaccin na bloederige aanslagen, alleen blootstelling aan 

bloed bepaalt wat men gaat doen



Ad 1. Advisering zonder RI&E?
Veel bedrijfsartsen geven adviezen aan werknemers en werkgevers 
zonder voldoende kennis te hebben van de RI&E noch van :

A> de exacte werkbelasting DIT individu

B> de exacte draagkracht(kwetsbaarheid) DIT individu 

C> de pathofysiologie,causaliteit van het probleem 

“MAG een werknemer met influenza hervatten zodra hij zich goed 
voelt” ? 

(PRO:         eigen arbeidsethos/carrière/financiën, druk werkgever,  druk collega’s)

(CONTRA: belangen patiënten, collega’s en betrokkene zelf (soms minder belastbaar fysiek en longen) )



2. Wat mag een werkgever weten ?

Werkgevers willen graag begrijpen. 
Daarvoor wil men precies weten wat de werknemer heeft, ook 
medisch. De bedrijfsarts wordt onder druk gezet HET te vertellen….

Voorbeeld
Een werkgever wil exact de Antistoffen titer (hep B) weten van een 
werknemer, want “dan kan ik bij een prikaccident bekijken wat we 
precies moeten doen”…..

PRO: Lijkt redelijk, kan beste keuze EHBO gemaakt worden

CONTRA: “medisch geheim”, EHBO door echte deskundige nodig. Prikaccidentenprotocol vraagt om deskundige 
specifieke, soms langdurige begeleiding. Niet alleen hep B maar ook hep C en HIV gevaar.

NB WG mag wel weten geschikt voor opgedragen werk of niet 



3. Risico besmetting derden
Een werknemer heeft een besmettelijke aandoening 

maar wil gewoon doorwerken. Er is een duidelijk 
risico besmetting anderen. De bedrijfsarts mag 
niets vertellen.

Voorbeelden: 
1. Influenza bij een verpleegkundige in een  

verzorgingshuis met vele kwetsbare oudjes
2. Open TBC treinconducteur
3. HIV-Positief , werkzaam als orthopedisch of 

gynaecologisch  chirurg



a. Werknemer met HIV dragerschap: 75% der wgs vindt dat   

men  dat moet weten!  ( BIJNA NOOIT RISICO )

b. Hepatitis B dragerschap, jongeren werkwerker 
met jongeren die vaak vechten en waarbij bloed 
aan alle kanten vloeit ( ZELDEN RISICO )

c. MRSA-dragerschap bij thuiszorgwerkster ( ALLEEN BIJ 

BEKEND KWETSBAREN EEN RISICO )

4. Dragerschap zonder ziekte 
en geen direct gevaar, maar wél risico



5. Gevaar infectieziekten bij 
zwangerschap

Zwangere verzorgster kinderdagverblijf komt bij 
bedrijfsarts met mededeling dat er Parvo B 19 
heerst. 

Zij wil wél info, maar de werkgever mag niets 
weten en zij wil niet stoppen met werken

(belangen moeder/kindje/werkgever)



6. U en de werkgever wel,
de werknemers niet

Een werkgever vertelt u dat hij een onderzoek 
naar dragerschap MRSA bij z’n werknemers in 
de vleesverwerking wil doen. 

Maar zij mogen daar niets van weten, want het 
is toch al zo moeilijk personeel te krijgen en 
als men van dit risico hoort……

(Zal duidelijk zijn dat dit volkomen tegen de medische ethiek in gaat, maar is wel een reëel risico! Moet je nu 
toch op onderzoek gaan aandringen, vanwege risico werknemers én product? Overigens zijn er 
waarschijnlijk veel meer zoönosen in de vleesverwerking maar daar wil een wg helemaal niets overhoren ( 
salmonella, prionen, campylobacter, schimmels, Q koorts, STEC O157, aviaire influenza, streptococcus suis 
etc)



7. De Branche in de fout…

U bent bedrijfsarts van de koepelorganisatie 
kinderboerderijen. Er heerst op sommige 
kibo’s Q koorts,  waarvan u weet dat de 
transmissie alleen via inademing gaat.

De organisatie stelt de bevolking gerust: als u de 
dieren niet aanraakt, de handen goed wast na 
afloop is er ook voor zwangeren geen enkel 
gevaar…..

DOET U WAT?



8. De bedrijfsarts en het milieu

U constateert bij een werknemer een ernstige 
intoxicatie vanwege zeer gevaarlijke chemicaliën 
op een schip op weg naar  de dump in Afrika               

( Proba Koala)

Zou u daar wat mee doen? : 

• autoriteiten waarschuwen, 

• werkgever aanspreken, 

• de Pers inlichten? 

• ???



9. Melden beroepsziekte bij NCvB

Wat moet ik doen als de werkgever mij verbiedt 
een hepatitis C als beroepsziekte bij het NCvB 
te melden? 

O Gewoon toch doen

O Wel eerst toestemming vragen aan 
werknemer

O Helaas dan mag ik het niet melden

O ……………………….



10. Wiens brood men eet..

Een werkgever vraagt de bedrijfsarts in een 
letselschade zaak hepatitis C als beroepsziekte 
alleen voor hém te getuigen (“ik betaal je 
immers”) terwijl de bedrijfsarts professioneel 
meer achter het standpunt van de (vaak 
ex!)werknemer staat. 

O ik doe het niet

O ik doe het terwijl ik de werknemer inlicht

O ik biedt m’n diensten aan de werknemer aan

O …………………………….



11. Nooit van gehoord, wel gevaar!

De Uitvaart-werkgever van een balsemer wil 
geen hepatitis B vaccinatie betalen ( “ onzin, 
nooit van enig risico gehoord”): zeg je daar 
wat van?

O tja jammer, maar risico is klein

O adviseert de werknemer zichzelf te laten vaccineren

O ga naar de Arbeidsinspectie, het NCvB?

O neem contact op met de brancheorganisatie

O  ………………..



12. Pardon foutje 
…… de bedrijfsarts

Wat als je als bedrijfsarts zelf in verleden een foutje maakte zoals:
> Géén advies gegeven hebt bij een in principe voor hepatitis risicovolle publieksfunctie en 
betrokkene krijgt een heftige hepatitis B (agressie bij controleur gemeente)

> Een slopende hepatitis C (medewerkster in de  na een prikaccident bejaardenzorg) ontkent als BZ

> Een leptospirosis/Weil (riolering) niet in de RI&E hebt gezet?

O laat je aansprakelijkheidsverzekering vergoeding geven

O zeg dat de werkgever verantwoordelijk is

O zeg dat je geen opleiding/tijd/etc van je eigenwerkgever krijgt

O zeg dat ie dat overal had kunnen oplopen

O herstel je je fout en geeft meteen advies aan de werkgever

O ………………….. 



Waar hoort U toe?

• De Verstandige: het goede weten én het  
juiste handelen

• De Domme: niets weten en zo maar handelen

• De Idioot: het goede weten máár er niet naar 
handelen

Uw motieven vragen om een nadere analyse



‘Het juiste midden’ ?

• Aristoteles

– Deugd is altijd het juiste midden tussen twee 

kwaden. In dit geval tussen te veel vrees voor 

risico en te weinig.

– Juiste midden niet voor ieder identiek

– Ken je zelf: als je geneigd bent om makkelijk 

risico te nemen, dan is het goed om daar 

nadrukkelijker tegen in te gaan (en v.v.)

Dr. Marcel Verweij



Naast  passie ook wijsheid



Occupational literatuur,
flinke NL bijdrage !

I. André, Marja en Noks TBC II. André, Marja en Noks en 

Carel Hulshof, Jos Verbeek

Peter Westerholm, 2004III. NVAB-

Commissie Beroepsethiek CBE



Take home
• Ethiek in bedrijfsgeneeskunde: veel vragen, 

weinig (systematische) antwoorden, praat 

erover onder elkaar.

• Drie normatieve kaders  (* medisch, *BGZ en  

*Juridisch-werkgever) Veel spanningen ook bij 

infecties op werk. Ken de stakeholders en hun 

argumenten

• Risico vs Voorzorg: Geen Twijfel VOORZORG! 

het beste MOET! >>>>>>>CONTRACT!!!!



Arbowet 2008 artikel 3.1.c. 
Algemene basis (= Geest v.d. wet )

ARTIKEL 3 Arbobeleid

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden 
aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, 
gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan
geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer:

b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid 
van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate 
waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere 
doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben 
boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat 
maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende 
persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;

c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de 
arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van 
werknemers aangepast;

36
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Wat is   “redelijkerwijs” in arbozorg ?

• Proportionaliteit: Sancties evenredig moeten zijn aan het nagestreefde doel (niet 
méér doen dan nodig is)

• Subsidiariteit : Staat de maatregel in de juiste verhouding tot  andere mogelijke 
maatregelen

• Effectiviteit : Bereik je met de maatregelen het gestelde doel

• Doelmatigheid : Bereik je met de maatregelen het gestelde doel zo goed mogelijk

• Noodzakelijkheid: Zijn de maatregelen nodig om het gestelde doel te bereiken

• Bij dit alles rekening houden met : stand der wetenschap, der 
bedrijfsgezondheidszorg, der praktijk, der cultuur,der economie, en der financiën 



1. Herken een ethisch onderwerp

• Kan deze beslissing of situatie nadelige gevolgen hebben voor 
een individu of andere betrokkene(n)? 

• Gaat het bij deze beslissing om een keuze tussen een goed of 
kwaad alternatief tussen twee goeden of twee kwaden? 

• Gaat het bij dit onderwerp om méér dan wat wettelijk is of 
wat het meest efficiënt? 

• Het gaat ook niet om wetenschap ( bv sociale of 
natuurkundige), het gevoel wat juist is, religie, culturele 
normen, etc hoewel die wel allemaal hun rol kunnen spelen.



2. Achterhaal de feiten

• Wat zijn de relevante feiten in deze zaak? 

• Welke feiten zijn (nog) onbekend? 

• Kan ik er meer over te weten komen? 

• Weet ik genoeg om een beslissing te nemen?

• Welke individuen en groepen hebben een belangrijk aandeel in/ 
belang bij de uitkomst?  (bv Werkgever, werknemer, Overheid)

• Zijn sommige van hun zorgen van speciaal belang? Waarom? (bv 

kwetsbaren)

• Wat zijn de mogelijkheden om te handelen? 

• Zijn alle relevante personen en groepen geraadpleegd? 

• Heb ik creatieve opties meegenomen?



3. Evalueer, overdenk de 
alternatieven /opties :

Benader de opties op 5 verschillende manieren:

1. Utilitaristisch

2. Vanuit de rechthebbenden

3. Voor allen de zelfde rechten

4. Altruïstisch

5. De deugden benadering



4. Neem een besluit en 
probeer het uit

• Neem alle opties in overweging. 

• Welke optie past het best bij de situatie? 

• Als ik het iemand zou vertellen die ik respecteer 

of ik zou het aan het televisiepubliek  vertellen       

hoe zouden die reageren op mijn keuze? 



5. Handel er naar en 
denk na over de uitkomst

• Hoe kan ik mijn beslissing uitvoeren met de 

grootste zorg en aandacht voor alle 

betrokkenen?

• Viel mijn beslissing in goede aarde of niet? Wat 

heb ik geleerd van deze specifieke situatie?



Evalueer, overdenk de alternatieve 
acties VIJF benaderingen 1.

1. De utilaristische benadering

Welke optie produceert : 

• het meeste welzijn   

• de minste schade. 

Zoek het optimum

http://www.longislandpress.com/wp-content/uploads/2010/07/optimum.jpg


Evalueer, overdenk de alternatieve 
acties VIJF benaderingen  2.

Welke opties houden

het meeste rekening

met de rechten

van alle belanghebbenden

2. De rechthebbende 

benadering



Evalueer, overdenk de alternatieve 
acties VIJF benaderingen  3.

3. De rechtvaardigheidsbenadering 

Welke optie behandelt ieders 

belangen gelijk of evenredig



Evalueer, overdenk de alternatieve 
acties VIJF benaderingen  4.

Welke oplossing

is het beste voor

de samenleving 

en niet alleen 

voor enkele leden? 

4. De altruïstische benadering

http://static.skynetblogs.be/media/163346/163_0a650533495565f5fd81ccbe076ecd8a.jpg


Evalueer, overdenk de alternatieve 
acties VIJF benaderingen  5.

5. De deugden benadering

Welke optie leidt tot het 

gedrag van de persoon 

die men wil zijn? Eerlijk, 

moedig, rechtvaardig, 

vrijgevig, betrouwbaar, 

liefdevol, voorzichtig etc


