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De bedrijfsarts zal in het kader van de ziekteverzuim-
begeleiding soms gegevens van de behandelend arts
nodig hebben of met deze overleg willen plegen over
de te nemen re-integratiemaatregelen. Informatie-
uitwisseling is alleen mogelijk als de werknemer/pa-
tiënt daarvoor toestemming geeft via een medische
machtiging. Om van toestemming te kunnen spreken
dient deze in vrijheid te zijn afgegeven. Dat kan bij de
ziekteverzuimbegeleiding echter problematisch zijn.
Want de werknemer is verplicht redelijke voorschrif-
ten van de bedrijfsarts op te volgen en een weigering
kan dan consequenties hebben voor de loondoorbeta-
ling. In hoeverre kan er dan nog gesproken worden
van een vrije toestemming? In dit artikel staat deze
vraag centraal en wordt ingegaan op de eisen die
worden gesteld ten aanzien van de toestemming en de
vereiste medewerking aan re-integratievoorschriften.
Daarbij worden uitspraken vanmedische tuchtcolleges
en arbeidsrechtelijke uitspraken besproken.

1 Inleiding

Bij ziekteverzuimbegeleiding en advisering door de be-
drijfsarts zal deze om een advies te geven over de arbeids-
ongeschiktheid en de re-integratie, in sommige situaties
informatie nodig hebben van een behandelaar.1Dat doet
zich bijvoorbeeld voor als de bedrijfsarts op basis van
het onderzoek dat hij zelf doet niet voldoende de arbeids-
ongeschiktheid kan beoordelen en daarvoor specifieke
informatie nodig heeft van een behandelaar. Ook kan
het voorkomen dat, ingeval de bedrijfsarts een re-inte-
gratieactiviteit voorstelt of een bepaalde behandeling
wil adviseren, deze hierover voorafgaand overleg wil met
de huisarts om de behandeling af te stemmen. In de
praktijk kan dit problematisch zijn. Vanwege het me-
disch beroepsgeheim kan de gegevensuitwisseling en
het overleg immers alleen plaatsvindenmet toestemming

van de werknemer. Er kan daarbij spanning bestaan
tussen de vrijheid van de werknemer om te bepalen of,
en zo ja welke, artsen kennisnemen van zijn gegevens
en anderzijds de plicht om mee te werken aan zijn re-
integratie. Het niet meewerken aan een voorschrift van
de bedrijfsarts zoals toestemming te verlenen, kan name-
lijk gevolgen hebben voor het recht op loon. Een recent
voorbeeld uit de rechtspraak is het arrest van Gerechts-
hof ’s-Hertogenbosch van 17 februari 2015.2 In dit geval
had de bedrijfsarts, om een goed re-integratieadvies te
kunnen geven, informatie nodig van de behandelend
arts en wilde met deze mondeling overleg plegen voor
afstemming. De werknemer weigerde echter een mach-
tigingsformulier van de bedrijfsarts te ondertekenen.
Het verzoek van de bedrijfsarts werd als een redelijk
voorschrift aangemerkt dat de werknemer had moeten
opvolgen (art. 7:660a onderdeel a BW). Omdat de werk-
nemer dit redelijk voorschrift niet opvolgde was de
werkgever daarom gerechtigd de loondoorbetaling stop
te zetten (art. 7:629 lid 3 onderdeel d BW).

In het individuele geval zal dus beoordeeld moeten
worden in hoeverre van de werknemer redelijkerwijs
verlangd kon worden om toestemming te geven voor
informatieverstrekking en onderling overleg tussen de
bedrijfsarts en behandelend arts. Dus in hoeverre is het
een redelijk voorschrift van de bedrijfsarts in de zin van
art. 7:660a onderdeel a BW? Deze vraag speelt bij de ar-
beidsrechtelijke beoordeling om vast te stellen of de
werknemer heeft meegewerkt aan zijn re-integratie.
Daarbij vallen wel wat kanttekeningen te plaatsen.Want
in hoeverre bestaat er nog een vrijheid voor de werkne-
mer om al dan niet zijn toestemming te verlenen? In
hoeverre heeft de werknemer de mogelijkheid om toe-
stemming teweigeren zonder dat dit nadelige consequen-
ties voor hem heeft? Daarnaast kan ook de vraag gesteld
worden of de toestemming wel een geldige grondslag
kan zijn voor gegevensverstrekking tussen de bedrijfsarts
en behandelend arts. Want kan er wel sprake zijn van
een in vrijheid gegeven toestemming aangezien de
werknemer wettelijk verplicht is mee te werken aan zijn
re-integratie en niet meewerken gevolgen kan hebben
voor zijn recht op loondoorbetaling? Daarnaast dient
men bij toestemming na te gaan welke eisen moeten
worden gesteld aan de rechtsgeldige toestemming en de
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procedure bij het verkrijgen daarvan. In dit artikel zal
ik op deze vragen ingaan. Ik behandel achtereenvolgens
toestemming als verwerkingsgrondslag in de privacywet-
geving en de specifieke regels over het beroepsgeheim
en gegevensverstrekking door de bedrijfsarts en de be-
handelend arts. Daarna ga ik in op de vraag hoe de pro-
cedure voor gegevensuitwisseling tussen de bedrijfsarts
en de behandelend arts is geregeld. Ten slotte ga ik in
op tuchtrechtelijke uitspraken over het verlenen van
toestemming en de arbeidsrechtelijke uitspraken over
de sancties bij het niet geven van toestemming. Ik be-
spreek daarbij de eisen die aan de toestemming en een
medische machtiging worden gesteld en de daaraan van
de werknemer verlangde medewerking.

2 Toestemming in de Wbp en in de komende
Algemene verordening gegevensbescherming

De verwerking van gegevens omtrent gezondheid is
toegestaan als betrokkene ‘uitdrukkelijk’ hiervoor zijn
‘toestemming’ heeft gegeven (art. 23 lid 1 onderdeel a
Wbp). Hiervan is sprake als betrokkene expliciet door
woord, geschrift of gedrag zijn wil tot verwerking heeft
geuit.3 Er is sprake van toestemming in geval van een
vrije wilsuiting van betrokkene die betrekking heeft op
specifieke gegevensverwerkingen en als betrokkene
voldoende geïnformeerd is over de gegevensverwerkin-
gen.4 In de arbeidsrechtelijke verhouding kan de toestem-
ming als verwerkingsgrondslag problematisch zijn omdat
niet gewaarborgd is dat deze gezien de afhankelijke en
ondergeschikte positie van de werknemer in vrijheid is
verstrekt. Blijkens een uitspraak van de Registratiekamer
uit 1994 brengt de strekking van het arbeidsrecht om
bescherming te bieden aan de werknemer dan ook mee
dat niet te snel mag worden aangenomen dat de werkne-
mer heeft ingestemd om gegevens te verwerken indien
een verplichting om deze gegevens te verschaffen volgt
uit de arbeidsovereenkomst, uit een cao of uit eenzijdige
voorschriften van de werkgever. Slechts indien de
werknemer geheel vrijwillig zonder dat de werkgever
aandrang uitoefent de gegevens verstrekt, kan toestem-
ming worden aangenomen.5 Volgens het CBP is er bij
gegevensverwerking in het kader van ziekteverzuim en
re-integratie pas sprake van een rechtsgeldige toestem-
ming als de werknemer een daadwerkelijke vrije keu-
zeruimte heeft en het weigeren van zijn toestemming
geen consequenties kan hebben.6

Als toestemming wordt gegeven, dient die voldoende
specifiek te zijn. Als van een machtigingsformulier ge-
bruik wordt gemaakt, dienen de verwerkingen van de

gegevens voldoende gespecificeerd te zijn.7 Toestemming
is overigens geen solide basis voor structurele gegevens-
verwerking, aangezien de toestemming te allen tijde
door betrokkene kan worden ingetrokken (art. 5 lid 2
Wbp). Na intrekking van de toestemming mogen deze
gegevens niet langer verwerkt worden.8

De Europese Commissie heeft in 2012 een voorstel ge-
daan voor een Algemene verordening gegevensbescher-
ming.9 Als deze in werking treedt dan vervangt deze de
Wbp. Art. 9 lid 2 onderdeel a AVG bepaalt dat een van
de gronden voor rechtmatige verwerking van ‘bijzondere’
gegevens (o.a. gezondheid) is indien betrokkene zijn
toestemming daarvoor heeft gegeven. Art. 7 AVG bepaalt
de voorwaarden voor de toestemming. De voor de ver-
werking verantwoordelijke moet kunnen aantonen dat
betrokkene zijn toestemming heeft gegeven voor de
verwerking van zijn persoonsgegevens voor welbepaalde
doeleinden (lid 1). Betrokkene heeft het recht om zijn
toestemming te allen tijde in te trekken (lid 3). Toestem-
ming is geen rechtsgrondslag voor verwerking wanneer
er een aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat tussen de
positie van de betrokkene en die van de voor de verwer-
king verantwoordelijke (lid 4). De Commissie neemt als
standpunt in dat om te waarborgen dat het om een vrije
toestemming gaat, duidelijk gemaakt moet worden dat
toestemming geen rechtsgeldige rechtsgrondslag is
wanneer betrokkene geen echte vrije keuze heeft en zijn
toestemming derhalve niet kan weigeren of intrekken
zonder nadelige gevolgen (considerans 33). Toestemming
kan verder geen rechtsgrondslag zijn als er sprake is van
een duidelijke onevenwichtigheid tussen de verantwoor-
delijke en betrokkene. Dat is met name het geval als
betrokkene zich in een afhankelijke relatie jegens de
verantwoordelijke bevindt, bijvoorbeeld wanneer de ge-
gevens worden verwerkt door de werkgever (considerans
34). Het standpunt van de Commissie is vrij strikt en
heeft vergaande consequenties. In de visie van de Com-
missie zal in de arbeidsrelatie toestemming nooit een
rechtsgeldige grondslag zijn voor de verwerking van ge-
gevens omdat de werknemer zich in een afhankelijke
situatie bevindt. Het Europees Parlement neemt eenwat
gematigder standpunt in en heeft enkele amendementen
aangebracht op het voorstel van de Commissie.10 Het
parlement stelt bij amendement 13 voor om considerans
34 te schrappen. En daarmee dus ook art. 7 lid 4 AVG.
Het stelt alleen als eis dat de toestemming vrijwilligmoet
zijn verleend dus dat betrokkene de mogelijkheid moet
hebben om de toestemming te weigeren of in te trekken
zonder nadelige gevolgen. Als de werknemer verplicht
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is mee te werken is er sprake van drang en kan er daarom
geen sprake zijn van in vrijheid gegeven toestemming.
Dit komt overeen met de visie van (de voormalige Regi-
stratiekamer en) het CBP dat er in beginsel geen vrije
toestemming is als de weigering nadelige consequenties
voor hem zou hebben.

3 De geheimhoudingsplicht van de bedrijfsarts en
behandelend arts

De bedrijfsarts zal in het geval hij nadere informatie
wenst van een behandelend arts of met deze wil overleg-
gen, gegevens verstrekken aan de behandelend arts.
Daarbij is van belang dat de bedrijfsarts een geheimhou-
dingsplicht heeft. De bedrijfsarts is niet gebonden aan
de geheimhoudingsplicht van art. 7:457 BW omdat dit
is uitgezonderd door art. 14 lid 6 Arbowet. Hij is echter,
net als alle andere artsen, wel gebonden aan hetmedisch
beroepsgeheim.11 Voor de vaststelling of een arts gebon-
den is aan het medisch beroepsgeheim is niet beslissend
dat de arts een medisch beroep uitoefent, maar dat hij
een beroep uitoefent in de zin van deWet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).12Hieronder
vallen alle handelingen en verrichtingen, inclusief het
onderzoeken en het geven van raad, die ertoe dienen de
gezondheid van de persoon te bewaken of te bevorderen
en om zijn gezondheidstoestand te beoordelen (art. 1
Wet BIG). Zo zijn zowel de behandelend arts als de be-
drijfsarts aan het medisch beroepsgeheim gebonden.
Het medisch beroepsgeheim strekt ertoe om de gege-

vens van de patiënt geheim te houden. Het geheim be-
hoort toe aan de patiënt; de beroepsbeoefenaarmoet dat
geheim bewaren door geen mededelingen te doen aan
anderen over wat hij te weten is gekomen over de pa-
tiënt. Het geheim dient twee belangen: een individueel
belang van de patiënt en een algemeen belang. Het indi-
viduele belang van de patiënt bestaat hieruit dat deze
ervan moet kunnen uitgaan dat wat hij in vertrouwen
aan de arts mededeelt ook vertrouwelijk blijft. Het alge-
meen belang bestaat uit het vertrouwen in het medisch
beroep en het waarborgen van een vrije toegang tot de
gezondheidszorg.13

Het medisch beroepsgeheim houdt in dat arts een
zwijgplicht heeft. Deze is geregeld in art. 88 Wet BIG en
in de Gedragsregels voor artsen van de KNMG (art. II.15).
De zwijgplicht houdt in dat de arts de informatie geheim-
houdt die hij in het kader van zijn medisch beroep over
de patiënt verkrijgt. Het geheim is veelomvattend; het
omvat alles wat de patiënt de arts als geheim toever-
trouwt, de kennis die de arts bij de behandeling over de
patiënt als geheim te weten is gekomen, en dat wat an-
deren over de patiënt aan de arts hebben medegedeeld
en waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet begrij-

pen. Het betreft dus niet alleenmedische gegevensmaar
ook niet-medische informatie over de patiënt. De zwijg-
plicht van de arts geldt ten opzichte van elke derde, dus
in beginsel ook ten opzichte van andere artsen.14

Door zelfregulering van de beroepsgroep is de wijze
van gegevensverstrekking door de bedrijfsarts nader
vormgegeven. In de richtlijnen van de KNMG is bepaald
dat de bedrijfsarts geenmedische gegevens verstrekt aan
de werkgever, maar alleen de functionele beperkingen.
Medische gegevens mogen alleen aan anderen worden
verstrekt met toestemming van de werknemer. De
zwijgplicht wordt, evenals het geval is bij art. 7:457 BW,
doorbroken bij uitdrukkelijke toestemming van de pa-
tiënt.15

De behandelend arts is zoals hiervoor gesteld gebonden
aan hetmedisch beroepsgeheim. Op de behandelend arts
is ook de geheimhoudingsplicht van art. 7:457 lid 1 BW
van toepassing omdat er in de relatie tussen de behande-
lend arts en de patiënt sprake is van een behandelings-
overeenkomst. Deze bepaling is van toepassing op de
gegevensverstrekking door de behandelend arts aan de
bedrijfsarts.
De geheimhoudingsplicht houdt in dat de hulpverlener

aan anderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van
de patiënt geen informatie geeft over de patiënt, noch
inzage geeft in het medisch dossier (art. 457 lid 1 BW).
De geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzichte van
andere artsen, maar niet ten opzichte van medebehan-
delaars, omdat deze voor de gegevensverstrekking niet
als derden zijn aan te merken. Indien andere personen
bij dezelfde behandeling betrokken zijn, mag de arts wel
de informatie aan de betreffende persoon verstrekken
voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
te verrichten werkzaamheden door die ander (art. 7:457
lid 2 BW). De bedrijfsarts is niet als medebehandelaar
aan te merken waardoor de zwijgplicht van de behande-
lend arts ook geldt ten opzichte van de bedrijfsarts. De
geheimhoudingsplicht kan volgens art. 7:457 lid 1 BW
doorbrokenworden als de patiënt daarvoor toestemming
geeft. In de regel zal altijd expliciete gerichte (uitdrukke-
lijke) toestemming vereist zijn. De expliciete toestem-
ming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
De hulpverlener zal zich ervan moeten vergewissen dat
de patiënt daadwerkelijk en vrijelijk instemt met de ge-
gevensverstrekking.16

4 Procedure gegevensuitwisseling tussen bedrijfs-
arts en behandelend arts

De procedure voor de gegevensuitwisseling tussen de
bedrijfsarts en de behandelend arts is in de Code van de
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KNMG als volgt geregeld.17Voor de gegevensuitwisseling
is een gerichte, dat wil zeggen expliciete, toestemming
van de patiënt noodzakelijk. De toestemming zal door
de bedrijfsarts worden verkregen via eenmachtigingsfor-
mulier dat door de werknemer wordt ondertekend. De
toestemming wordt daarom schriftelijk gegeven.
Een gerichte toestemming houdt in dat de werknemer

voordat hij zijn toestemming verleent, geïnformeerd
dient te worden over de gegevensverstrekking (informed
consent). Deze informatieverstrekking stelt de werkne-
mer in staat een weloverwogen keuze te maken om al
dan niet toestemming te verlenen. De bedrijfsarts dient
de werknemer de volgende informatie te verschaffen.
In de eerste plaats moet de bedrijfsarts de werknemer
informeren over het doel van de gegevensuitwisseling.
Het kan zijn dat informatie nodig is ter aanvulling van
de eigen bevindingen van de bedrijfsarts of om tot een
conclusie te komen voor de behandeling, de beoordeling
in het kader van de loondoorbetaling of van de re-inte-
gratie. De informatie kan ook nodig zijn om de activitei-
ten van de bedrijfsarts en de behandelend arts op elkaar
af te stemmen. In de tweede plaats dient de bedrijfsarts
aan te geven welke gegevens het betreft, wat de samen-
hang is met de eigen bevindingen en met wie ze uitge-
wisseld worden. In de derde plaats moet de bedrijfsarts
informatie verstrekken over de beveiliging van de infor-
matie. De werknemer dient erop gewezen te worden dat
de gegevens onderdeel uitmaken van een medisch dos-
sier, voor wie dit toegankelijk is en welke rechten de
patiënt daarbij heeft. In de vierde plaats zal de bedrijfs-
arts de verhoudingmoeten aangeven tussen de specifieke
gevraagde informatie en andere informatie die in het
dossier is opgenomen. Hetmoet de werknemer namelijk
duidelijk zijn voor welke doeleinden verschillende gege-
vens in het dossier gebruikt worden. Ten slotte dient de
bedrijfsarts de patiënt te informeren wat de consequen-
ties kunnen zijn voor de begeleiding of de claimbeoorde-
ling indien de toestemming niet wordt verleend.
In het machtigingsformulier vermeldt de bedrijfsarts

zijn bevindingen en geeft daarbij aan welke informatie
en voor welk doel hij deze van de behandelend arts ver-
langt. Hetmoet namelijk niet alleen voor de werknemer
maar ook voor de behandelend arts duidelijk zijn welke
gegevens voor welk doel worden gebruikt. Indien de
werknemer zijn toestemming verleent voor de gegevens-
uitwisseling, tekent hij het machtigingsformulier. De
behandelend arts geeft uitsluitend de gevraagde informa-
tie en dient zich te beperken tot feitelijke gegevens en
bevindingen over de gezondheidstoestand van de patiënt.
Hij moet zich bovendien beperken tot zijn eigen taak en
mag geen waardeoordeel uitspreken over de arbeidson-
geschiktheid van dewerknemer. De gegevensuitwisseling
betreft alleen relevante en feitelijke informatie.
De communicatie tussen de bedrijfsarts en de behan-

delend arts verloopt in beginsel schriftelijk. De behande-
lend arts kan de informatie ookmondeling verstrekken.
In dat geval maakt zowel de bedrijfsarts als de behande-

lend arts daarvan aantekening in het medisch dossier.
De bedrijfsarts zou na de gegevensuitwisseling soms
nadermondeling overleg willen plegenmet de behande-
lend arts als de gegevensuitwisseling ontoereikend blijkt
te zijn voor de begeleiding en advisering. Een dergelijk
aanvullend mondeling overleg kan alleen plaatsvinden
als de werknemer ook daarvoor zijn toestemming heeft
verleend op het machtigingsformulier. De werknemer
zal daarom door de bedrijfsarts geïnformeerd moeten
worden over de inhoud van het aanvullend overleg. Van
de inhoud van het nader overleg wordt vervolgens aan-
tekening gemaakt in het dossier.

Op zich zelf is de procedure met veel waarborgen om-
kleed om te zorgen dat de werknemer voldoende geïn-
formeerd en vrijelijk toestemming verleent. Er valt wel
een kanttekening te plaatsen bij de vraag in hoeverre er
in de praktijk daadwerkelijk sprake is van een in vrijheid
gegeven toestemming. De werknemer bevindt zich in
een drangsituatie, omdat het niet meewerken aan de
gegevensuitwisseling gevolgen zal kunnen hebben voor
de inhoud van het advies aan de werkgever en uiteinde-
lijk consequenties kan hebben voor het recht op loon-
doorbetaling. Deze drang wordt versterkt indien de
werknemer via de controlevoorschriften verplicht kan
worden ommedewerking te verlenen. Soms zullen con-
trolevoorschriften de werknemer voorschrijven om de
bedrijfsarts toestemming te geven om informatie op te
vragen bij behandelend arts. De Cao Meubelindustrie en
Meubileringsbedrijven (2012-2014) bevat bijvoorbeeld
een bepaling over de machtiging van de bedrijfsarts:
‘U zult de arbodienst zo nodig machtigen inlichtingen
omtrent uw gezondheidstoestand in te winnen bij uw
behandelende arts(en).’18 In dat geval wordt de drang
extra versterkt. Het is dan twijfelachtig of de toestem-
ming vrijelijk is verstrekt. Ik meen dat gelijk zoals de
Registratiekamer eerder oordeelde er niet van kan wor-
den uitgegaan dat de werknemer vrijelijk heeft inge-
stemd met gegevensverstrekking indien uit een contro-
levoorschrift van de werkgever een verplichting volgt
om een dergelijke machtiging te tekenen. De werkgever
of cao-partijen zouden mijns inziens een dergelijk con-
trolevoorschrift ook niet mogen stellen omdat de werk-
nemer in beginsel de vrijheid moet hebben om een der-
gelijke machtiging al dan niet te geven en op de keuze
niet te veel drukmag worden uitgeoefend. Een verplich-
ting om eenmachtiging te geven zal niet in het algemeen
als een verplichting mogen worden opgelegd. In het ge-
geven geval zal namelijk steeds beoordeeld moeten
worden of gezien de omstandigheden het redelijkerwijs
van de werknemer gevergd kon worden een machtiging
te geven en of een daartoe strekkend verzoek van de
bedrijfsarts als een redelijk voorschrift is aan te merken
in de zin van art. 7:660a onderdeel a BW. Gevers meent
dat de ‘redelijkheidsnorm’ van toepassing is op demede-
werking die de werknemermoet verlenen om informatie
bij andere artsen op te vragen. De bedrijfsarts neemt

Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, Deel C, KNMG 2006. In bijlage 5 is hetmachtigingsformulier
opgenomen.

17

Cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 1 juli 2012-31 december 2014, Bijlage XII: controlevoorschriften.18
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immers niet eenzelfde vertrouwenspositie in als de be-
handelend arts. De bedrijfsarts kan ook invloed uitoefe-
nen op de besluitvorming van de werkgever. De werkne-
mer zal er daarom onder bepaalde omstandigheden van
af mogen zien om bepaalde zeer privacygevoelige gege-
vens prijs te geven. Ermoet voor de werknemer een reële
ruimte zijn om de machtiging niet te ondertekenen
zonder dat dit nadelige gevolgen voor hem heeft.19

5 Toestemming voor gegevensverstrekking in de
tuchtrechtspraak en arbeidsrechtspraak

De tuchtrechtelijke uitspraken betreffen de beoordeling
van het beroepsmatig handelen van de bedrijfsarts. In
de hierna te bespreken uitspraken betreft het dan aspec-
ten die betrekking hebben op de toestemming en medi-
sche machtiging, het contact tussen de bedrijfsarts en
behandelend arts en de mededeling van de bedrijfsarts
aan de werkgever.
Volgens de procedurevoorschriften voor gegevensuit-

wisseling tussen de bedrijfsarts en de behandelend arts
dient de toestemming schriftelijk te worden gegeven via
eenmachtigingsformulier (paragraaf 4). Aan dit vereiste
wordt streng de hand gehouden. Dat blijkt uit een uit-
spraak van het Centraal Tuchtcollege van 12 april 2011.20

In dit geval heeft de bedrijfsarts zonder schriftelijke
toestemming van dewerknemer informatie ingewonnen
bij de behandelend psychiater van een ziekenhuis. De
bedrijfsarts stelt welmondelinge toestemming te hebben
verkregen. Het college concludeert dat de klacht dat er
zonder voorafgaande toestemming informatie is opge-
vraagd, gegrond is. Bij de tuchtrechtelijke toetsing van
professioneel handelen gaat het er niet om of dat hande-
len beter had gekund maar om het geven van een ant-
woord op de vraag of ‘de beroepsbeoefenaar bij het be-
roepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van
een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening
houdend met de stand van de wetenschap en met het-
geen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of stan-
daard was aanvaard ten tijde van het handelen’. Het
college overweegt dat uit de relevante regelgeving van
de Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeids-
verzuim en re-integratie, die al vele jaren de gebruikelijke
praktijk is, volgt dat de bedrijfsarts alleen met schrifte-
lijke machtiging van de patiënt inlichtingen kan inwin-
nen bij de curatieve sector. Mondelinge toestemming
volstaat daarom niet.
Als het alleen gegevensverstrekking betreft van de

bedrijfsarts aan de behandelend arts volstaat louter
mondelinge toestemming. Dat kwam aan de orde in de
uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
van 2 juli 2013.21 Een bedrijfsarts heeft werknemer tele-
fonisch te kennen gegeven dat hij contact wilde opnemen

met de huisarts. Deze ging daarmee akkoord. De bedrijfs-
arts heeft vervolgens telefonisch contact gehad met de
huisarts en hem ingelicht over het contact en de infor-
matie die hij had ingewonnen bij een andere arts. Hij
deelde mede dat hij voornemens was een behandeling
te laten doen door een arts in het kader van een interven-
tie. De werknemer klaagt erover dat de bedrijfsarts ten
onrechte zonder zijn schriftelijke instemming informatie
heeft ingewonnen bij de huisarts. Maar dat klopt volgens
het college niet. De huisarts heeft geen informatie gege-
ven aan de bedrijfsarts, maar de bedrijfsarts juist aan de
huisarts. En daarvoor had deze toestemming van de
werknemer. In de uitspraak werd niet gemotiveerd
waarom de mondelinge toestemming in dit geval vol-
stond. In principe kan toestemming waardoor het be-
roepsgeheim van de behandelend arts doorbrokenwordt
zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven (para-
graaf 3). Voor het opvragen van gegevens bij de huisarts
enmondeling overlegmet de huisarts geldt de specifieke
procedure waarbij schriftelijke toestemming is vereist
(paragraaf 4).
Voor gegevensuitwisseling tussen de bedrijfsarts en

behandelend arts kan gebruik worden gemaakt van een
machtigingsformulier zoals opgenomen bij de KNMG-
Code over gegevensverkeer bij arbeidsverzuim.22 Als de
bedrijfsarts een eigen machtigingsformulier gebruikt
dient deze ervoor te waken dat demachtiging voldoende
gespecificeerd is. Dat was niet het geval in de uitspraak
van het Centraal Tuchtcollege van 1 september 2011.23

In dit geval kwam het college tot het oordeel dat het
door de bedrijfsarts gehanteerde machtigingsformulier
onduidelijk en verwarringwekkend was. De machtiging
bevatte de volgende passage: ‘Door ondertekening van
dit formulier verklaart ondergetekende zich akkoord
met: …het opvragen van medische gegevens bij de cura-
tieve sector.’ Deze laatste zinsnede bevat volgens het
college een ‘ongerichte medische machtiging’ tot het
opvragen vanmedische gegevens bij de curatieve sector.
De machtiging is te algemeen en te breed geformuleerd.
Er dient sprake te zijn van een ‘gerichte medische
machtiging’ waarin wordt vermeld door wie, aan wie en
voor welk doel informatie kanworden ingewonnen over
betrokkene. Bovendienmoet het voor betrokkene duide-
lijk zijn wat het belang van de gegevensverstrekking is
enwat de consequenties daarvan kunnen zijn. De bedrijfs-
arts had de reikwijdte van het ter ondertekening voorge-
legde formulier in dit geval onvoldoende ingezien.
Een recente uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege

Zwolle van 21maart 2014 ismet name interessant omdat
hier wordt ingegaan op de toestemming in geval van
drang en de mededelingen aan de werkgever door de
bedrijfsarts over het niet geven van toestemming.24 In
dit geval stelt een bedrijfsarts een verwijzing voor naar

J.K.M. Gevers, De rechtspositie van de werknemer bij de sociaal-medische begeleiding, rapport sectie Gezondheidsrecht UvA, 1996, p. 17-18, 26-27,
40-41.

19

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 12 april 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1038.20
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 2 juli 2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:31.21
Het machtigingsformulier is opgenomen in bijlage 5 van de Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie,
KNMG 2006.

22

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 1 september 2011, ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG1381.23
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 21 maart 2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:35.24
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een psychotherapeut. Hij wil daarvoor contact opnemen
met de huisarts. De bedrijfsarts vraagt daarvoor toestem-
ming van de werkneemster. Zij laat echter niets van zich
horen en de werkgever stuurt haar een brief met de
mededeling dat hij van de bedrijfsarts had vernomen dat
zij geen toestemming wilde verlenen voor contact met
de huisarts. De werkgever stelt een termijn waarbinnen
zij moest reageren, bij gebreke waarvan hij de loondoor-
betaling zou opschorten. De echtgenoot van de werk-
neemster stuurde per e-mail de bedrijfsarts de gegevens
van de huisarts om vragen daarnaar te sturen. Daarvoor
gaf zijn echtgenote toestemming. Later verleende de
werkneemster zelf schriftelijk toestemming voor afstem-
ming met de huisarts. Het tuchtcollege oordeelt dat de
bedrijfsarts na de e-mail mocht uitgaan van de toestem-
ming, hoewel daarvoor nog niet schriftelijke toestem-
ming was verleend. Tot de e-mail mocht de bedrijfsarts
ervan uitgaan dat dewerkneemster weigerde de toestem-
ming te verlenen, hoefde daarmee geen genoegen te ne-
men en mocht de werkgever daarvan op de hoogte stel-
len. De omstandigheid dat de werkgever de werkneem-
ster een loonsanctie in het vooruitzicht had gesteld was
geen beletsel voor de bedrijfsarts om toestemming aan
te nemen. Volgens het college kan in de verhouding
werkgever en werknemer drang aanwezig zijn geweest,
maar dat maakt de toestemming niet ongeldig. De be-
drijfsarts heeft er ook niet van uit hoeven gaan dat de
toestemming alleen gold voor schriftelijk en niet voor
mondeling overleg. Dat blijkt niet uit de e-mail en het
machtigingsformulier.

Er zijn enkele arbeidsrechtelijke uitspraken die betrek-
king hebben op de vereistemedewerking van de werkne-
mer aan het geven van een medische machtiging aan de
bedrijfsarts voor gegevensopvraag bij de behandelend
arts. Hieruit blijkt dat de rechter in concreto zal beoor-
delen of van de werknemer redelijkerwijs verlangd kon
worden om een medische machtiging te tekenen, en in-
dien dat het geval is zal weigering in eerste instantie tot
stopzetting van het loon en uiteindelijk tot ontbinding
van de arbeidsovereenkomst kunnen leiden.
In de uitspraak van Rechtbank Overijssel van 23 juli

2014 was het niet verlenen van toestemming na stopzet-
ting van het loon reden voor ontbinding van de arbeids-
overeenkomst.25 Een werknemer doet vreemde veront-
rustende uitlatingen en meldt zich later ziek. Deze ont-
vangt een bericht dat hij zich bij de bedrijfsarts moet
melden. Dan deelt hij plots mee dat hij het werk weer
wil hervatten. De werkgever deelt de werknemer ook
mede dat het gedrag en uitlatingen onrust hebben ver-
oorzaakt op het werk en dat er daarom advies van de
bedrijfsarts wordt gevraagd. De bedrijfsarts wil om een
goed re-integratieadvies te geven eerst informatie bij de
behandelende artsen inwinnen. Deze verzoekt de werk-
nemer hiervoor een medische machtiging te geven. Dat
doet hij niet en dit wordt door bedrijfsarts medegedeeld
aan werkgever. Deze stuurt een brief dat het loon zal

worden stopgezet en als hij dan nog weigert om de me-
dische machtiging af te geven, dan de arbeidsovereen-
komst zal worden ontbonden. De werknemer stelt dat
hij de medische machtiging niet wilde afgeven vanwege
zijn privacy. Er is volgens hem lichamelijk geen sprake
van arbeidsongeschiktheid en mentaal ook geen sprake
van enige problematiek. De kantonrechter overweegt
dat het gedrag van de werknemer, zijn plotselinge her-
steldmelding en de weigering om de medische machti-
ging te geven bij de door een psychiatrische instelling
geconstateerde medische beperkingen kunnen passen
en daardoor mogelijk zelfs verklaard kunnen worden.
De kantonrechter acht een verstoring van de arbeidsver-
houding aanwezig wegens de halsstarrige houding ten
opzichte van de bedrijfsarts. De verstoring van de arbeids-
relatie is een verandering in de omstandigheden waar-
door tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet
worden overgegaan. Het gedrag van de werknemer heeft
zo veel impact op de overige werknemers dat ieder ver-
trouwen op een vruchtbare voortzetting van die samen-
werking ontbreekt.
In het arrest van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van

17 februari 2015 werd principieel ingegaan op enkele
aspecten van demedewerkingsplicht van de werknemer
aan zijn re-integratie en het mogelijk maken van gege-
vensopvraag bij behandelend arts.26 Het ondertekenen
van eenmachtigingsformulier werd aangemerkt als een
redelijk voorstel en het niet opvolgen daarvan reden voor
stopzetting van het loon. Ook het geven van toestemming
voormondeling overleg kon van de werknemer verlangd
worden. De casus was als volgt. Een werkneemster is
langdurig ziek. Deze wil op een gegeven moment weer
volledig gaan werken en meent daartoe in staat te zijn.
De werkgever wil eerst het advies daarover van de be-
drijfsarts. De bedrijfsarts wil voor een goed re-integratie-
advies informatie van de behandelend arts. Hij vraagt
de werkneemster om eenmachtigingsformulier te teke-
nen om informatie op te vragen en overleg te plegen
voor het afstemmen van de re-integratie. De werkneem-
ster deelt de werkgever mee dat zij haar behandelaar
heeft gemachtigd om schriftelijk vragen van de bedrijfs-
arts te beantwoorden. Maar zij weigert eenmachtigings-
formulier van de bedrijfsarts te tekenen waarbij deze
gemachtigd wordt informatie bij de behandelaar op te
vragen en overleg te plegen. De bedrijfsarts deelt dit mee
aan de werkgever en die sommeert haar dat te doen on-
der dreiging van de stopzetting van haar loonbetaling.
Dat gebeurt nadat zij weigerachtig blijft. De kantonrech-
ter overweegt dat dit terecht was omdat zij niet een re-
delijk voorschrift van de bedrijfsarts had opgevolgd (art.
7:629 lid 3 onderdeel d BW). Het hof overweegt dat het
verzoek van de bedrijfsarts om de machtiging te onder-
tekenen als een redelijk voorschrift moet worden be-
schouwd. Omdat de werkneemster lange tijd ziek was
en in het geheel niet in staat was te werken was het re-
delijk dat de werkgever de bedrijfsarts daarnaar onder-
zoek wilde laten doen. De bedrijfsarts zelf beschikte over

Rb. Overijssel 23 juli 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4106, Prg. 2014/229.25
Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:554, JAR 2015/72.26
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onvoldoende informatie om daar een mening over te
vormen. Het hof gaat ervan uit dat de werkneemster
geen bezwaar had tegen de gestelde vragen omdat zij
haar behandelaar gevraagd had die vragen te beantwoor-
den. Maar dat zij klaarblijkelijk de machtiging om ook
mondeling overleg te plegen te ver vond gaan. Het hof
is van oordeel dat ook hiervoor eenmachtiging van haar
konworden verlangd. In hetmachtigingsformulier staat
duidelijk het doel van dit overleg omschreven, namelijk
overleg en afstemming noodzakelijk om informatie te
verkrijgen met het oog op verzuimbegeleiding en re-in-
tegratieplan. Het enkele feit dat de behandelend arts zo
veel mogelijk schriftelijke informatie wenste te geven
om misverstanden te voorkomen kan er niet toe leiden
dat het tekenen van demachtiging voor verstrekken van
medische informatie en mondeling overleg niet als een
redelijk voorschrift kan worden aangemerkt. Het feit
dat de behandelend arts zelf antwoord had gestuurd op
de vragen achtte het hof onvoldoende omdat deze ant-
woorden zijn gegeven zonder dat de behandelend arts
kennis had kunnen nemen van de bevindingen van de
bedrijfsarts en omdat mondeling overleg niet mogelijk
is geweest. De werkneemster had daarom niet meege-
werkt aan een redelijk voorschrift. Dan speelt de vraag
of zij een deugdelijke grond had voor het niet meewer-
ken. Zij wilde niet machtigen voor mondeling overleg
omdat dergelijk overleg achteraf anders verkeerd kon
worden uitgelegd. Het hof verwerpt dit argument omdat
haar duidelijk was dat overleg noodzakelijk was voor
het re-integratieplan. Dewerkgever heeft daarom terecht
de loondoorbetaling stopgezet op grond van art. 7:629
lid 3 onderdeel d BW.

6 Slotbeschouwing

Aanleiding voor de problematiek was de vraag of de
werknemer onder omstandigheden verplicht kanworden
om eenmedischemachtiging te tekenen, en of bij weige-
ring dit dan arbeidsrechtelijke gevolgen voor hem kan
hebben. Deze vraag is principieel omdat voor de gege-
vensuitwisseling tussen de bedrijfsarts en behandelend
arts uitdrukkelijke toestemming van de werknemer/
patiënt vereist is die in vrijheid moet zijn gegeven. Voor
de verzuimbegeleiding en advisering over de re-integratie
zal het soms noodzakelijk zijn dat de bedrijfsarts infor-
matie uitwisselt en overleg pleegt met de behandelend
arts. Bijvoorbeeld als er twijfel is over de arbeids(on)ge-
schiktheid en als dit noodzakelijk is om een voorgestelde
behandeling af te stemmen die nodig is voor bevordering
van de re-integratie. Een verzoek van de bedrijfsarts aan
de werknemer om toestemming te verlenen kan dan
volgens de arbeidsrechtelijke jurisprudentie onder om-
standigheden als een ‘redelijk voorschrift’ worden aan-
gemerkt. De vraag was of dit niet op gespannen voet
staat met het vereiste van de Wbp en WGBO dat deze in
vrijheidmoet zijn gegeven, omdat eenweigering nadelige
consequenties kan hebben voor de loonbetaling. Dus kan
er wel een rechtsgeldige toestemming zijn in een situatie
van mogelijke drang? Volgens een eerder ingenomen
standpunt van het CBP en het Europees parlement in

het kader van de Wbp of de AVG kan er geen rechtsgel-
dige toestemming zijn als weigering om toestemming
te geven nadelige consequenties kan hebben. Dat lijkt
mij te restrictief. Dit zou de uitvoering van de ziektever-
zuimbegeleiding en re-integratie kunnen bemoeilijken.
Dan zou een verplichting aan de werknemer om de voor
de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie noodzake-
lijke informatie-uitwisselingmogelijk temaken nimmer
opgelegd kunnen worden. Ook zou een reeds verleende
toestemming in het geval er sprake is van dreigende
loonsanctie bij niet meewerken niet geldig zijn. De ge-
zondheidsrechtelijke regelgeving over de vereisten van
een rechtsgeldige toestemming die noodzakelijk is voor
gegevensverkeer tussen de artsen is minder strikt dan
de uitleg die wordt gegeven aan de privacyregels. De ge-
zondheidsrechtelijke regelgeving gaat ook uit van in
vrijheid gegeven toestemming. Bij de uitvoering van de
ziekteverzuimbegeleiding wordt daarminder strikt mee
omgegaan. Blijkens de KNMG ‘Code gegevensverkeer bij
arbeidsverzuim’ kan de bedrijfsarts aangeven welke ge-
volgen er mogelijk kunnen zijn bij niet verlenen van de
toestemming. Ook in een tuchtrechtelijk uitspraak oor-
deelde het tuchtcollege dat, ook al dreigt werkgevermet
een loonsanctie, een gegeven toestemming toch geldig
kan zijn. Er bestaat wel spanning tussen enerzijds het
uitgangspunt dat de werknemer de vrijheid heeft om te
bepalen of gegevensverkeer mogelijk wordt gemaakt en
anderzijds zijn wettelijke plicht om mee te werken aan
zijn re-integratie. De uitoefening van de vrijheid om ge-
gevensverkeer al dan niet mogelijk te maken, is echter
niet onbegrensd. In het geval dat gegevensuitwisseling
noodzakelijk is voor de advisering en begeleiding door
de bedrijfsarts, kan het van de werknemer redelijkerwijs
gevergd worden zijn toestemming te verlenen om dit
gegevensverkeer mogelijk te maken. Een daartoe strek-
kend verzoek van de bedrijfsarts zal in een dergelijk geval
dan als een redelijk voorschrift kunnen worden aange-
merkt.
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