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Veel media-aandacht heeft de tuchtzaak gehad rond de arts – in op-
leiding tot bedrijfsarts – werkzaam voor een bedrijf met een risico op 
blootstelling aan voor de luchtwegen schadelijke stoffen. De tuchtzaak 
behandelt onder meer de klachten over het handelen van de bedrijfs-
arts zoals het niet verrichten van piekstroommetingen en het niet mel-
ding doen van een beroepsziekte. De klachten zijn ongegrond verklaard 
door het Regionaal Tuchtcollege en die uitspraak is bevestigd door het 
Centraal Tuchtcollege. De arts heeft voldoende zorgvuldig gehandeld.

Enkele feiten 
De aangeklaagde arts (verweerster) werkt voor een onder-
neming met ongeveer 130 werknemers die wikkeldraad 
produceert bestemd voor de industrie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van chemische stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid. Ze heeft gedurende 
enige jaren bij de directie van het bedrijf aandacht 
gevraagd voor de gezondheidsrisico’s van het werken 
in de lakhal. Werkgever gaf aan dat er metingen waren 
gedaan en dat bij de laatste metingen de meetwaarden 
onder de norm waren. Verweerster adviseerde vervolgens 
meerdere malen de metingen te blijven herhalen. Zij heeft 
haar handelswijze regelmatig met haar praktijkopleider 
doorgesproken.
De verweerster had de verdenking dat er sprake was van 
te hoge concentraties isocyanaten en slechte afzuiging en 
adembescherming en dat dit de oorzaak was van steeds 
toenemende luchtwegklachten bij werknemers. Tevens 
gaf zij aan dat werknemers steeds meer klaagden dat zij 
niet serieus genomen werden. Zij wilde de omstandig-
heden geobjectiveerd krijgen om gericht te kunnen advise-
ren en onrust bij werknemers weg te kunnen nemen. Zij 
heeft hierover overlegd met huisartsen en behandelend 
specialisten. De huisarts schrijft als antwoord op vragen 
over klaagster onder meer: “Het probleem is tweeledig, 

ze heeft aan de ene kant een milde COPD (FEV1 van 

54%), die haar belemmert in haar functioneren en aan de 

andere kant hyperreactiviteit van haar luchtwegen, die op 

haar werkplek haar meer klachten bezorgt.” Eind 2014 

zag verweerster klaagster op het spreekuur. De klachten 
waren nog aanwezig en daar werd ze voor behandeld. 
Klaagster werkte acht uur per dag in aangepaste werk-
zaamheden. Om te kunnen objectiveren of klaagster kon 
terugkeren in haar werk besloot verweerster haar door te 
verwijzen naar het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL) met de vraag of het, gelet op 
de medische situatie van klaagster, verstandig was haar 
te laten terugkeren in haar eigen werk. Het NKAL kon 
niet met zekerheid vaststellen dat de longklachten van 
klaagster arbeidsgerelateerd waren en adviseerde nader 
werkplekonderzoek door een arbeidshygiënist uit te laten 
voeren. Het onderzoek van klaagster zou in eerste instan-
tie worden ondergebracht in het grote PMO-onderzoek 
gepland voor augustus 2015, maar dat is niet doorgegaan. 
Er is door het NKAL vervolgens een werkplekonderzoek 
voor klaagster uitgevoerd. Het onderzoeksrapport van 
februari 2016 vermeldt kort gezegd dat klaagster op haar 
afdeling via de luchtwegen en de huid is blootgesteld aan 
stoffen die een hoog risico vormen voor de gezondheid 
en bevat adviezen om (al dan niet na nader onderzoek) 
de risico’s te verlagen. Ondertussen heeft de vakbond 
FNV op 26 juni 2015 met een vijftal werknemers en zo’n 
20 sympathisanten met spandoeken, vergezeld door een 
cameraploeg van Nieuwsuur, zonder aankondiging vooraf 
het kantoor van verweerster bezocht om klaagschriften 
aan te bieden. Eén van de spandoeken bevatte de leus “C. 

onze gezondheid vermoord”. Daarna is nogal wat (lokale) 
publiciteit ontstaan. 

Een aantal klachten samengevat
1. Onjuiste diagnostisering van de klachten van klaagster 

en het onvoldoende serieus nemen van haar klachten, 
bijvoorbeeld door geen informatie op te vragen bij 
de huisarts en longarts; een onjuiste begeleiding van 
klaagster bij haar longklachten en in strijd handelen 
met de richtlijn Astma en COPD door geen peakflow-
metingen te doen; onvoldoende inzicht in en onder-
zoek naar de actuele situatie op de werkvloer en de 
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blootstelling van werknemers, waaronder klaagster, 
aan voor de gezondheid uiterst schadelijke stoffen.

2. Veronachtzamen wettelijke meldplicht beroepsziek-
ten. Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
(NCvB) kan ook een vermoede beroepsziekte worden 
gemeld.

Overwegingen van het Regionaal Tuchtcollege
Klachtonderdeel 1
Verweerster heeft wel overleg gehad met de huisarts en 
werknemers met longklachten altijd – in ieder geval in 
afwachting van specialistisch onderzoek – uit hun eigen 
werkzaamheden gehaald. Zij waren nog wel inzetbaar 
in andere werkzaamheden zo lang er geen sprake was 
van blootstelling. Verweerster heeft klaagster voor verder 
onderzoek naar het NKAL verwezen en werkgever met 
regelmaat op de klachten van de werknemers geatten-
deerd. 
Het is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever 
om de adviezen van de (bedrijfs)arts op te volgen. De 
arts adviseert; de werkgever beslist. Klagers miskennen 
de taak en rol van verweerster als (bedrijfs)arts. Zij is arts 
en geen hogere veiligheidskundige. Verweerster was niet 
verantwoordelijk voor onderzoek naar de arbeidsomstan-
digheden bij de werkgever in het algemeen maar voor het 
effect daarvan op de individuele mens/werknemer. In die 
taak is zij niet tekortgeschoten. 
Indien er bij individuele werknemers sprake was van 
klachten die mogelijk werkgerelateerd konden zijn heeft 
verweerster, ook als er nog geen sprake was van een 
ziekmelding en nog voordat er duidelijkheid was over de 
diagnose, geadviseerd aangepaste werkzaamheden te ver-
richten op een andere werkplek, zonder blootstelling. Dit 
is ook bij klaagster gebeurd. Zij is door verweerster goed 
begeleid en geadviseerd. Onduidelijk is wat verweerster 
meer aan diagnostisering had moeten doen, nu klaagster 
voor haar longproblemen in onderzoek was bij de eigen 
longarts en verder onderzocht zou worden bij het NKAL. 
De verwijzing naar het NKAL is, zeker gelet op het feit 
dat verweerster wachtende was op nadere informatie van 
de huisarts/longarts, voldoende voortvarend ter hand 
genomen.
Over het nalaten om piekstroommetingen uit te voeren 
oordeelt het Regionaal Tuchtcollege als volgt. Terugkeer 
van klaagster naar de eigen werkplek met mogelijke 
blootstelling aan de toxische stoffen was niet aan de orde, 
zo blijkt uit advisering van verweerster. De werkgever 
ging hierin mee en er was ander werk voor klaagster 
beschikbaar. Een relatie tussen die blootstelling en de 
longklachten werd door verweerster serieus voor mogelijk 
gehouden. Verweerster mocht daarom, mede omdat 
klaagster voor het uitvoeren van piekstroommetingen 
weer gedurende twee weken moest worden blootgesteld 
aan voor haar gezondheid waarschijnlijk schadelijke stof-
fen en omdat er al door de longarts nader onderzoek werd 

verricht naar (de werkgerelateerdheid van) de longklach-
ten, in deze concrete situatie in afwijking van artikel 1.1.2 
van de NVAB-richtlijn Astma en COPD het verrichten van 
piekstroommetingen als stap in het diagnostisch proces 
overslaan. 
Voorts mocht verweerster afgaan op de meetgegevens van 
de arbeidshygiënist. Het voert tegen deze achtergrond 
te ver van haar te verlangen om de veiligheidsbladen te 
vergelijken met de meetgegevens om te controleren of 
alle stoffen waarmee werd gewerkt wel waren gemeten. 
 Overigens zegt de aanwezigheid van fenol en cresol in 
sommige stoffen die werden gebruikt nog niet alles over 
de mate van blootstelling van klaagster aan die stoffen. 
Anders dan het klachtonderdeel veronderstelt, heeft de 
toename van het aantal werknemers met longklachten 
verweerster er wel degelijk toe gebracht om meer druk 
uit te oefenen op de (directeur van) werkgever, hetgeen er 
medio 2014 in heeft geresulteerd dat deze ‘om ging’ wat 
het laten verrichten van nieuwe metingen betreft. Daarna 
heeft zij geparticipeerd in het onderzoek naar blootstelling 
door mee te denken over de opzet daarvan. In dit traject 
bleef evenwel de hoofdverantwoordelijkheid voor de 
metingen liggen bij de arbeidshygiënist die op dat gebied 
bij uitstek deskundig was te achten. Het ligt in de rede dat 
verweerster ook in een bedrijfsbreed PMO zou participe-
ren, maar daar is het door omstandigheden buiten haar in-
vloedssfeer niet van gekomen. Vervolgens heeft verweer-
ster nog expliciet aan de arbeidshygiënist gevraagd of het 
nodig was de productie stil te leggen, waarop hij heeft ge-
antwoord dat dat niet zo was en dat er gezondheidskun-
dig niets aan de hand hoefde te zijn. Nogmaals, verweer-
ster mocht deze adviezen voor juist houden. Kortom, voor 
zover al mogelijk, kan verweerster niet verweten worden 
dat zij de werkgever niet eerder heeft weten te bewegen 
haar de (meet)gegevens te verstrekken en heeft besloten 
nieuwe metingen te laten verrichten. Het college heeft bij 
dit oordeel op verzoek van verweerster ook betrokken een 
opinie d.d. 17 mei 2016 van de voorzitter van de NVAB. 
Binnen de NVAB wordt voor situaties als deze gedacht 
over de ontwikkeling van een stappenplan om druk uit 
te oefenen op een werkgever die onwillig is om gezond-

Volgens vaste tuchtrechtspraak gaat het bij de tucht-
rechtelijke beoordeling van het beroepsmatig handelen 
van de arts niet om de vraag of dat handelen beter 
had gekund, maar om het antwoord op de vraag of de 
aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen de grenzen van 
een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven, 
rekening houdend met de stand van de wetenschap 
ten tijde van het gestelde klachtwaardig handelen en 
met hetgeen toen in de beroepsgroep als norm was 
aanvaard. Tevens geldt dat het bij het tuchtrecht in be-
ginsel gaat om persoonlijke verwijtbaarheid van de arts.
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heidskundige adviezen op te volgen. Alles overziende had 
het handelen dat in dit klachtonderdeel aan de orde wordt 
gesteld op onderdelen beter gekund, maar dat brengt niet 
zonder meer mee dat de bedrijfsgeneeskundige zorg van 
verweerster op dit punt tuchtrechtelijk gezien beneden de 
maat is geweest (zie Box). 

Klachtonderdeel 2
Vooropgesteld wordt dat er weliswaar een wettelijke 
plicht is voor bedrijfsartsen om beroepsziekten te melden 
bij het NCvB, maar dat dit dient om de overheid ten 
behoeve van de beleids- en besluitvorming dienaangaande 
gegevens te verschaffen en geen betekenis heeft voor de 
aan klaagster te verlenen bedrijfsgeneeskundige zorg. De 
registratie van beroepsziekten in Nederland is bedoeld 
voor preventie en niet voor compensatie of handhaving. 
Het melden geschiedt altijd anoniem, zodat klaagster een 
melding niet had kunnen bemerken. Dit algemene belang 
dient ook klaagsters belang, zodat zij wel als rechtstreeks 
belanghebbende aan te merken is en dus in haar klacht 
ontvankelijk is; verweerster heeft dan ook op dit onder-
deel terecht geen ontvankelijkheidsverweer gevoerd. 
Niettemin relativeert dit het belang van dit klachtonder-
deel, waarover ruimschoots is gedisputeerd, in het geheel 
van deze zaak over klaagster en haar gezondheid.
Het college oordeelt alles overziend dat verweerster voort-
durend doende is het zesstappenplan voor het vaststellen 

van een beroepsziekte af te werken, maar dat dit verweer-
ster nog niet verplichtte om de – weliswaar werkgerela-
teerde – klachten als vaststaande beroepsziekte te melden. 
Het enkele feit dat verweerster heeft geadviseerd klaagster 
niet meer bij de glasdraden te laten werken, betekent nog 
niet dat een causaal verband van minimaal 50% tussen 
werk en werkomstandigheden enerzijds en klaagsters 
klachten anderzijds voor haar vaststond. Zoals eerder 
overwogen vormde dit voor haar een eerste stap in het 
diagnostisch proces. Zij hoefde er op dat moment nog niet 
vanuit te gaan dat er sprake was van een beroeps ziekte 
die gemeld diende te worden. In het onderhavige geval 
werd nader onderzoek gedaan naar aard en oorzaak van 
de luchtwegklachten, uiteindelijk door het NKAL. Tegen 
die achtergrond is verweerster niet op het punt aanbeland 
dat zij een melding beroepsziekte moest doen. Kortom, er 
was geen meldplicht.

Beslissing
Klaagster ging in beroep. Het Centraal Tuchtcollege 
bevestigt het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege. De 
klachten zijn ongegrond verklaard.

Kijk voor de volledige tekst van deze uitspraak op www.
tuchtrecht.nl >Gezondheidszorg en zoek met zaaknum-
mer c2016.366. Wilt u reageren? Stuur een mail naar 
TBVredactie@bsl.nl.


