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Disclosure belangen spreker(potentiële) 

belangenverstrengeling

Geen

Voor bijeenkomst mogelijk 

relevante 

relaties met bedrijven

• Sponsoring en 

onderzoeksgelden

• Adviseurschappen en 

honorarium incl. 

sprekersvergoedingen > € 500

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …..

• ---

• ---

• ---

• ---



Wie is er tegen …

• Integriteit ?

• Kwaliteit ?



De uitdaging is om goed over die begrippen te spreken

Programma

• Wat is een goede bedrijfsarts? 

• We kijken naar uw kernwaarden

• Model om over dilemma’s beter te communiceren 



Vraag

• Beschrijf kort een situatie waarvan u durft te zeggen ‘dat heb ik nou goed 

gedaan’



Wat is goed? 

Twee betekenissen:

• 1. ‘Goed’ in de vakmatige zin van het woord (u hebt ervoor gestudeerd, een 

goede bedrijfsarts beheerst zijn vak)

• Maar iemand kan zijn vakkennis op slechte en goede manier inzetten 

(gruwelijke voorbeelden van artsen). Dus is er ook: 

• 2. ‘Goed’ in de ethische zin van het woord (vanuit de goede waarden en 

normen je kennis inzetten)

• In ‘goede zorg’ gaan deze twee betekenissen van goed samen 



We zien die relatie tussen ethiek en kwaliteit ook terug ‘10 

kernwaarden van de bedrijfsarts’

• Het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkomen van 

beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen, en op behoud van 

duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Dit in het belang (Nu komen de 

waarden) van die werknemer, de maatschappij waarin hij leeft, en de 

organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert. 

• Goede bedrijfsgeneeskundige zorg gaat over de wisselwerking tussen 

arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts stemt die zorg af op de specifieke 

arbeidssituatie: een zorgpakket op maat. (vakkennis)

• De bedrijfsarts levert bedrijfsgeneeskundige zorg vanuit een professioneel 

onafhankelijke positie, waarin hij de verantwoordelijkheid neemt voor de 

aard en inhoud van zijn zorgverlening (ethische waarde komt werk ten 

goede).

• Goede bedrijfsgeneeskundige zorg impliceert dat de werknemer vrije 

toegang tot die zorg heeft. Zijn recht op privacy (ethische waarde komt werk 

ten goede) wordt altijd gerespecteerd.



10 kernwaarden (verv.)

• Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist actueel inzicht en dus regelmatig 

onderzoek van de werkomstandigheden (vakkennis; medewerking 

omgeving noodzakelijk).

• Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist, indien geïndiceerd, 

samenwerking met of verwijzing naar andere deskundigen binnen en buiten 

de arbeidsorganisatie en de gezondheidszorg (om je vak goed uit te 

oefenen is open houding noodzakelijk).

• Goede bedrijfsgeneeskundige zorg voldoet aan door de beroepsgroep 

opgestelde wetenschappelijk onderbouwde ('evidence based') richtlijnen en 

normen (vakkennis). Het medisch beroepsgeheim wordt altijd 

gerespecteerd.(ethisch…omwille van goede zorg)

• Goede bedrijfsgeneeskundige zorg impliceert een goede bedrijfsarts: hij is 

opgeleid en geregistreerd op basis van in het beroeps profiel vastgelegde 

en toetsbare kennis- en vaardigheidseisen (beperkt to vakkennis)



Conclusies

• Ethische standaarden gaan samen met kwaliteit

• Maar het zijn wel twee verschillende niveau’s

• Voorbeeld?  



Bedreigingen voor goed werk?



U werkt in een instituut/organisatie/bedrijf

• En daarin zijn andere dingen belangrijk dan ethische standaarden en 

vakkennis

• Een handvat om dit ‘conflict’ inzichtelijk te maken:

• Er zijn twee soorten goederen: interne-externe goederen (voorbeeld van 

schaken): 

• + Interne goederen zijn de kwaliteiten die in handelen worden gerealiseerd 

(gezondheid, goed werk,goede arbeidsomstandigheden)

• + Externe goederen zijn uitwendige voorwaarden. Bijvoorbeeld geld, macht, 

prestige. Ze zijn wel nodig maar vormen niet de kern van het werk. 



Interne/externe goederen (verv.)

• Verschillen tussen interne en externe goederen:

• + Externe goederen zijn competitief; er is schaarste. Interne goederen niet 

(voorbeeld muziek maken)

• + Interne goederen verwerf je slechts door activiteit te verrichten. Externe 

goederen eventueel door ‘organisatie-vreemde’ activiteiten

• Sommige mensen spreken/denken op het ene, andere op het ander niveau

• Voor de professional zijn interne goederen bepalend. In professionele 

organisatie zijn externe goederen randvoorwaarden

• Voor managers zijn dikwijls de externe goederen bepalend

• Uitdaging: … 



Casus

• Organisatie (P&O en de leidinggevenden) vereist dat overspannen 

werkneemster dagelijks de leidinggevende belt.

• Bedrijfsarts meent: ‘niet goed voor haar, laat haar 2 weken met rust’

• Leidinggevende meent dat hij advies bedrijfsarts naast zich neer kan 

leggen.

• Hoe gaat u het gesprek aan? 



Casus, suggesties

• U hebt ervoor gestudeerd (vakkennis)

• Zit leidinggevende niet in kramp van externe goederen? 



Hoe op te komen voor interne goederen? 

‘Morele moed’ ( ‘standvastig handelen’)

• Is het midden in het emotionele spectrum vrees en durf, de ondeugden lafheid 

en overmoed. 

• De stappen: 

• Wat is het gevaar?

• Wat is het doel dat je in je functie moet nastreven?

• Wat is de beste manier om met die weerstand om te gaan? 

• Moed is niet: - per se op iets/iemand afgaan; de kern van moed is 

vasthoudendheid

• - het zoeken van de strijd omwille van de strijd



Onafhankelijkheid

• Beroepscode: ”De bedrijfsarts zal alleen opdrachten aanvaarden indien 

zijn/haar positie als onafhankelijk deskundige in voldoende mate is 

gewaarborgd.” 

• Kernwaarde 3: “Professioneel onafhankelijke positie”

• Onafhankelijk (letterlijk): geen van de partijen ondersteunen, neutraliteit

• is iets anders dan: 

• - afzijdigheid, passiviteit

• - niet mee bemoeien

• - in een belangenspel de middenweg bewandelen

• Onafhankelijkheid is een eigen ruggegraat tonen; intern kompas 


