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ICOH en de ethische code

International Commission on Occupational

Health (ICOH) 

International Code of Ethics for Health 

Professionals, third edition 2014
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Verschillen

Overeen -

komsten

Kernwaarden van de

bedrijfsarts De ethische code 

van de ICOH



Ruime doelgroep

• Professionals

• Toezichthouders

• Werkgevers en werkenden

Criterium: iedereen die 

professioneel met V-G-W op 

het werk te maken heeft



Breed profijt

Brede groep die profijt heeft 

van ethisch handelen

• Individueel

• In de organisatie

• Buiten werkomgeving

• Milieu

• Maatschappij (wereldwijd)



Bredere actiescoop

niet alleen 

beschermen 

& verbeteren/herstellen

maar ook 

bevorderen & vergroten

& versterken & doen groeien



Wat is er anders bij de ICOH?

• optimalisatie 

• iedereen

• in verbondenheid

• bronaanpak

positiever inclusie f handelen

• vinden van oplossingen 

ipv uitsluiten

van problemen

• participatie



Je doet 

het nooit

alleen….

…en je 

doet het 

niet voor 

één

…maar met 

anderen



Casus 
Mevrouw X, 38 jaar oud, is werkzaam als projectmanager voor 40 uur per 

week. Zij stuurt een complex project aan, waarbij zij verschillende partijen 

samenbrengt in een politiek gevoelig veld. Zij is kostwinner, gehuwd, heeft 

twee kinderen van 12 en 15 jaar.

Mevrouw maakt fouten in haar werk. Onlangs heeft ze in de spits een 

kopstaartbotsing veroorzaakt. Nu durft ze geen auto meer te rijden. Ze heeft 

zich ook ziekgemeld. Werkgever en werknemer vragen de bedrijfsarts om 

advies.

De klachten van mevrouw X bestaan uit concentratieproblemen, 

vergeetachtigheid, voortdurend piekeren en angstige en sombere 

gedachten. Ze slaapt nog maar twee uur per nacht en is om vijf uur al 

wakker. Ze neemt minder initiatief, maakt fouten. Ze heeft enkele 

paniekaanvallen gehad waarvoor ze de spoedeisende eerste hulp heeft 

bezocht.

Haar partner heeft sinds ruim een jaar progressieve hoofdpijn. Recent is bij 

hem een glioblastoom gediagnosticeerd, waarvoor men hem een 

experimentele behandeling in het buitenland heeft geadviseerd. Normaal 

doet de partner het grootste deel van het huishouden en zorgt hij voor de 

kinderen. Hij is nu niet in staat zijn zorgtaken te vervullen.



• Gezondheid
is het vermogen aan te passen, regie te voeren.

– Risico's onderkennen en verhelpen

– Kansen in relatie mens en werk benutten

– Versterken, bevorderen, beschermen en
herstellen,behandelen

– Het belang hiervan actief uitdragen!

• Veiligheid
– Fysieke en materiele veiligheid

– Sociale veiligheid

– Versterken, bevorderen, beschermen en
herstellen,behandelen

• Zingeving
de mens is een waarde gedreven wezen

– Aandacht voor wat de werkende drijft

– Welke waarden spelen mee in het werk?

– Welke waarden zijn in het geding?

– Hoe verhouden wij onszelf tot 
bestaansvragen? En in relatie tot werk?

. Participatie
- Participatie in werk actief

uitdragen,versterken, bevorderen, 
beschermen, herstellen

- Aanpassing en ontwikkeling ten gunste van 
de mens

- Wij participeren zelf ook: verbinden, zijn 
attent, initiëren, gevraagd en ongevraagd

• Professioneel
‘INTEGER’:  ZORGVULDIG, UITLEGBAAR,   
STANDVASTIG

– Geheimhouding:  richtlijnen en wet-en
regelgeving

– Reflectie op eigen handelen en daardoor
keuzes kunnen verantwoorden in het licht van 
publieke, professionele, organisatorische en
persoonlijke normen en waarden

• Toegankelijk
– Voor werkenden

– Voor de werkorganisatie

– Inzet om toegang te verbeteren, ook t.b.v.

ongevraagde optimale advisering

• Actueel
– Kennis en kunde houden we actueel

– We spelen in op verandering

– Diverse bronnen

– Brugfunctie tussen evidence en praktijk

– Induceren van individu naar kennis op hoog
niveau en deduceren v.v.

• Samenwerking
– Altijd schakel in een keten

– Samenwerken, benutten van kennis met 
andere schakels in de keten ten gunste van 
gezondheid, veiligheid en zingeving in en door 
het werk
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