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Verplichting van medewerker 
(Artikel 11 Arbo-wet) 

Zorg dragen voor welzijn, veiligheid 
en gezondheid van zichzelf en 

anderen. 
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Observatie op het werk

Verzuimen 

Sterk wisselend werkpatroon

Verlies concentratievermogen

Vaker betrokken bij ongevallen

Verminderde kwaliteit

Verminderde productiviteit

Klachten van klanten

Verstoorde relaties met collega’s

Slechtere werksfeer

Onverzorgd uiterlijk



Grip op middelengebruik…….

ADM
beleid



Stelling 1

Dient een bedrijfsarts actief betrokken te zijn bij het opstellen van 
een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid?

Antwoord

A    Nee, dat is een taak van de werkgever

B Nee, de BA heeft alleen een uitvoerende taak

C    Ja, vanaf het begin. Het betreft preventie en gezondheid

D   Ja, adviserend in de eindfase



Stelling 2

Kun je als werkgever een preventieve rol spelen bij 
middelenproblematiek van een medewerker?

Antwoord

A    Nee, dat is geen taak van de werkgever

B Nee, alleen wanneer een medewerker zich meldt met een probleem
kan dit, dus niet preventief

C    Ja, alle medewerkers dienen door goed ADM-beleid ingelicht te zijn 

D   Ja, maar alleen gericht op afdelingen met veiligheidsrisico’s 



Alcohol- en drugsvrij werken

Vier Pijlers



Alcohol- en drugstesten





Individueel = gericht testen bij vermoeden
Alleen bij gegrond vermoeden
Gericht op twijfel prestatieplicht medewerker

Weigeren van een test mag, 
maar heeft veiligheidsmaatregelen tot gevolg

Alcohol- en Drugstesten

Random = willekeurig testen (poortcontrole)
Altijd door externe dienstverlener
Willekeurigheid garanderen
Enkel vaststelling “fit voor werk / niet fit voor werk”

Bij een ongeval
In beleid mogelijkheid creëren om toe te kunnen passen



Privacyrechtelijke aspecten

Privacyrechtelijk:

Individuele arbeidsrechtelijke uitspraken (die ondersteunen 
testen, mits als sluitstuk van preventief ADM beleid) 

Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP), vanaf 25 mei 2018 AVG

Uniper uitspraak

Roep om wetgeving door bedrijfsleven (VNO/NCW 

en MKB pamflet)

Behandeld in tweede kamer (AVG wet) op 8 maart jl.

Minister Dekker komt met antwoord



Controles door BA (standpunt NVAB)

Eenduidig en kenbaar beleid, ook ten aanzien van controles 

Valide methode, zo weinig mogelijk ingrijpend 

Mogelijkheid contra-expertise 

Resultaat onderzoek eerst aan werknemer 

Slechts conclusie geformuleerd als (on)geschiktheid voor 
overeengekomen medische functie-eisen 



Verslavingsgedrag

Weglopen voor verantwoordelijkheid

Onverschilligheid

Gericht op korte termijn

Schuld ligt bij een ander, slachtoffergedrag

Over grenzen gaan, niet stilstaan bij consequenties

Afhaken en isoleren

Manipuleren, liegen en bedriegen

Ontkennen of minimaliseren van het probleem



Denkfouten

Ik heb geen probleem

Morgen stop ik

Vandaag neem ik alleen een klein beetje, 2 glaasjes

Ik ben te slim om écht verslaafd te raken

Het ligt aan de ander en omstandigheden

Het is mijn probleem, dus moet ik het alleen oplossen

Het gaat vanzelf weer over.



Professionele hulp



wie WIL 
zoekt een mogelijkheid

wie NIET WIL
zoekt een reden



Werkhervatting – re-integratie 

Inzetbaarheid afstemmen met werkgever en BA 

Draagvlak peilen en creëren bij directe collega’s

Conflicten, stress, werkdruk etc behandelen in nazorg

Medewerker goed volgen (cross addiction, relapse en isolatie)



Risicofactoren op de werkvloer 

Spanning - stress

Beschikbaarheid en toegankelijkheid

Onregelmatige werktijden

Sociale druk - bedrijfscultuur

Afwezigheid supervisie

Monotoon werk

Geïsoleerd werken

Ontbreken van regels of de informatie daarover






