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Intimidatie op de werkvloer vanuit 
arbeidsrechtelijk perspectief

Zorgseminar Capra, 19 juni 2018

Mark van de Laar

‘Over de wet BIG en de Wkkgz’
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• De heer Janssen: teamleider van verpleegkundigen (neurologie)

• Klacht van mevrouw Pieters: de heer Janssen maakt seksueel getinte 
opmerkingen etc.

• Onderzoek Hoffmann

Casus (1)
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• Getuige

• Losse cultuur op de afdeling

• Vergelijkbaar gedrag bij een vorige werkgever?

• Dienstverband wordt in overleg beëindigd

Casus (2)
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• Wet BIG relevant (tuchtrecht)?

• Wkkgz relevant (meld- en vergewisplicht)?

Deze vragen zijn ook van belang voor verhouding werkgever/werknemer

Gezondheidsrechtelijke vragen
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• Artikel 47 wet BIG

• Twee tuchtnormen

• Doelstelling: kwaliteit beroepsuitoefening

Het tuchtrecht (1)
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• Aan de orde?

• Stel: werkzaam op de afdeling IC?

• Wat als er ook sprake is van grensoverschrijdend gedrag tegen een 
patiënt?

• ECLI:NL:TGZCTG:2017:263

Het tuchtrecht (2)
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• Artikel 4 Wkkgz

• Redenen die het aangaan van het dienstverband beletten?

• Moet de werknemer zelf melden?

De vergewisplicht (1)
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• Ja, hoewel hier verschillend over geoordeeld wordt 

• ECLI:NL:TGZRZWO:2015:70 / ECLI:NL:RBONE:2013:BZ1359

• Doet vergewisplicht af aan informatieplicht werknemer?

De vergewisplicht (2)
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• Artikel 11 Wkkgz

• ‘Ernstig tekort schieten in het functioneren’

• Melden bij inspectie

De meldplicht (1)
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• Moet betrekking hebben op de zorgverlening aan patiënten 

• Bij (bijkomend) grensoverschrijdend gedrag naar patiënten 

• Andere afdeling?

De meldplicht (2)
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• Arbeidsrecht = beschermingsrecht werknemer

• Wet BIG en de Wkkgz = kwaliteit zorg(verlening)

• ECLI:NL:GHARL:2017:827

Conclusies (1)



12

Conclusies (2)

• Botsende of parallelle belangen?

• Goed werkgeverschap in de zorg wordt ingekleurd door 
specifieke regelgeving (wet BIG en Wkkgz)

• Rechtvaardigt geen strijd met goed werkgeverschap
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Ook bij intimidatie goede balans vinden:

• Goede zorg

• Zorgvuldigheid werkgever

• Goed werknemerschap (transparantie)

Stappenplan kan nuttig zijn

Ten slotte
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Bezoek onze website: www.capra.nl
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Bedankt voor uw aandacht


