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1. Interim rapportage over het functioneren van de
WMK

1.1 Eerstedeelonderuoeknaaraanstellingskeuren

De Wet op de medische keuringen beoogt de persoonlijke levenssfeer en de licha-
melijke integriteit van keurlingen beter te beschermen. Bovendien is deze bedoeld
om ongewenste risicoselectie door middel van een aanstellingskeuring of een
verzekerings- of pensioenkeuring tegen te gaan.3

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het eerste deelonderzoek naar de
uitvoering van het onderdeel aanstellingskeuringen van de V[et op de medische keu-
ringen (WMK).4 Dat betekent dat hier met name wordt besproken de wettechnische
a§pecten van de WMK en de uitvoering daarvan in relatie tot een sollicitatie naar
een aanstelling in arbeid.

1.2 Keuring en medisch ondezoek

Artikel I van de 1VMK vangt als volgt aan:
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

o keuring: vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het ver-
richten van medisch onderzoek in verband met het aangaan of wijzigen
van: een burgeruechtelijke arbeidsverhouding die bij of lrachtens de Ziek-
tewet of de \let op de ArbeidsongeschiWheidsverzekering als dienstbetrek-
kin g w ord t aan ge merlct.

In het kort stelt de WMK beperkingen aan keuringen bU sollicitaties. Als iemand
solliciteert naar een baan, mag alleen onder bepaalde omstandigheden een medische
keuring worden verlangd. Dit is om vast te stellen of de sollicitant de functie waar-
naar hij of zij solliciteert, kan uitoefenen zonder de eigen gezondheid of die van
anderen in gevaar te brengen. Een aanstellingskeuring mag pas dan plaatsvinden als
de werkgever van plan is de kandidaat aante nemen. De werkgever mag een kandi-
daat dus niet tijdens het selectieproces keuren. Uiteraard mogen de resultaten ook
niet gebruikt worden om de 'meest gezonde' kandidaat te selecteren.

De wetgever beoogt met de WMK onder meer de rechtspositie te versterken van
person9n die een medische keuring moeten ondergaan. Een keuring bd aanstelling

3 staatsblad, lgg7, 636. zie voor een volledig overzicht van de wMK wettekst bijlage
I

4 Het vormt daarmee het eerste deel van het evaluatieonderzoek naar de wet op de
medischeteuringen dat TNo Arbeid uitvoeÍ in opdracht van ZorgonderzoekNe-
derland (zoN). Begin 2001 volgt een tureede deeÍover de verzekelings- en pensi-
oenkeuringen en een derde deel waarin de conclusies uit de beide delerizijn samen-
gevat en waarin een algehele beoordeling over de uiwoering van wMK wordt ge-
geven.
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mag alleen worden uitgevoerd door een arts die werkzaam is bij een gecertificeerde

arbodienst. Voor de werkgever is er in de WMK een expliciet verbod tot keuren

opgenomen: een werkgever mag tijdens een sollicitatiegesprek niet vragen naar de

gezondheid van de sollicitant of diens ziekteverzuim in het verleden, en niet wagen

naar een gezondheidsverklaring.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de wetgever onder medisch keuren meer ver-

staat dan alleen een medisch onderzoek door een arts, maar bijvoorbeeld ook een

vragenformulier, een gezondheidsverHaring en het stellen van mondelinge rnagen

door de werkgever. Voor degenen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming

van de WMK is dit evident. Uit het evaluatie-onderzoek u/aarover hiema wordt ge-

rapporteerd blijkt dat dit voor andere betrokkenen vaak niet duidelijk is. Dat wil
zeggen dat veel bedrijfsartsen, werknemers en werkgevers bij een aanstellingskeu-

ring denken aan een (uitgebreid) onderzoek door een arts. Tot voor de komst van de

WMK in 1998 was dit in de regel ook de praktijk. Wat daarna gebeurde, is onder-

werp van deze sfudie.

1.3 Aanleiding evaluatieonderuoek

De Minister van WVS zendt in overeenstemming met de Minister van SZW drie jaar

na inwerkingtreding van de wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-

Generaal een verslag over de doelheffendheid en effecten van de rWMK in de prak-

tijk (artikel 15 ViMK). De Ministers van VÏVS en SZW hebben 7-orgpndetz.oek

Nederland (ZOIQ verzocht zorg te dragen voor de uiWoering var, deze wetevaluatie

via het Programma evaluatie regelgeving.5 Deze heeft vervolgens aan TNO Arbeid

de opdracht verleend het onderzoek uit te voeren en daarbij apart te rapporteren over

aanstellingskeuringen.

De resultaten van het deelonderzoek naar verzekerings- en pensioenker:ringen en de

uiteindelijke integrale rapportage komen in het voorjaar 2001 ter beschilking. Voor

de onderhavige rapportage over aanstellingsker.ringen betekent dit dat gegevens zijn

verzameld over de periode van ruim twee jaar na inwerkingteden van de WMK.

1.4 Evaluatievragen

Op het terrein van aanstellingskeuringen diende een evaluatieonderzoek plaats te

vinden, waarbij ook aandacht moest worden besteed aan de wijze waarop door be-

trolJ<enen vorm is gegeven aan uitvoeringsprocedures, onder meer met betre}lking

tot het doel en de proportionaliteit van vragen en medisch onderzoek.

Door ZON zijn de invalshoeken of waagstellingen aangegeven van waaruit de ana-

lyse van de door TNO Arbeid verzamelde gegevens diende te geschieden.Dezn zijn

5 Dit progrurn-u is specifiek bedoeld om inzicht te geven in de doelfieffendheid en

etricten van wetten op het gebied van gezondheid, preventie enzorg in de praktijk.

April 2000 heeft de door ZON samengestelde begeleidingscommissie het door

TNO Arbeid voorgestelde onderzoeksplan goedgekeurd.
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beschreven in de programmatekst 'Programma Evaluatie regelgeving wet op de
medische keuringen'.6 De waagstellingen door ZoN zijn hieronder weergegeven:

1. In hoeverre worden de WMK-bepalingen nageleefd?
2. fn hoeverre zijn de doelstellingen van de WMK bereikt?
3. Zijn de risicoselectie bij sollicitaties, alsmede de (vrees voor) onge.

wenste maatschappelijke gevolgen van keuringen verminderd?
4. rs de wet handhaaÍbaar? Hoe verloopt het toezicht op de naleving van

de wet?
5. Hoe is de afstemming met andere wetten en andere rechtsnormen,

waaronder de mededelingsplicht en de precontractuele redelijkheid en
billijkheid?

6. rs het instrumentarium +.q. het reguleren van de keuring, in eerete in-
stantie grotendeels door middel van zelfregulering - doeltreffend ter
versterking van de rechtspositie van de sollicitant?

7. Is de rechtspositie van sollicitanten en aspirant-vezekerden versterkt?

Dezn, zevenwaagstellingen zijn in lijn gebracht met de 22 wagenop het terrein van
verzekeringskeuringen (die in de tweede deelrapportage worden behandeld) en te-
ruggebracht tot twee centrale onderzoekswagen.

1.5 Centrale onderzoeksvragen

De eerste centrale onderzoeksvraag omvat vragen naar de min of meer l«mntificeer-
bare doelstellingen en resultaten van de WMK. De tweede centale onderzoekswaag
omvat vragen naar meer procesmatige componenten.T Daarbij worden onderschei-
den de wagen met een meer politiek enlofjuridisch component, waarin de doel- en
normstellingen van de wet naar voren komen en wagen met een meer beleidsevalua-
tief of sociaal-wetenschappelijke component.

Centrale onderzoekswaag I :
Wat beoogt de WMK en wat zijn de effecten? (evaluatievragen lr2r3)

o Welke effecten worden( en werden) beoogd met de WMK?
o V[elke (mogehjke) neveneffecten van de IVMK zijn door de diverse partijen

benoemd?
o 'Wat zijn in de praktijk de effecten van de \VMK?
o v/elke neveneffecten doen zich in de praktijk voor (benoemde en onbe-

noemde)?

6 D" Progrn -"t kst onderscheidt de terreinen van Aanstellingskeuringen, Verzeke-
rings- en pensioenkeuringen (arbeidsgerelateerde verzekeringen en particuliere ver-

Tekeringen) en Zelfregulering. Op deze terreinen worden een groot aantal specifie-
ke vragen genoernd, waarvan 7 op het terrein van aanstellingskeuringen.

7 In hooftlstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.
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Centrale onderzoelcsvraag 2 :
Hoe is de afstemming met andere wetten, de handhaving van de WMK en ver-
sterking van de rechtspositie van de sollicitant geregeld? (evaluatievragen
4r516r7)

o Hoe is de afstemming met andere wetten en andere rechtsnormen, waaron-
der de mededelingsplicht, de precontactuele redelijkÍreid en billijk*reid en

de V/etREA?
o Op welke wijze is de handhaving geregeld in de wet?
o Wat voor een consequenties heeft de afstemming met andere wetten en

rechtsnorme,:r in de praktijk?
. Op welke wijze vindt de handhaving in de praktijkplaats?
o Is het instrumentarium adequaat voor de versterking van de rechtspositie

van de sollicitant of behoeft deze verbetering?

1.6 Onderzoek en rapportage

Om te voldoen aan het verzoek eerder te beschikJ<en over de resultaten van het on-
derzoek naar aanstellingskeuringen is dit deel van het evaluatieonderzoek binnen zes

maanden uitgevoerd. Het sframien van deze deelrapportage over aanstellingskeurin-
gen volgt de diverse gebruikte onderzoeksmethoden:
. een evaluatie van de wettekst;
o bestudering van wettechnische en onderzoeksliteratuur en beleidsdocumenten;
o telefonische interviews met 1.000 werkgevers;
o een schriftelijke enquëte verzonden aan 1.800 bedrijfsartsen;
. een tiental gesprekl<en met vertegenwoordigers van betrokften organisaties (ver-

tegenwoordigers van bedrijfsartsen, van arbodiensten, van werkgevers, van
werknemers, van chronisch zieken en gehandicapten en menseÍr betokken bij de

wetvoorbereiding);
. een Electonic Board Room sessie (EBR) met vertegenwoordigers van partijen.

Voorafgaande aan de beschrijving van de resultaten van de evaluatie van de wettekst
in hoofdstuk 3, is in hoofdstuk 2 in het kort de voorgeschiedenis van de WMK be-

schreven. Hoofdstuk 4 beschrijft het conceptueel kader van het empirische onder-
zoek en de opz,et van het onderzoek. Hoofdstuk 5 schetst in het kort ontwil:kelingen
die hebben plaatsgevonden in het veld na de invoering van de \MMK. De antwoor-

den op de wagen aan werkgevers zijn beschreven in hoofdstuk 6 en die aan bedrijfs-
artsen in hoofdstuk 7. De resultaten van de literatuurstudie, de EBR en de gesprek-

ken met werkgevers (organisaties), bedrijfsartsen, arbodiensten, werknemers, ar-

beidsgehandicapten en hun vertegenwoordigers zijn beschreven in hoofdstuk 8.

Antwoorden op de centrale onderzoekswagen en de conclusies staan in hoofdsfuk 9.

kr bijlagen zijn successievelijk opgenomen de wettekst WMK en onderdelen van het

Protocol Aanstellingskeuringen. De verschillende'rragenlijsten zullen worden opge-

nomen in de integrale rapportage.
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2. De aanloop tot een Wet op de medische keuringen

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de voorgeschiedenis tot een wettelij-
ke regulering van de aanstellingskeuring knr. 2.2). De verzekeringskeuring, als

toegang tot zogenaamde 'normale' of gangbare verzekeringen, blijft hier grotendeels

buiten beschouwing. Wel komt deze in de beschrijving van de aanloop tot de wet
aan de orde. Omdat de mate waarin de werkgevers aanstellingskeuringen lieten ver-

richtten hét doorslaggevende argument is geweest voor een wettelijke regulering
(zoals beschreven in paragraaf 2.3), wordt dit hoofdstuk afgesloten met het aspect

'de aanstellingskeuring in cijfers' (parugraaf 2.4).
Tot de invoering van de WMK in 1998, werd onder een medische keuring een keu-

ring bedoeld die op verzoek van de werkgever door een arts wordt verricht. In de

regel was dit een bedrijfsarts of huisarts. Daar dit hoofdstuk betekking heeft op de

situatie van vóór 1998, heeft de term aanstellingskeuring in dit hooftlstuk alleen

betrekí<ing op keuringen die door een arts zijn verricht.

2.2 De aanleiding tot een Wet op de medische keuringen

Vanaf 1970 is er in Nederland en andere landen een maatschappelijke en politieke
discussie gaande over aanstellingskeuringen als selectie-instnrment van werkgevers

en over de validiteit en de voorspellende waarde van keuringenS. Deze discussie

heeft een keur van rapporten en artikelen opgeleverd en is nu na dertigjaar nog niet
verstomd. Deze historische beschrijving is daarom beperkt tot enkele hoogtepr.rnten

in het recente verleden. Te beginnen in 1987 toen de jurist Gevers de discussie aan-

zwengelde binnen de lcring van verzekeringsdeskundigen. Dit door een publicatie

over het bestaansrecht van en de te stellen greÍuzenaanverzekeringskeuringen in de

context van het voortschrijdende inzicht over erfelijkÍreids- en gezondheidsrisico's

(Gevers, 1987). In verzekeringskringen heet het dat dit de start is geweest van de

discussie die heeft geresulteerd in een'Wet op de medische keuringen (Salomons,

1998). Omstreeks dezelfde tijd werd zowel vanuit de wetenschap als het parlement

aangedrongen op een wettelijke regulering van de aanstellingskeuring. Deze zou
met name meer functiegericht moeten worden @ute (1997) onder verwijzing naar

het rapport uit 1989 van de Interdepartementale V/erkgroep Aanstellingskeuringen).

Het eerste initiatiefvoorstel van kamerlid Kohnstamm (1993) dat medisctre keurin-
gen aan banden wilde leggen, kon aanvankelijk niet op voldoende sterm in het Par-

lement rekenen. Maar dat veranderde toen, met de privatisering van delen van de

sociale werknemersverzekeringen, de eerste berichten binnenl«liramen dat werkge-
vers zich steeds m€er van aanstellingskeuringen grngen bedienen, teneinde het naar

8 Zie onder meer De Kort, 1993 en 1997; Dute, 1997; Hendriks, 2000.
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hen toegeschoven ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico vooraf in te perken (Hen-
drils, 2000). Meer marktwerking in de sociale zekerheid, met name de stapsgewijs
doorgevoerde privatisering van de Ziektewet (TW), wordt alom als doorslaggevende
factor genoemd.9 Doordat de werkgevers meer financiële verantwoordelijk*reid lae-
gen voor het ziekteverzuim onder werknemers nam het aantal aanstellingskeuringen
toe. Vooral bedrijfsartsen werkzaam bij arbodiensten profiteerden hiervan. De groei-
ende markt voor selectie van sollicitanten op gezondheid overtuigde de overheid van
de noodzaak van flankerende maatregelen. De wetgeving die is bedoeld om het ziek-
teverzuim en het arbeidsongeschiktheidsvolume terug te dringen, zou anders moge-
lijk bijdragen aan een verdergaande tweedeling in de samenleving van gezonde
mensen met, versus mensen met een handicap enlof een chronische aandoening zon-
der perspectief op werk. Met de verdere stijgrng van het aantal WAO-ers tot 900.000
werd de dreiging voor een tweedeling reëel: er ontstond voldoende politiek draag-
vlak voor een wettelijke regulering van aanstellings-, pensioen- en
verzekeringskeuringen.

2.3 Naar een wettelijke regeling: yan initiatiefontwerp Kohnstamm
naar een Wet op de medische keuringen

Al vanafhetjaar 1988 laat de overheid gericht onderzoek uitvoeren naar de praktijl
de validiteit en het gebruik van het instrument aanstellingskeuring. Met name het
gebruik van aanstellingskeuringen als voorspeller van de uitval wegens ziekte wordt
nader onderzocht, evenals de bereidheid van actoren om het aantal keuringen te
verminderen. Een in dat kader in 1993 verricht onderzoek toont aan dat zelfregule-
ring - de dan in de visie van de regering nog meest wenselijk geachte optie - niet tot
het politiek beoogde 'uitsluitend keuren wanneer dat noodzakelijk is' zal leiden
(Lourijsen e.a., 1993). De Minister van SZV/ blijft vooralsnog terughoudend ten
aanzien van de noodzaak en wenselijkàeid van wetgeving op dit terrein. Alvorens
stappen tot een wettelijke regulering te zetten, wenst hrj de resultaten af te wachten
van een interdepartementaal traject rond de voorspellende waarde van medisch on-
derzoek bij keuringen. Dit traject behelsde de volgende onderdelen:

o Een onderzoek van het Rijks krstituut voor Vollsgezondheid en Milieu
(Jansen e.a.,1993) naar zowel de validiteit van voorspellend medisch onder-
zoek bij aanstellingskeuringen als bij keuringen voor levens- en arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen;

o Een advies van de Gezondheidsraad (1993);
o Een besloten bijeenkomst waarin de beholÍ<en bewindslieden deskundigen

hebben geconsulteerd.

Voornaamste uitkomst van dit traject is, ten eerste, dat voorspellend medisch onder-
zoek alleen thuishoort bij aanstellingen, als daarvoor een strikte rechwaardiging
bestaat; ten tweede, dat zelfregulering nog altijd de voorkeur verdient, maar dat

9 D"ze stappen zijn de privatisering van de eerste 216 weken met de TZ-Arbo in 1993
en als tweede stap de uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz)
in 1996.
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wanneer deze niet blijkt te voldoen, de optie van wettelijke regulering met maximale
ruimte voor zelfregulering (de zogenaamde geconditioneerde zelfregulering) be-
spreekbaar is.

Zoals gezngd diende het D'66 kamerlid Kohnstamm in 1993 een initialief-
wetsvoorstel in gericht op de versterking van de rechtspositie van keurling"rr." D"
bedoeling achter het wetsvoorstel gaat verder dan het steven de werkgever in zijn
mogelij*Íreid tot risicoselectie te beperken. De regeling is blijkens de toelichting
ondermeer gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de licha-
melijke integriteit van de keurling. Dit houdt in dat de wet toeziet op bescherming

van klassieke grondrechten. Ook sociale grondrechten worden in het voorstel ge-

noemd. Om die reden acht de wetgever zich niet slechts bevoegd, maar zelfs ver-
plicht met een wettelijke regeling te komen. Immers, het waarborgen van grondwet-
telijke en intemationale rechtsnonnen kan en mag dezn niet aan private partijen
overlaten (Hendriks en Van der Vlies, 1995).

Gelijke toegang voor iedere burger tot arbeid is in onze samenleving ean belangrijke
voorziening. De overheid is, mede gelet op de op haar rustende verantwoordelijkÍre-
den uit hoofde van het recht op bestaanszekerheid, gerechtigd om de toegang tot de

arbeid aan regels te binden. Dit is één van de redenen van totstandkoming van de

WMK.

2.4 De aanstellingskeuring tot 1998: feiten en cijfers

Wat is een aanstellingslceuring tot 1998?

Voor de totstandkoming van de IWMK kon de werkgever ten alle tijden besluiten tot
het laten verrichten van een aanstellingskeuring. In de regel was dat een medisch
onderzoek door een arts. Een aanstellingskeuring werd ook vóór 1998 uitgevoerd
om de medische geschiktheid van een kandidaat voor een functie te bepalen. De
keuring is een selectieve: aftrankelijk van de uitslag vol6 al dan niet een aanbod tot
toeteding tot de functie. De aanstellingskeuring diende en dient te worden onder-
scheiden van andere arbeidsgerelateerde onderzoeken, zoals het intedeonderzoek en

het periodiek arbeidsgeneeskundig onderuoek (PAGO) dat een werkgever rzoeÍ aanbie-

den aan werknemers die bepaalde werkzaamheden verrichten (Arbowet, Arbobesluit-
bepalingeirl l). De werknemer is in de regel niet verplicht aan dit laatste onderzoekmee
te werkan; voor het behouden van de functie heeft een eventuele weigering van zijn
kant geeir consequenties.

Tot 1997 werd een aanstellingskeuring uitgevoerd door bedrijfsartsen e,n door
huisartsen. kr dat jaar is daarin verandering gekomen: aanstellingskeuringen mochten

l0 Kamerstukken Il lgg2/g3,23 25g.
ll Do* bepalingen zijn gebaseerd op EG-richtlijnen. Als voorbeeld noemen wlf de

bepahng @l 4.22 Arbobesluit) dat de werknenrer die voor het eerst in het werk met
kankervenrek*e,nde stoffen of gevaarlijke stoffen in contact kan komen, in de gelegen-
heid wordt gesteld om voor de aanvang van die werkzaamheden een aóeidge-
zondheidskundig onderzoek te ondergaan.
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uitsluitend nog door bij gecertificeerde arbodiensten werkzame artsenl2 worden

. 

verricht (art.18 Arbowet).

ll'elke actaren zijn bij een aanstellingskeuring betrokken?
Behalve werkgevers, keurlingen en bedrijfsartsen zijn er nog andere partijen te noe-
men die min of meer betrokken zijn bij de uitvoering van aanstellingskeuringen. In
een studie naar de kwaliteit van de oordeelvorming over de geschiktheid van
individuele werknemers, hebben Mul en collega's (1997) een overzicht gemaakt van
de instanties die tot 1997 (en ook nu nog) betrokften zijn brj die oordeelvorming.
Deze instanties (actoren) worden onderscheiden in voorwaardenscheppende en
uitvoerende actoren. De arbodienst is zoals gezegd vanaf 1996 de instantie die de
keuring mag uitvoeren.
Onder de voorwaardenscheppende instanties worden er vele gerekend. Behalve de
landelijke overheid, zoals de Ministeries van SZW en vaÍr VVVS, Stichting van de
Arbeid en de Gezondheidsraad, vallen daaronder de sociale parbrers, de sociale ze-
kerheidsorganisaties (CTSV, Lisv), de rechtsprekende/trandhavende organen, zoals
het Kantongerecht, het Medisch Tuchtcollege, ornbudsman verzekeringen en om-
budsman pensioenen.
Daarbij worden ook de koepel- of belangenorganisaties gerekend tot de
voorwaardenscheppende instanties, waaronder de Branche Organisatie Arbodiensten
(BOA), Beroepsverenigrngen (NVVA, NVP), belanghebbende artsenorganisaties
zoals de KNMG, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeslunde
OrVAB), de Landelijke Huisartsen Vereniging Gtry), Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen (GAV), de Vereniging
Nederlandse Zorgverzekeraars §VZ) en de consumenten- en cliëntenorganisaties,
zoals de Gehandicaptenraad, Breed Platform Verzekeringen en Werk (BPV&W).

h 1995 werd door vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers, werkne-
mers, patiënten, consumenten en artsen overeenstemming bereikt over gedragsregels

rondom de aanstellingsker.ring. h dit zogeheten Protocol aanstellingskeuringen
(hierna: PAK) is bepaald met welk doel en onder welke voorwaarden een aanstel-
lingskeuring plaats mag hebben. Voorts zijn regels gegeven over de wijze van rap-
portage, het recht op informatie en het recht op herkeuring.13

2.4.1 In welke mate kwamen aanstellingskeuringen voor?
Sinds het begin van de jaren negentig worden aanstellingskeuringen steeds vaker
toegepast, maar hoeveel vaker is niet geheel duidelijk. De schattingen over de om-
vang van de stijging lopen in de diverse publicaties uiteen, mede omdat het begrip
aanstellingskeuren niet op dezelfde manier wordt gebruikt.
Zo constateren Andriessen e.a. (1995) op basis van onderzoekvan de Loontechnische

Dienst van het ministerie van SZW onder bedrijven en artsen (LTD, 1994) en een

onderzoek van het NIPG-TNO naar de praktijk van aanstellingskeuringen (Lourijsen

e.a., 1993) dat de toename van het aanstellingskeuren in 1992/1993 vooral plaats vond
in middelgrote ondernemingen (10-100 werknemers). Keurde n1992 nog 18% van de

middelgrote ondernerningen in 1993 nam dit toe tot 56%.In grote bedrijven (100+)

12 Het ziin artsen die bij de arbodienst in loondienst, gedetacheerd dan wel ingehuurd
zijn.

l3 Zie verder hoofdstuk 3 en de bijlage over het protocol.
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was het aantal ongeveer constant (64yr), in kleinere bedrijven (2-10 werknemers) was
het aantal keurende bedrijven wijwel nihil.

Veerman e.a. (1996) elr Huurne e.a. (1997) verschaffen in de rapportages over de
metingen van het ZARA-Werkgeverspanell4 informatie over het gebruik van
aanstellingskeuringen in 1995 en 1996. h 1995 is bij 18% van de bedrijvan waar
personeel werd aangenomen, gebruik gemaakt van aanstellingsker:ringen. kr 1996 is
dit gedaald naar 160A. Grote bedrijven verrichten vaker aanstellingskeuringen dan
Heinere: 93Yo van de bedrijvur met 500 of meer werknemers maken gebruik van
aanstellingskeuringar tegen6%o van de bedrijven met2-9 werknemers. h 1995 waren
deze percentage s 960À et 9%o.

Vergeleken met 1995 is er in 1996 weinig veranderd in het patroon van gebruik van
aanstellingskeuringen (met uitzondering van de sector detailhandet, waaÍ sprake is van
een daling; zie hier na).

Bedrijfssectore,n met relatief veel aanstellingsker.ringen in 1996 njn de proces-
industie (in 1996 49yo, was in 1995 53%) en de gezondheidszorg (50%
respectievelijk 47%). Sectoren waarin men relatief weinig gebruik maakt van
aanstellingskeuringen zrjn de horeca (1% respectievelijk 1%o), landbouw (3%o versus
5%) w de detailhandel (2% versus 8Yo). Deze sectorverschillen blijken na correctie
voor bedrijfsomvang in stand te blijven. Vergelijking met eerder onderuoek is volgens
de auteurs lastig door verschille,n in methodische opzet, in onderzoekseenheden
(andere bedrijfstakindeling, grootteklassen en al dan niet opnemen van
overheidsbedrijven in het onderzoe§ en door andere onderzoekscriteria.

Zoals eerder is aangegeven maakte in 1996 l6Yo en in 1995 l8o/o van de bedrijven
gebruik van aanstellingsker.ringen. Dit is een percentage op bedrijfsniveau. Een ander
cijfer ontstaat als me,n beziet welk deel van de in 1995 en 1996 geworven werlnemers
feitelijk met een aanstellingsker:ring van doen heeft gehad: bij 28% van àlle
wervingsprocedr.ues in 1996 is gebruik gemaakt van e€Ír aanstellingskenring (in 1995
was dit 25%). Terwijl het percentage bedrijven met aanstellingskeuringen van 1995 op
1996 iets is afgenomen, is het percentage op werknemersniveau juist iets gestegen.

2.4.2 Reden, doel en uitvoering van keuring tot 1998
Bij de tweede meting van het ZARA-V/erkgeverspanel in 1996 (Veerman e.a., 1996)
is bedrijvan gerrraagd naar de reden, doel en uitvoering van aanstellingskeuringen.

a) reden van de kewingvolgens werkgevers;
Aan de bedrijveir is in 1996 een zestal mogelijke redenen voor aanstellingskeuringen
voorgelegd, (meerdere redenen zijn mogelijk).ls De verdeling is als volgt:

- onderdeel individuele arbeidsovereenkomst (39% van de ondennaagde
werkgevers);

- onderdeel contract met BGD/Arbodienst (17,9%);
- CAO-bepahng(15,7%);

14 H"t toen nog ZARA-Werkgeverspanel heet momenteel SZW-Werkgeverspanel.
15 In hoofdstuk 6 worden deze vergeleken met de in 2000 genoemde redenen.
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- onderdeel contract met particuliere verzekeringsmaatschappij (14,2%);

- wettelijke bepalingen. Dit zijn bepalingen die de werkgever verplichten om

een aanstellingskeuring te laten verrichten bij aanname van personeel voor

een bepaalde functie enlof bepaalde werkzaamhe den (10,2%);

- onderdeel contact met pensioenfonds (9,8%);

- andere grondslagen (32,8%).

b) doel volgens werkgever;
Volgens 77o/o van de bedrijven is het nagaan of de kandidaat geschikt is voor de

functie altijd of meestal een doel van de keuring (Veerman e.a., 1996).In het kader

van de risicoselectie bij nieuw personeel is het van belang om te weten in welke mate

de aanstellingskeuring bedoeld is om het toekomstig risico van ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid in te schatten. Voor bijna 50% van de keurende bedrijven blijkt
dat altijd een doel van de keuring te njn, en voor nog eens bijna 20 procent meestal of
sofns.

c) uitvoering;
Het overgrote deel (84y") van bedrijven die in 1996 gebruik maken van aanstellings-

ketringen hanteert daarbij vaste procedures enlof richtlijnen. De toenmalige bedrijfs-
gezondheidsdienst of arbodienst is bij de meeste bedrijven (68%) de instantie die de

procedr:res en/of richtlijnen bij aanstellingskeuringen heeft opgesteld. Op de tweede

plaats komt het bedrijf zelf, 35oÀ van de bedrijven geeft aan zelf ervoor

verantwoordelijk te zijn. Andere instanties (bijvoorbeeld adviesbr:reau, CAO-partijen,

KNMG) worden weinig genoemd als opstellers van de procedures en richtlijnen.

2;.a3 Mate waarin aanstellingskeuringen voor 1998 in aÍkeuring en herkeu-
ring resulteren

Uit onderzoek onder artsen e'n bedrijven (Lourijsen e.a., 1993) blijkt dat begin jaren

negentig jaarlijls gemiddeldl à2% van de keurlingen werd afgekeurd. In absolute zin
gaat het om zo'n twee- tot zesduizend afgekeurden per jaaÍ. Daarnaast worden door

bedrijfsartsen jaarlijl«s nog eens 3%o van de keurlingen en door de huisarts 6%o van de

keurlingen "beperkt medisch geschikt" bevonden.

De Loon Technische Dienst (LTD) van het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid heeft in het tweede hvartaal van 1994 bij 1.700 artsen en circa 900

bedrijven met twee of meer werknemers een onderzoek verricht naar de praktijk van

de medische aanstellingskeuring in 1993 (LTD, 1994). De belangrijlste reden voor

afkeuring van londidaten lvas voor zowel huisartsen als bedrijfsartsen in 1993 de

aanwezigheid van een ziekte of aandoening. Als tweede belangrijke reden noemen de

bedrijfsartsen een verhoogde kans op het ontstaan van een ziekte ofaandoening door

het werk Bij huisartsen komt het voorkömen van risico's voor het bedrijf op de

tweede plaats.

Recentere gegevens over de resultaten van aanstellingskeuringen vinden we opnieuw

in de rapportage ovef, het ZARA-Werkgeverspanel ([Iuume e.a., 1996). Bij 10% van

de bedrijven die aanstellingskewingen laten verrichten, heeft wel eens een herkeuring

plaats gevonden. Van het totaal aantal personen dat in 1995 een aanstellingskeuring
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onderging is I% herkeurd. Het aantal afwijzingen als gevolg van de aanstellings-
keuring is kleiner dan het aantal herketringen. Bij 4% van de bedrijven die gebruik
maken van aanstellingskeuringen is in 1995 wel eens een sollicitant afgewezen op
grond van de aanstellingskeuring. Van het totaal aantal personen dat een aanstellings-
keuring onderging is in 1995 0,5Yo afgewezen op grond van het keuringsresultaat.

2.4.4 I)e toename van het aantal aanstellingskeuringen tot 1998: enkele ver-
klaringen

De gesignaleerde stijging van het aantal aanstellingsketringen tot 1998 is, ook door de
politielq vooral in verband gebracht met de stapsgewijs doorgevoerde marktwerking
van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Werkgevers zouden daardoor voorzichtiger
zijn geworden met het aannemen van personen met gezondheidsklachten of
personen die een risicovolle sport beoefenen. Aanstellingskeuringen werden daarbij
steeds vaker gebruikt als instrument tot risicoselectie en het functiegericht keuren
maakte plaats voor meer risicogericht keuren (Heemskerk, 1996).
Andriessen (1997) wijst erop dat sommige werkgevers de geweesde toevloed van
slechte (werkgevers-)risico's indammen door werknemers flexibel aan te nemen om
zo zowel hun functioneren als hun verzuim te testen. Een andere praktijk is de
werknemer na het tijdelijk contract eerst een medisch onderzoek te laten ondergaan
alvorens hem/traar een vast contract aan te bieden. Deze praktijk heeft -althans voor
1998- een opstuwend effect op het volume aan aanstellingskeuringen.
Tenslotte konden werkgevers ook gewoon vragen naar het arbeids- en
ziekteverleden van de sollicitant.l6 Als daar hiaten rnzaten of als sprake was van
ziekte of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid dan kon de werkgever de
sollicitatieprocedure stoppen. voor de totstandkoming van de wMK kon de
werkgever bij twijfel ten alle tijden besluiten tot het laten verrichten van een
medisch onderzoek. Bhjkbaar hadden veel managers angst iemand met een vle§e
aan te nemen. Door het laten keuren van de sollicitant dekten zij zich in tegen
mogelijke lcitiek van het hogere management op een verkeerde beslissing. Op basis
van onderzoek (Lourijsar e.a., 1993) is geschat dat begin jarennegentig twee op de
drie nieuw aangenomen werknemers is gekeurd door een arts.

16 H"t wagen door de werkgever naar gezondheid werd voor 1998 niet opgevat als een
medische keuring en ook niet verboden. Met de trVMK is dit veranderd (art.l en
art.4lidZ).
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3. De aanstellingskeuring in wettelijk perspectief

3.1 Inleiding

kt dit hoofdstuk staat de inhoud van de wettelijke normstelling van de WMK cen-
traal. Welke voorwaarden worden aan het mogen verrichten van aanstellings-
keuringen gesteld en welke zijn de wettelijke rechten en plichten van de bij zo'n
keuring betrolJ<en partijen? Vervolgens komt het juridisch kader rondom de WMK
aan de orde dat als zodanig de hierin gegeven normstellingen nader bepaalt dan wel
kleurt. Het wetgevingscluster ter bevordering van marktwerking in de sociale zeker-
heid, blijft buiten beschouwing. V/eliswaar heeft dit een belangrijke rol gespeeld bij
de totstandkoming van de WMK, rnaar een nadere inwlling van de juridische norm-
stelling geeft dit niet.
Naast de wettekst is voor deze beschrijving gebruik gemaakt van het oordeel van
deskundigen zoals dat beschreven is in wettechnische en onderzoeksliteratuur, en
beleidsdocumenten.

Alvorens in te gaan op de inhoud van de lvMK moet worden gewezen op het belang
het Protocol aanstellingskeuringen. 7-oals eerder genoemd werd in 1995 door orga-
nisaties van werkgevers, werknemsrs, patiënten/consumenten en artsen overeen-
stemming bereikt over gedragsregels rondom de aanstellingskeuring. In het PAK is
bepaald met welk doel en onder welke voorwaarden een aanstellingskeuring mag
plaats hebben. ook zijn regels gegeven over de wijze van rapportage, het recht op
informatie en het recht op herkeuring. In de slotbepaling spraken partijen af nog
datzelf<le jaar een onaftrankelijke klachtenprocedure in het leven roepen.
Van dat laatste is het echter niet meer gekomen. De politiek besloot in 1996 het
spoor van een wettelijke regeling te vervolgen en op dat momsnt zeiden de betrok-
ken werkgeversorganisaties hun medewerking aan het vervolgtraject op.l7 In hun
visie is wetgeving overbodig, omdat over dit onderwerp nu wijwillige afspraken
gemaalÍ zijn en daarmee tevens onwenselijk. Inderdaad is de rWMK op prmten een
codificatie van zaken die al 'wijwillig' - nj het onder de druk van een dreigend
ingrijpen door de wetgever - zijn afgesproken. Op een aantal andere onderdelen gaat
de wet evenwel verder dan de normstelling in het PAK en voorts is uiteraard een
verschil dat de in een wet neergelegde normen onbeperkÍ geldig zijn en niet eenzij-
dig kunnen worden opgezegd.

17 gri"f van de Raad van Cenoale Ondernemingsorganisaties aan de KNMG d.d. 13
.12.96 met afschrift aan de minister van VWS, de staatssecretaris van SZW en de
indiener van het wetsvoorstel-WMK.
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3.2 De normstelling van aanstellinskeuringen in de wet op de medi-
sche keuringen

De normstelling uit de WMK laat zich tot vijf aspecten terugbrengen. Dit zijn:
- de inperking van de bevoegdheid tot aanstellingskeuring;

- de beperking van de inhoud van de aanstellingskeuring;

- de versterking van de rechten van de keurling;
- de aanvullende normstelling voor keuringwager en keurend arts;

- de opdracht tot zelfregulering aan de betrokken organisaties.

Alle vijf worden hieronder op hoofdlijnen en onder verwijzing naar de betreffende
wetsbepalingen beschreven. I 8

Eerste element: de inperking van de bevoegdheid tot aanstellingskeuren: art. 4 lid I
Een belangrijlg zo niet het belangrijkste aspect van de wet is de inperking van de

mogelijkÍreden om een aanstellingskeuring nog als voorwaarde te stellen of te doen

uitvoeren. In het PAK heette het nog dat een aanstellingskeuring alleen plaatsheeft,

als er specifieke eisen voor de vervulling van de functie zijn geformuleerd die in
medische eisen kunnen worden vertaald (PAK, art. 2.3.1). De 1VMK scherpt dit
verder aan tot het voorschrift dat geen keuring plaats heeft, tenzij aan de vervulling
van de functie (...) bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moe-

ten worden gesteld. Onder medische geschiloheid wordt begrepen de bescherming
van de gezondheid en veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van

de desbetreffende arbeid. (art.4lid MMK).
Keuren voor een aanstelling is derhalve alleen nog aan de orde, als dit gelet op de

aard van de functie noodzakeldk is om vast te stellen of de befiokÍ<ene medisch ge-

zien in staat is de desbetreffende functie te vervullen zonder de veiligheid en ge-

zondheid van hemzelf of die van anderen op het spel te zetten (Gevers, 1998). Dit-
z.elfde noodzakelijkàeidcriterium geldt voor het stellen van vragen naar de gezond-

heidstoestand van een sollicitant, nu dit ingevolge artikel 1 lid 1 sub a eveneens valt
onder de term'keuren'. Artikel 4 meldt hierover: Bij andere beoordelingen dan de

medische keuring (bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek) mogen geen vragen worden
gesteld noch anderszins inlichtingen worden ingewonnen over de gezondheidstoe-

stand van de keurling en over diens zieldeverzuim in het verleden (art. 4lidz).

Tweede element. Beperkingen ten aanzien van de inhoud van keuringen; art. 2, lid I
en arL3.
Is éénmaal vastgesteld dat een aanstellingskeuring mogelijk is op basis van bepaalde

functie-eisen, dan worden de op de inhoud van het keuren gerichte regels relevant.

Dit zdn, ten eerste, het noodzakelijkheidcriterium van artikel zlid I en ten tweede,

de proportionaliteitsnorm van artikel 3.

l8 Gecursiveerde teksten zijn een letterlijke aanhaling van de tekst van de wet.
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Artikel 2, lid 1: aard, inhoud en omvang beperken tot het strikt noodzakelijke
Keuringen worden naar htm aard, inhoud en omvang beperV tot het doel waarvoor
zij worden verricht. Deze beperking betekent dat de meeste standaardwagen en -
onderzoeken in de context van een aanstellingskeuring tot het verleden zullen (gaan)
behoren. Wat gevraagd en onderzocht wordt, moet gerelateerd zijn aan uit bijzonde-
re functie-eisen af te leiden medische criteria. Mits het gaat om keuringen voor de-
z.elfde functie-eis blijft het mogelijk om met standaarduagen of -onderzoeken te
werken.

Artikel 3 : proportionaliteit.
Uitgeslotan zijn wagen of medische onderzoeken die een onevenredige inbreuk
betekenen op de persoonlijkc levenssfeer van de keurling. In het bijzonder is verbo-
den een onderzoek waarvan het te verwachten be:lang voor de kcuringvrager niet
opweegt tegen de risico's daarvan voor de keurling[... ofl dat anderszins voor de
keurling een onevenredig zware belasting met zich meebrengt.

Derde element: Additionele rechten keurling: mt. 1I en 12.

De keurling is ook zonder een'Wet op de medische keuringan niet geheel en al rech-
teloos. De in de artikelen 11 en 12 genoemde rechten zijn bedoeld als aanvulling op
het wettelijk kader in de Wet ganeeskundige behandelingsovereenkomst (S/GBO,
zie para.3.3) en moeten dan ook steeds vanuit deze context gelezmt worde,n.
Artikel l1 geeft het recht medewerking te weigeren aan een keuring of een onder-
deel daarvan indien ten aanzien daarvan niet is voldaan aan de artikelen
2,3,4,5,6,7, of g.l9

Artikel 12 geeft een recht op herkeuring indien aan de keuring een negatieve gevolg-
trellcing dan wel een positieve gevolgtekking onder bepaalde beperkingen wordt
verbonden.

Verder dan een enkel aangeven van deze rechten gaat de wet niet, zodat vooralsnog
de waag is wat voor de keurling de concrete betekenis van deze toekenning van
rechten is. Dit punt komt bij de behandeling van het aspect handhaving terug.2o

Vierde element. Norrnstelling voor kewingwager en keurend arts: art. 2 lid 2, art. 8
en 10.

Voor de keurende instantie is de norm van artikel 2lidZ van belang: Keuringsgege-
vens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gegeven.
Voorts wordt voor zowel de keurend arts als de geneeskundig advisew een aantal
regels gegeven in de artikelen 8 e,n 10 ït/MK.
Artikel 8 lid I schrijft een schriftelijk vastleggen voor van het doel van de kcuring,
de vragen welke ten aanzien van de gezondheid zullen worden gesteld en de medi-
sche onderzoeken welke mogen worden veticht. Het tweede lid geeft een - volgens
Markenstein(1998): suÍnmiere - specificatie van de informatieplicht uit de VIGBO:
aan de keurling wordt over het bovenstaande en over zijn rechten bij keuringen rydig

19 De voorschriften voor aanstellingskeuringen in de artikelen 24 zijnbehandeld; de
artikelen 5-7 hebben op aanstellingskeuringen geen betrekÍ<ing en de voorschriften
ex artikel 8 komen hierna aan de orde.

20 Ziepuagraaf 9.3.3 (beantwoording van de tweede centrale onderzoekswaag)
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voor de aanvang van de keuring (...) op begrijpelijke wijze schrirtefijk informatie

gegeven.

Artikel 10 schrijft de onaftrankelijlrtreid en zelfstandigheid van de keurend arts en de

geneeskundig adviseur ten opzichte van de keuringwager voor en legt beiden een

geheimhoudingsplicht op von hetgeen hen over de keurling bekend l's. Voorts wordt
hen een bewaarplicht van de in het kader van de keuring vergaarde gegevens opge-

legd, zodanig dat deze niet voor derden toegankelijk zijn. De algemene geheimhou-

dingsplicht uit de WGBO wordt in de context van aanstellingsker:ringen gespeciÍi-

ceerd tot de verplichting de keuringwager niet meer mee te delen dan voor het doel
van de keuring striW noodzakelijk is (art. 10lid 3).

De eerste verplichtingen zijn additioneel aan de voorschriften uit de V/GBO. De

bepaling ten aarnien van hetgeen aan de keuringvrager mag worden meegedeeld is

een vemriming van het voordien geldende voorschrift dat de keuringrnager uitslui-
tend de uitslag 'geschikt' of 'ongeschikt' te horen laijgt. Vanuit een oogpunt van

privacybescherming is deze uitbreiding enigszins controversieel @ute, 1997), maar

zolang dit niet alte z.eer wordt opgereh, is ze in de visie van Gevers (1998)'te
rechtvaardigerr'.7*lfregtlering zou hier 'een nuttige rol' lonnen vervullen en voorts

kan de tuchfrechtspraak een rem zijn op een te zeer oprekken, nu deze streng isje-
gens keurende artsen die aan de werkgever méer meedelen dan de uitkomst van het

onderzoek.2l

Vijfde element: geconditioneerde zelfregulering: art. 9, 13 en 14

Representatieve organisaties van de bij de wet betrolÍ<en partijen kunnen, aldus art.

9, afspraken maken over de verschillende nog welbewust opengelaten normen of
begrippen.

Deze - met zoveel woorden benoemde - normenÀegrippen zijn:
o het doel van de keuring;
. voor welke functies aanstellingskeuringen worden verricht;
o de vragen en medische onderuoeken als bedoeld in de artikelen 3 en8.22

We noemen deze afspraken verder geconditioneerde zelfregulering (in de zin van de

WMK). Dit ter onderscheiding van norÍn- en begripstellingen die tot stand komen

zonder betrolkenheid van alle representatieve organisaties, zoals de in hoofdstuk 5

besproken Algemene Richtlijnen Aanstellingskenringen (ARA), of de afspraken op

het niveau van bedrijfssectoren @GZ Wegvervoer, hoofdstuk 8) of bedrijven.Deze
laatste afspraken noemen we zelfregulering in brede zin.

Voorts kunnen de representatieve organisaties gezamenlijk ean onafhankelijke

WMK-klachtencommissie instellen (art. 13). Het tweede lid van artikel 14 kondigt

ten aanzien van het bovenstaande regelgeving middels een Algemene Maategel van

Bestuur aan indien en voor zover binnen drie jaren na de inwerkingtreding van deze

wet geen afspraken als bedoeld in de artikelen 9 en 13 zijn gemaalo of indien die

afspraken niet voldoen aan bij of bachtens deze wet gestelde eisen.

2l Gru"rr (1998) onder verwijzing naar de uitspraak van CMT d.d' 7.9'95, Medisch
Contact 1995, p. 1567-68.

22 Enk.b in de wet genoemde verwijzingen zijn weggelaten vanwege de beperking tot
aanstellingskeuringen. In het bijzonder beteft dit de verwijzing naar wagen en me-
dische onderzoeken als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7 .
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Inmiddels wordt een AMvB uitgewerkt (zie hoofdstuk 5).

De wetgever heeft de betrolJ<en partijen met deze artikelen gepril«keld 'om verder te
gaan op het vlak van de zelfordening, inclusiefde instelling van een klachtvoorzie-
ning, en om tot nadere inwlling van die norÍnen te komen. De wet biedt bovendien
een mogelijl*reid om in te grijpen als de door partUen tot stand gebrachte normering
qua inhoud (gerichtheid op het algemeen belang) te kort schiet. De in de wet neerge-
legde bepalingen bieden daarvoor een althans globale toetssteen' (Gevers, 1998).

3.3 Relevante regelgeving naast de WMK

A. De (grond)wettelijke normering
In hoofdstuk 2 lovam aan de orde dat grondrechten een belangrijk argument, Ínaar
niet doorslaggevend zijn voor de totstandkoming van de WMK. Niettemin zijndez.e
grondrechten voor een goed begrip van de in de wet gegeven nornrcn wel van be-
lang. Dit zijn:

- het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de ei-
gen persoonsgegevens (medisch dossier);

- het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam, relevant voor bijvoor-
beeld bloedafrrame;

- het gelijl*reids- ofnondicriminatiebeginsel.

Alle drie zijn zowel verdragsrechtelijk als grondwettelijk gegarandeerd. De garantie
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeEr staat in art. 10 Bw resp. 8
EVRM, de onaantastbaarheid van het lichaam in art. l1 Bw en art. 3 EVRM en het
nondiscriminatiebeginsel in art. 1 BW en diverse verdragen waaronder het EVRM
en het MBPR. Alledrie hebben zij middels directe of althans indirecte horizontale
werking van grondrechten ook betekenis voor de ker:ringssituatie. De grondrechten
zijn verder in wetgeving uitgewerkt. Relevante wetten in deze context zijn de Wet
persoonsregistaties (binnenkort de 'Wet bescherming persoonsgegevens), de Vlet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemeire Tfr/et Gelijke
Behandeling (AV/GB). Deze flankerende regelgeving komt hierna onder B. aan de
orde.

B. Flankerende regelgeving
BLWGBO, rechten en plichten in de context van medisch handelen
De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst is in 1995 als vijftle afdeling van
Boek 7 opgenomen in het Burgerlijk'Wetboek (artikelen 7:446468 B\JiI). 23 Voor
dit onderwerp zijn relevant de bepalingen terz.ake van het recht op informatie én om
van informatie verschoond te blijven ('niet-weten'), het toestemmingsrecht, het recht

23 In deze regeling zijn de belangrijkste rechten en plichten van arts en patiënt neerge-
legd. Nu vindt een aanstellingskeuring strikt genomen niet plaats in het kader van
een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar wel verHaart de zogenaanrde
Schakelbepaling (art.7:464 BW) de betreffende regels van toepassing op handelin-
gen op het gebied van de geneeskunst, anders dan krachtens een behandelingsover-
eenkomst, voor zover de aard van de rechtsbefekking zich daar niet tegen verzet.
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op geheimhouding en de norm van het 'goed-hulpverlenerschap' (art.7:453). Ook
wordt een aantal voorschriften gegeven met behekking tot het aan te leggen medisch
dossier. Relevant in de context van dit onderwerp is de regel, dat de ten behoeve van
een keuring verzamelde gegevens slechts zolang worden bewaard als noodzakelijk is
in verband met het doel van de keuring. Voorts verkrijgt de keurling zeggenschap

over de manier waarop met de in het kader van de keuring vergaarde gegevens

wordt omgegaan.

Deze laatste WGBO-regeling is in het PAK verder uitgewerkt. Men vindt daar onder
andere de regel dat de keuringsgegevens worden vemietigd (behoudans bezwaar van

de keurling) als niet tot aanstelling wordt overgegaan en dat deze, indien het wel tot
een aanstelling komt, met toestemming van de keurling gebruikt kururen worden als

uitgangspunt voor de bedrij fsgeneeskundige begeleiding.2a

82. BIG, goed-hulpverlenerschap en de tuchtnorm
De omstandigheid dat de keuringsarts in de uitoefening van zdn functie aan de pro-
fessionele standaard van het goed-hulpverlenerschap is gebonden, wil zeggen dat hij
ook in de context van aanstellingskeuringen moet handelen volgens de erkende stand

van de wetenschap binnen de beroepsgroep. Overheding van deze norm kan resulte-
ren in een zowel civielrechtelijke aansprakelijlstelling - bijvoorbeeld voor schade

bij een onterechte afkeuring - als een tuchtrechtelijke. Voor deze tuchkechtelijke
aansprakelijkÍreid is de tuchtnorm in artikel 47 van de Wet beroepur individuele
gezondheidszorg @IG) van belang.25

83. goede trouw, redelijkheid en billijkheid
De norm van de'goede'of zorgvuldige behandelaar is in de context van'WGBO en

de wet BIG al aan de orde geweest. Bij aanstellingskeuringen speelt behalve de rela-
tie keurlinglkeurende instantie ook die tussen de sollicitant en diens beoogde werk-
gever. De WMK geeft aanvulling op het BV/. De in Boek 7.10 neergelegde goed-

werknemer- c.q. goedwerkgeversnorm (aÍt.7:611) is op deze relatie (nog) niet van

toepassing, nu deze eerst gaat gelden op het moment dat een arbeidsovereenkomst

tot stand is gekomen. Voor de benoeming van de op deze relatie van toepassing

njnde rechtsnorm komt men derhalve terecht bij de artikelen 3: 11 (goede frouw) en

3:12 (redelijkneid en billijkfieid) BV/. Als centaal begrip voor de aanstel-

ling(skeuring) geldt de zgn. lrecontractuele goede touw'-norm. In de context van

de WMK is deze relevant omdat het niet langer toelaatbaar zijn van medische onder-
zoeken of wagen de positie van de sollicitant (naar wiens conditie niet langer ge-

waagd mag worden) in een ander licht stelt.

In de context van de WMK is de precontractuele goede trouw norm relevant, omdat

dez.e in een situatie waarin een beoogde werkgever bepaalde z.aken niet meer mag

24 Deze laatste bepaling (art. 2.5.5 PAK) is in het licht van de latere normstelling uit
artikel 2 lid 2 ïVMK vermoedelijk niet meer rechtsgeldig. Dit aspect is in paragraaf
3.2 aatde orde geweest (derde element).

25 Dat de hierin neergelegde norm - een handelen of nalaten in skijd met de z.org die
men als beroepsuitoefenaar hoort te betrachten - ook op aanstellingskeuringen van
toepassing is, is in de praktijk van alledag wel doorgedrongen: ook aanstellings-
keuringen zijn regelmatig aanleiding tot het indienen van klachten bij de tucht-
rechter. Gevers (1998) onder verwijzing naar CMT 3.3.94, TvGR 1994/53.
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wagen, op de sollicitant een zekere spontane meldingsplicht lijkt te leggen. De

}VMK beoogt het inwinnen van voor de functie irrelevante informatie uit te sluiten,
maar dit laat onverlet dat een werkgever een gerechtvaardigd belang kan hebben om
vooraf kennis te nemen van hetgeen voor de sollicitatie mogelijk wél relevant is.

Een sollicitant mag er derhalve niet zonder meer vanuit gaan, dat hij de gegevens

waarnaar een werkgever niet rechtstreeks mag wagen ook in alle gevallen mag ach-
terhouden.

Over dit onderwerp bestond al voor 1998 enige jurisprudentie, namelijk in de con-
text van het verzwijgen van een aandoening die de werknemer ongeschikt maakt

voor de uitoefening van de functie. De Hoge Raad achtte dit in 1991 een voldoende
grondslag voor ontslag26; bij de parlementaire behandeling van het wetvoorstel
WMK is dit nog eens met zoveel woorden bevestigd. Het feit dat een werkgever
geen gezondheidswagen meer rnag stellen ontslaat de sollicitant niet van zljn ver-
plichting om de voor de vervulling van de functie relevante gezondheidsbeperkingen

zelf te melden. Verzwijging van relevante informatie levert te allen tijde strijd op
met de precontractuele redelijkheid en billijk*reid (Gevers, 1998, Hendriks, 2000;.zz

Dit uitgangspunt is na inwerkingtreding van de WMK in hoger beroep bevestigd
door de Rechtbank Rotterdam. De WMK bepaling die een sollicitant het recht geeft

te zwijgen over medische lovesties die voor de beteffende functie niet rechtstreeks
van belang zijn, geeft hem niet een wijbrief om te ,wijgen over een voor de behef-
fende functie relevante ffsieke ongeschiktheid, aldus de rechter. Anderzijds betekent
deze zelfde goede trouw dat ook een werkgever 'zijn precontractuele uiterste best
moet doen om er achter te komen waarom een eerdere betrelÍcing werd gewei-
gerd'.28 Hoe deze kennelijke inspanningsverplichting eruit moet zien in een rechts-
behelÍ<ing waarin, naar ook de rechtbank onderkent, niet naar medische gegevens

gewaagd mag worden, wordt niet aangegeven.29

De WMK staat het de sollicitant toe te zwijgen over gezondheidsbeperkingen die

voor de functie waarnaar gesolliciteerd wordt niet relevant zijn én verbiedt de be-

oogde werkgever terz,ake vragen te stellen. Voor wat beteft de 'precontactuele
goede-touwnorm' is de werkgever aftrankelijk van de bereidwílligheid van de solli-
citant om hem eiganer beweging te wijzen op zaken die voor de beoogde aanstelling
relevant zijn, z.oals gezondheidsbeperkingen die de gewenste functie mogelijk niet-
passend doen zijn. Laat de sollicitant dit na, dan komt zijn stilzwijgen - misschien

26 HR 20.3.81, NJ 198t,507.

27 Onder verwijzing naar Kamerstulften II 1993 194, 23 259, w. 7 .

28 RB R'dar& 1.4.99, TvGR 2000, p. I 16-122.
29 Ever"ens is het afirachten hoe dejurisprudentie ten aanzienvan art. 7:629 lid 3 BW

zich zal ontwikkelen, na de invoering van het verbod op aanstellingskeuring en het
in de context van eeÍl sollicitatie stellen van gezondheidswagen. Deze in het kader
van de Wulbz ingevoerde bepaling geeft de werkgever de bevoegdheid de loon-
doorbetaling op te schorten van de werknemer wiens ongeschiktheid ftet gevolg is
van een gebrek waarover hij in lut kader van een aanstellingslceuring valse idor-
matie heeft vers trelct.
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nog 'rvel meer dan vóór de WMK - voor zijn rekening. Bij gebrek aan relevante ju-
risprudentie is deze vaststelling overigens speculatief.

84. Wet RM, de art. 29b ZW en art. 77b WAO, defrictie tussen melden en niet mel-
den

Een andere complicatie die wel naar voren wordt gebracht ten aanzien van deze

informatienorm in de voorfase tot een arbeidsovereenkomst, is dat bepaalde reacti-
veringsmaahegelen in sociale-verzekeringsregelingen het spreken over medische
beperkingen in de context van een sollicitatie juist stimuleren. Dit geldt met name
voor het reïntegratie-instumentarium dat wordt genoemd in de Wet (Re)rntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA), de Ziektewet (met name art. 2gb,vangnetverzekering
voor arbeidsgehandicapte werknemers) en de WAO (met name art. 7Tb, premie-
reductie bij het in dienst hebben van een zeker quotum arbeidsgehandicapten).3o
Om in aanmerking te komen voor een subsidie -bijvoorbeeld het Plaatsingsbudget,
Palket op maat respectievelijk overname loonbetalingsplicht in het eerste ziektejaar
of korting basis-premie V/AO, moet de werkgever kennis hebben van de arbeids-
handicap van de werknemer. Een sollicitant is mogelijk arbeidsgehandicapt of 'van
rechtswege' of op basis van een hierop gericht attest. Het Plaatsingsbudget en het
PakÍ<et op maat moeten worden aangevraagd binnen twee maanden na het in dienst
nemen van de arbeidsgehandicapte. Voor de beide andere genoemde regelingen
geldt deze termijn niet.
Hendriks (2000) ziet om die reden in de V/MK een potentiële stoorzender voor zo-
wel het verrichten van onderzoek naar het realiseren van werkaanpassingen, als voor
het beroep doen op REA-voorzieningen in de fase waarin nog geen arbeids-
overeenkomst bestaat. Immers, "een werkgever is ingevolge de WMK niet gerech-

tigd om te informeren naar het bestaan van een arbeidshandicap. Dit kan een stimu-
lans betekenen voor werkgevers om de onderhandelingen met sollicitanten voortij-
dig af te breken en kan tot gevolg hebben dat REA-voorzieningen onbenut blijven"
(Hendriks, 2000). Hier wordt een verwachting uitgesproken ten aanzien van eeÍl

neveneffect van de ïVMK op het gebruik van de op reihtegratie van arbeidsgehandi-

capten gerichte stimuleringsmaatregel. kr de praktijk geldt dit echter alleen voor het
Plaatsingsbudget en in mindere mate voor het Pakket op maat, welke een beperkte

aanvraag termijn kennen.

B 5. AWGB, non-discriminatie
Een onderscheid maken naar handicap is geen in de Algemene wet gelijke behande-

ling (AWGB) verboden vorÍn van discriminatie. Ook zonder zoh expliciete grond in
de AWGB kan het (zonder dat daartoe een rechtvaardiging bestaat) uitselecteren van
mensen op grond van hun vermeende gezondheidssituatie als discriminatie worden
aangemerkt en daardoor juridisch worden aangevochten. Het ruim geformuleerde

discriminatieverbod van art. 26 I-PR biedt daarvoor een handvat.3l

30 D. Vo, en Smitskanl Reihtegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten 2000,
TNO Arbeid rapport 9900583, Hoofddorp, 2000.

3l ertik"l 26 IVBPR garandeert bescherming tegen discriminatie op welke grond ook,
zoals ras huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke ofandere overtuiging, na-
tionale of maatschappelijke afl<omst, eigendorn, geboorte of andere status.
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86. WBP, privacy en keuring
De bescherming van persoonsgegevens ressorteert nu nog onder de Wet persoonsre-
gistraties (WPR), maar dezs wordt eerdaags vervangen door de Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP). Deze nieuwe privacywet voorziet in de implementatie
van EG richtlijn 95/46 beteffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens. De WBP bevat regels ten aanzien van de verwerking van persoonsge-
gevens, gedragscodes voor en aansprakelijktreid van verantwoordelijke instanties en
rechtsbescherming van de burger. De wet stelt eisen aan het verzamelen en venver-
ken van persoonsgegevens, met een verscherpt reglme voor gegevensverwerking in
de gezondheidszorg.

3.4 Evaluatievragen

h dit hooftlstuk werden de inhoud van de wettelijke normstelling van de ïVMK
beschreven, de voorwaarden die gesteld worden aan het mogen verrichten van aan-
stellingsker:ringen en de wettelijke rechten en plichten van de bij zo'n keuring be-
trokÍcen partijen. Vervolgens is het juridisch kader rondom de WMK besproken dat
de normstellingen nader bepaalt dan wel kletrt. Daarmee is een eerste indruk gege-
ven van de antwoorden op de politiek/juridische subvragen van dit onderzoek. In het
volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de beschreven beoogde en verwachte
(neven) effecten en normstellingen zijn.vertaald voor het empirische onderzoek naar
de uitvoering van de v/MK (zie paragraaf 4.4 operationalisering van de onder-
zoekswagen).
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4. Opzet sociaal wetenschappetij k evaluatieonderzoek

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksplan beschreven dat bij dit evaluatieonderdeel
is gebruikt. Daarbij wordt in paragraaf 4.2 eerst ingegaan op het conceptueel kader
van het evaluatieonderzoek. Paragraaf4.3 beschrijft vervolgens de gekozen onder-
zoeksmethode. Het hoofclstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin beoogde
en niet-beoogde effecten van de WMK (cenhale onderzoekswaag 1) en aspecten van
de afstemming met andere wetten, de handhaving en versterking van de rechtspositie
(centale onderzoeksrnaag 2) worden beschreven die in het beleidsevaluatieonder-
zoek worden onderzocht.

4.2 Conceptueel kader gebruikt bij dit onderzoek

Als het gaat om sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar implementatie en uitvoe-
ring van wetgeving is het gebruikehjk een onderscheid te maken in beleidseffect- en
procesevaluatie. De eerste centrale onderzoekswaag omvat voornamelijk vragen
naar het effect van het beleid, zowel naar bedoelde als onbedoelde (neven)effecten.
De tweede centrale onderzoelsrnaag omvat voornamelijk procesrragen. Effectrne-
ting van wet- en regelgeving is niet eenvoudig omdat de verandering in de maat-
schappelijke werkelijl:heid (minder, effectiever, efficiënter etc.) causaal aan derr-
wet- en regelgeving moet kunnen worden toegeschreven. Daarbij komt dat de WMK
in 1998 in werking is getreden en dat tweeëneenhalfjaar later duidelijke resultaten
(effecten) naar verwachting (nog) beperkt zijn.
In het onderhavige onderzoek is daarom gekozen voor het doen van onderbouwde
uitsprakan over het effect van de wet. Dit gebeurt aan de hand van verschillende en

elkaar aanvullende onderzoeksmethoden ('onderzoekstiangulatie').
Evaluatieonderzoek krijgt zo meer het karakter van bewijsvoering: 'beyond reaso-
nable doubt' en is gebaseerd op meerdere deelmethodieken.

4.2.1 Onderzoek naar invulling van vrije ruimte en uitvoering
Hoewel de WMK het aanstellingskeuringenbeleid van met name bedrijven en arbo-
diensten wettelijk grondvest, is er veel wije ruimte om dit beleid nader in te kleuren.
De WMK biedt een kader; de wetgever heeft geen blauwdruk neergelegd hoe de wet
uitgevoerd moet worden, Ínaar aan de betrokken partijen de opdracht gegeven om
zr,lf de algemene bepalingen/norÍnen in de praktijk verder in te vullen en uit te voe-
ren.
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Behalve de overheid in de hoedanigheid van de Ministeries van SZW en VWS, zijn
de belangrijkste bij de invulling betokken organisaties:

. repÍesentatieve organisaties van werkgevers;

. representatieve organisaties van werknemers, (arbeids-)gehandicapten en

chronisch zieken;
r representatieve organisaties van artsen (met name bedrijfsartsen);
o arbodiensten.

Onderzoek moet inzicht geven in óf en hoe de verantwoordelijken de wije ruimte
invullen, afspraken maken over de omschrijving van het doel van de keuring, over
het verrichten van keuringen en over de wagen en medische onderzoeken. Daarbij
dient onderzocht te worden of zij zich aan gemaakte afspraken houden en de wet
'uitvoeren'. Het door TNO ontwikkelde onderzoeksplan sluit aan bij het concept van
de netwerktheorie, dat inzicht geeft in beleidsprocessen en dat ruime aandacht geeft
aan de activiteiten en onderlinge relaties. Alvorens de verschillende deelonderzoe-
ken onder partijen te noemen, wordt eerst deze theorie kort geschetst.

4.2.2 Beoordelingvanbeleidsuitkomsten
De effecten van beleid worden in sterke mate bepaald door het verloop van de be-
leidsuitvoering32, dat ook wel het beleidsproces wordt genoemd. Voor de beoorde-
ling van de beleidsuiwoering worden verschillende theoretische invalshoeken en

maatstaven gebruikt.
Bij de 'top-down invalshoek' worden maatstaven van de beleidsbepalers gebruikt. In
de'bottom-up-benadering' krijgen beleidsuitvoerende instanties zelf de mogelijk-
heid om vorm te geven aan het beleid. De beleidsuitkomsten worden dan ook beoor-
deeld vanuit de criteria van de betrokken instanties en niet alleen die van de over-
heid/beleidsbepaler.33

Een combinatie van deze twee invalshoeken komt samen in de netwerlaheorie.Bin-
nen, door de beleidsbepalende instantie, vastgestelde kaders laijgen de beleidsuit-
voerende organisaties zelf de mogelijkàeid om verder vorm te geven aan het beleid.
De beleidsuitkomsten worden enerzijds beoordeeld op het bereiken van de doelen

van de beleidsbepalers en anderzijds op de doelen van de afzonderlijke betrolken
organisaties. De netwerktheorie ligt ten grondslag aan het onderhavige onderzoeks-

plan.

De WMK is niet de eerste wet die is gebaseerd op de veronderstelling dat door de

coördinatie of samenwerking van de betoll<en partijen een breder draagvlak ont-

staat voor het overheidsbeleid. Beleidsterreinen zijn steeds complexer geworden

waardoor meer actoren op grond van hun functie, expertise of vermeende belangen

betrokken worden, of behokí<enheid claimen, bij de oplossing van besturings-

waagstukken.34 Daamaast wordt het beleid meteen getoetst door de betokJ<en orga-

nisaties op de technische haalbaarheid en legitimiteit. Samenwerking kan er toe lei-
den dat er meer bronnen (geld, macht, menskracht en informatie) vrijkomen voor

32 Hoogerwer4, A. en M. Herweijer, 1998, p. I l0
33 Hoogerwerf, A. en M. Herweijer, 1998, p. I I I
341.A. dr Bruijn, W.J.M. Kickert en J.F.M. Koppenjan, 1993, p. I I
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uitvoering van het beleid. De samenwerking of het netwerk is dan een organisa-
torische constructie waarbij individuen, groepen en organisaties overgaan tot (wij-
willig of door de overheid opgelegde) samenwerking om complexe beleidsproble-
men op te lossen of om elkaar te ondersteunen bij de uitvoering van een beleidspro-
gramma. Er wordt een 'vaste en duurzame relatie aÍmgegaan met andere organisaties
om een bepaald doel te bereiken zonder dat de organisaties al teveel van hun auto-
nomie hoeven in te leveren'.3s Van Gils36 omschrijft een netwerk als 'een cluster
van interdependente [onaftrankelijke] organisaties die zich op enigerlei wijze (moe-
ten) bundelen om als collectiviteit een bepaald doel te bereiken'.
De veronderstelde behoefte aan coördinatie is echter geen objectiefgegeven ur de
befrokí<en organisaties kunnen heel verschillend aankijken tegen de noodzaak of
wenselijLr*reid van samenwerking en coördinatie.
Dit betekent onder meer dat de informatievoorziening binnen netwerken en naar
buiten toe gebrekkig is. De informatie vanuit netwerken is gefragmenteerd en vaak
tegengesteld, omdat de partijen zelf anders tegen de zaken aankijken. In hiërarchi-
sche organisaties is de informatievoorziening 'top-down' geregeld en is informatie
over effecten en processen veel minder met elkaar in tegenspraak. Bd netwerken is
vaker sprake van meerdere waarheden. De autonomie veronderstelt tevens dat de
organisaties andere criteria hanteren voor de beoordeling van de effectiviteit van het
uitgevoerde beleid.

4.2.3 De beoordeling van de WMK door diverse betrokkenen (actoren)
Vanuit bovengenoemd conceptueel kader zijn voor het WMK-evaluatieonderzoek
een aantal essentiële uitgangspunten te formuleren. Deze zijn:

o Het gaat altijd om beleid waarin meerdere actoren opereren met elk hun ei-
gen doelen die stijdig kunnen zijn;

o ft1het geval van de WMK worden de actoren geacht op een aantal punten tot
overeenstemming te komen, samen te werken, informatie uit te wisselen;

o Hoewel de IWMK indirect een verbod (op zinloos keuren) inhoudt, zijn er
(nog) geen sancties bH overtreding;

o De waardering van effecten is in de tijd aan verandering onderhevig;
o De verschillende actoren hanteren verschillende criteria voor evaluatie;
o Knelpuntenanalyse, oplossingsstrategieàr en samenwerkingsverbanden van

de verschillende actoreÍr geven belangrijke aanwijzingen voor de effec-
tiviteit van de regelgeving.

Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, moet tevens wordeÍr bedacht dat er nog ande-
re wetten van kracht zijn rondom de positie van de keurling, waaronder: de lfi/et

REÀ de wettelijke regeling van de behandelingsovereenkomst (WGBO), de V/et
persoonsregistratie (wPR), de Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg (BIG) en de Arbo-wet. Het belang van en de relatie met de WMK kan
door verschillende partijen anders geïnterpreteerd worden.
Vanwege de genoemde uitgangspunten ligt het verrichten en combineren van meer-
dere deelonderzoeken voor de hand, de zogetaamde onderzoekstriangulatie.

35 Codfro1 in: Bunt en Nijkerk, 1989,p.2
36 Van Gils in: Mast en Ten Brummeler,1994,p.7
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4.3 Onderuoeksmethode: vragen aan actoren

De centrale onderzoeksvragen -genoemd aan het begin van dit hoofdstuk- hebben
betrekking op het terrein van aanstellingskeuringen. Indachtig het doel van de WMK
dient het empirische onderzoek inzicht te geven in de effecten van deze wet in de
praktijk en in de mate waarin de wetsbepalingen worden nageleefd. Uitgangspunt
hierbij is de waagstelling in de programmatekst 'Programma Evaluatie regelgeving
Wet op de medische keuringen'.37 Hierna is kort aangegeven welke onderzoeksme-
thoden bij de verschillende deelonderzoeken zijn gebruikt en welke partijen daarbij
zijn betrolJ<en. De onderzoeksmethoden worden meer uitvoerig genoemd in de ver-
schillende volgende hoofdstukken. De actoren die in het onderzoek steeds onder-
scheiden worden, zijn: de keurling, de werkgever, de bedrijfsarts en de representa-
tieve organisaties van deze partijen (ondermeer vakbonden en Breed Platvorm Ver-
zekerden & Werh werkgeversorganisaties, Arbodiensten en de NVAB (Schuld e.a.,

1999). Uitgangspunt is dat het niet nodig is om bij de beantwoording van iedere
subwaag alle partijen te raadplegen.

Informatie van werkgeverszijde : telefonische enquëte

De wagen over de IWMK zoals gesteld in de werkgeversenquëte van het Ctsv uitge-
voerd in 1998 en in 1999, zijn in het onderhavige onderzoek opnieuw gesteld aan
ruim 1.000 werkgevers. Hierdoor is het mogelijk een trend aan te geven, hetgeen
belangrijke informatie over een mogelijk effect oplevert. Verder is een aantal aan-

vullende wagen gesteld die inzicht geven in het aanstellingsbeleid van werkgevers
na invoering van de WMK. (Zie verder voor het enquëteonderzoek onder werkge-
vers, hoofdstuk 6.)

Informatie van de zijde van de keuringsartsen: postenquéte

Ten behoeve van de gegevensverzameling ten aanzien van de ervaringen van de

bedrijfsartsen is een schriftelijke enquëte verzonden aan ongeveer 1.800 leden van
de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde §VAB). (Zie
verder het wagenlijstonderzoek onder bedrijfsartsen, hoofdstuk 7.)

Informatie van de zijde van de keurlingen: gesprekken

Om de wagen uit de programmatelct te beantwoorden aan de hand van de informa-
tie van de keurlingen, zijn er gesprekken gevoerd met belangenorganisaties, waar-
onder het Breed Platform Verzekerden & Werk en werknemersorganisaties.

Informatie van alle actoren over keuringen, keuringsproces en samenwerking partij-
en: gesprekken en EBR
Behalve met vertegenwoordigers van sollicitanten zijn een tiental gesprekken ge-

voerd met bedrijfsartsen en personen die betrokken zijn geweest bij de imple-
mentatie van de \VMK bij arbodiensten. Bevindingen zijn als aanvullende informatie
opgenomen in hoofdstuk 7. Verder is met een aantal vertegenwoordigers van arbo-

37 De Programmatekst onderscheidt de terreinen van Aanstellingskeuringen, Verzeke-
rings- en pensioenkeuringen (arbeidsgerelateerde verzekeringen en particuliere ver-
zekeringen) en Zelfregulering. Op deze terreinen worden 38 specifieke wagen ge-
noernd, waarvan 7 op het terrein van aanstellingskeuringen (Zie hooftlstuk l).
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diensten gesproken over hun ervaringen met de wMK en de ARA (voor ARA, zie
hoofdstuk 5). Ook zijn gesprekken gevoerd met werkgevers(organisaties) over hun
ervaringen met de WMK. Genoemde partijen hebben deelgenomen aan een Electo-
nic board room sessie (EBR). Tenslotte zijn bij enkele wetenschappelijke instellin-
gen gegevens opgewaagd en is een literafuurstudie verricht. De resultaten van bo-
vengenoemde kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn vooral verwerkt in hoofdstuk
8.

4.4 Operationaliseringvandeonderzoeksvragen

Voor de beantwoording van de eerste centrale onderzoeksvraagrrrar effecten van de
WMK zijn uitgaande van de normstellingen in de wet (hoofdstuk 3), een achttal
beoogde en niet-beoogde effecten van de wMK geformuleerd. kr de volgende
hoofdstuk*en, waarin de resultaten van het beleidsevaluatie-onderzoek onder de
diverse actoren wordt besproken, is voorzover mogelijk nagegaan of deze effecten
zich volgens de actoren voordoen.

4.4.1 Normstelling

De norm: inperking van de bevoegdheid tot aanstellingskeuringen

1. Beoogd effect: Het aantal aanstellingskeuringen daalt.
Het centraal stellen van het doelvereiste betekent dat aanstellingskeuringen alleen
nog zijn toegestaan \I/anneer aan de vervulling van de functie bijzondere eisen van
medische geschiktheid worden gesteld. Ervan uitgaand dat dit voorheen anders was,
zou een adequate naleving moeten resulteren in een afrrame van het aantal aanstel-
lingskeuringen

2. Beoogd effect: In sollicitatiegesprekken blijven vragen naar gezondheid uit.
Relevant in dit verband is dat het begrip 'keuring' dermate ruim omschreven is, dat
daaronder ook vragen naar iemands gezondheid in de context van een sollicitatie-
gesprek begrepen zijn. Tevens is er een verbod op het stellen van dit soort wagen
tijdens een sollicitatiegesprek. In de Eerste Kamer is met enige scepsis op dit aspect
van de regeling gereageerd. In de visie van de hier aan het woord zijnde leden moest
van een dergelijk verbod niet veel verwacht worden, ten eerste omdat de gewenste
informatie al in een eerder stadium van de sollicitatie vergaard z,al njn, ten tweede
omdat een verbod daarop moeilijk te controleren is.38

Bij het vaststellen van een overteding van dit verbod dient overigens meegenomen
te worden in welke mate de werkgever bekend is met dit aspect van de regeling.

3. Niet-bedoeld neveneffect: Er ontstaan andere vormen van risicomijdend ge-
drag.
In termen van neveneffecten rijst vervolgens de waag o4 als gevolg van een hier-
door ontstane informatie-asymmetrie - de sollicitant weet iets wat zijn werkgever

3 8 Kamerstukke n I 1996197, 23259, w. 9 I c (memorie van antwoord)
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niet mag vragen - dan wel de wees daarvoor, iets verandert in het aanstellingsbeleid
van bedrijven. In welke mate leidt de naleving van het verbod op aanstellingskeurin-
gen tot (andere) vonnen van risicomijdend gedrag en zo ja, welke? Dit type wagen
behelst enerzijds de naleving (doen bedrijven wat ze moeten doen), anderzijds de

eventuele - bij de Kamerbehandeling als ongewenst benoemde - neveneffecten.

4. Overige benoemde (neven)effecten.

Daarnaast zijn in de loop van de parlementaire behandeling enige verwachtingen
uitgesproken over gevolgen van de gegeven inperking van de mogelijLrÍreid tot aan-

stellingskeuren. Niet alle zijnte benoemen als kwantificeerbare 'effecten' en even-

min zijn alle door gericht onderzoek te meten. Wel zijn de gemaakte opmerkingen
illustratief voor hetgeen de politiek kennelijk van de wet verwacht. Om die reden
geven wij hier op deze plaats een overzicht. Genoemd zijn:

- het tegengaan van een tweedeling in de samenleving op grond van gezond-

heidstoestand of aanleg voor ziekte;39

- het wegnemen van de negatieve effecten van de privatisering van de zielc';e-
40

wet;- het tegengaan van selectie aan de poort;al
- meer kans op werk voor WAO-ers of voormalig V/AO-ers (die door herkeu-

ring de uitkering zijn kwijtgeraal<t);42- 
een eerlijker kans op werk voor chronisch zieken.a3

De norm: beperking ten amtzien van de inhoud van keuringen

5. Beoogd effect: In de context van aanstellingen worden geen vragen gesteld of
onderzoeken verricht naar zaken die een onevenredige inbreuk maken in de
persoonlij ke levenssfeer.
De norm ten aanzien van vrageÍl en onderzoeken die een onevenredige inbreuk in de

persoonlijke levenssfeer van de keurling betekenen, is in de context van verzeke-
ringskeuringen vermoedelijk gewichtiger dan voor aanstellingskeuringen. Het doel-
vereiste voor aanstellingskeuringen ziet er immers al op toe dat niet lichtvaardig tot
keuren wordt overgegaan. Niettemin is denkbaar dat medisch onderzoek in de con-
text van een nog wel toelaatbare aanstellingskeuring informatie oplevert, die wan-

neer zlj bij betrol«kene bekend wordt, diep (te diep) in zijn persoonlijke levenssfeer

ingrijpt. Voor deze situaties dient door middel van zelfregulering te worden voor-
zien.
Relevante rnaag in deze is, of binnen de branche stappen zijn ondernomen, enzo ja
welke, om deze norm in de context van aanstellingskeuringen effectief te doen zijn.

39 Ko*rrstulrlnn ll 1993 /94, 23259, nr. I 3 (nota n.a.v. het verslag)
4o ra.
4l Kamerstukke n ll 1993 /94, 23259, w. I 7 (nota n.a.v. het nader verslag)
42n.
43 la. Oit mogelijke effect werd genoemd in reactie op een vanuit de Kamer geponeer-

de stelling dat de doelgroep van deze regeling, chronisch zieken en mensen met een
(zichtbare) handicap, de eerste sollicitatieronden niet eens bereikt.
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De norm: versterkingvan de rechtenvan de keurling

6. Beoogd effect: De keurling weet wat zijn rechten zijn en kan ze effectueren.
Dit effect zal aftrankelijkzijnvan de naleving van regels. Ten eerste is beoogd dat
na inwerkintreding van de wet stappen worden gezet die bewerken dat dez.e rechten
voor de beoogde keurling ook gaan leven.'V/ordt hijlzij dienaangaande voldoende
geihformeerd en is er een klachtenprocedure ontwilJceld voor het geval dat klachten
voorkomen? Indien hieraan is voldaan.wordt relevant of en in welke mate deze rech-
ten ook door de betrokkenen geëffectueerd kunnen worden.

7. Niet-bedoeld (neven)effect: Ifet recht op herkeuring kan worden misbruiliit.
In de politieke discussie is een mogelijk negatief effect van het recht op herkeuring
genoemd, namelijk een hausse aan Íranvragen om herkeuring door degenen die zijn
afgekeurd.# De minister meende overigens dat het hiermee zo'nvaartniet zou lopen
omdat dit in de publieke sector, waaÍ zo'n recht al langer bestaat, evenmin is ge-
beurd. Yeel zal aÍhangen van de vraag of de bedrijfsarts zijn vak verstaat, aldus de
bewindsman, en derhalve de keurling adequaat voorlicht en goed met hem coÍ]mu-
niceert.

De norm: aanvullende normstelling voor keuringvrager en keurend orts

8. Beoogd effect: De professionele zelfstandigheid van keuringsartsen zal ver-
beteren.
Het ligt in de bedoeling dat de arts een zekere mate van onaftrankelijkheid verwerft
en behoudt ten opzichte van de werkgever die aan de arbodienst verzoekÍ om een
keuring. Daarbd dient de arts zich onder meer te houden aan de geheim-
houdingsplicht en zich te beperken in wat hrj de keuringswager meedeelt. Hiertoe
zullen ook kaders of richtlijnen geschapen moeten worden door de arbodiensten.

4.4.2 Afstemming, handhaving en zelfregulering
V/at betreft de tweede centrale onderzoelswaag, de afstemming met andere wetten
en rechtsnorïnen en handhaving van de wet (zelfregulering in brede àn, àe hoofd-
shrk 3), zijn in het empirische onderzoek enkele aspecten ondermcht. De volgende
vragen zijn hiervoor geformuleerd:

44 Kamerstukken lt lgg3tg4, 23 259, w. 13 .
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Met benekking tot afstemming met andere wetten en norrnen:

1. Bewaren keurende artsen de medische dossiers die aangelegd worden ten
behoeve van een aanstellingskeuring?

2. Vragen keurende artsen toestemming aan de keurling om aanvullende gege-

vens op te mogen wagen?

3. Verhindert de WMK het vaststellen door de werkgever of een sollicitant ar-
beidsgehandicapt is, zodat werkgevers subsidiemogelijkàeden van de'Wet
REA mislopen?

4. Melden sollicitanten spontaan iets over hun gezondheid (mededelings-
plicht)?

Met betrel*ing tot handhoving en zelfregulering (in de brede zin):
l. Zijn er voor werkgevers richtlijnen voor sollicitatieprocedures opgesteld die

conform de WMK zijn?
2. Zijn er voor keurende artsen richtlijnen voor aanstellingskeuringen opge-

steld die conform de WMK zijn?
3. Vinden er op bedrijfssectomiveau activiteiten plaats waarbij nadere invul-

ling wordt gegeven aan de WMK?
4. Worden de richtlijnen genoemd bij de vragen I en 2 toegepast en zljn z.e

eenduidig?

5. Vindt er overleg plaats met werknemers en arbodiensten aangaande de

WMK?
6. Hebben werkgevers en arbodiensten een meldpunt voor klachten over een

sollicitatieprocedure, respectievelijk een aanstellingskeuring?
7. Hebben sollicitantenlkewlingen klachten over de sollicitatieprocedure/ aan-

stellingskeuring?
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5. Ontwikkelingen in het veld sinds de invoering van de
WMK

5.1 Inleiding

De Wet op de medische keuringen is op het moment dat dit evaluatierapport werd
geschreven ruim twee-en-eenhalfjaar van kracht. In deze periode reageerden enkele
actoren op de wet of voerden deze op onderdelen uit. Deze ontwilÍ<elingen zijn van
invloed geweest op de inhoud van de wagen die in het onderzoek aan actoren zijn
gesteld. Om die reden worden ze in dit hoofdstuk beschreven alvorens de resultaten
te presenteren van het empirische onderzoek in de hierop volgende drie
hoofdstuli<en.

5.2 De actoren: arbodiensten en bedrijfsartsen

WMK en Ar b o -c ertifi c er in g
In de loop van het jaar 1999 heedt een geheel vernieuwde Arbeidsomstan-
dighedenwet (Arbowet) 1998 in werking. Hierin is voorgeschreven dat de werkgever
zich voor de uitvoering van aanstellingskeuringen moet laten bijstaan door een
gecertificeerde arbodienst (art. 14 Arbowet 1998). Ten behoeve van dezn,
certificering is in 1998 een certiÍicatieschema opgesteld door het centraal college
van deskundigen van de Stichting Beheer CertiÍicatie Arbodiensten. Dit schema
wordt op 17 februari 1998 goedgekeurd door de staatssecretaris van SZW en treedt
kort nadien in werking als de Regeling certificatie arbodiensten. Aan deze regeling
wordt op 30 juli 1999 een verwijzing toegevoegd naar de in de WMK genoemde
voorschriften. De aldus uitgebreide regeling is per I septernber 1999 bindend voor
alle gecertifi ceerde arbodiensten.
Vanaf dit moment geldt:
a. voor de werkgever, dat hij eventuele aanstellingskeuringen moet laten uitvoeren

door gecertiÍïceerde arbodiensten;
b. voor deze arbodiensten, dat zij zich houden aan de bovengenoemde \MMK-

conforme voorschriften.4s

Algemene Richtlijn Aanstellingskeuringen (ÀM)
kt 1998 wordt in opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten een richtlijn
ontwilJ<eld om binnen de diverse arbodiensten tot meer uniformiteit te komen in de
werlonijze rond de aanstellingskeuringen. De richtlijn bevat een stappenplan eÍl eeÍl
overzicht van functie-eisen met de bdbehorende gezondheidscriteria en onderzoels-
methoden. De ARA (Hulshof 1999) is medio 1999 beschikbaar gekomen voor
arbodiensten en bedrij fsartsen.

45 Voor verwijzing naar WMK in deze regeling zie bljlage.
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In een bijgesloten beoordelingsformulier worden achttien veel voorkomende functie-

eisen genoemd. Aan de hand van deze eisen kan worden nagegaan of er sprake is

van bijzondere eisen ten aanzien van de medische geschikttreid voor de functie.

Voor deze bijzondere functie-eisen is een vertaalslag gemaakt naar gezondheids-

criteria en bijbehorende onderzoeksmethoden. Als voorwaarden om tot een

aanstellingskeuring te mogen overgaan geldt steeds:

- ten eerste, dat de functie-eisen vertaald kunnen worden in gezondheidscriteria én

dat er betrouwbare medische onderzoeksmethoden zijn om die gezondheids-

criteria vast te stellen;

- ten tweede, dat de betreffende risicofactoren terugslaan op zaken die de

werkgever redelijkerwijs niet met preventieve maatregelen kan beheersen.

De richtlijn is niet bindend en wordt dan ook mogelijk niet overal toegepast. Als
instrument ter uniformering kan deze niettemin nuttigè diensten bewijzen.a6

5.3 De actor: werkgever

Herziene versie sollicitatiecode
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid §VP) beschikte al ruim voor de

inwerkingtreding van de WMK over een sollicitatiecode, waarin basisregels zijn
gegeven voor de werving en selectie. De code is, evenals de ARA voor arbo-

diensten, niet juridisch bindend, maar geeft wel een indicatie hoe er als het aan de

branche-organisatie ligt geopereerd dient te worden. Bd de beoordeling in rechte van

criteria als precontractuele goede trouw en goed-werkgeverschap spelen de hierin
gegeven normstellingen derhalve wel degelijk een rol.
In de loop van 1999 had de Staatssecretaris van SZW de Stichting van de Arbeid

aangespoord om, in navolging van de motie-De Wit, te komen tot 'een handzame

richtsnoer voor bedrijven voor het terrein van de werving en selectie'. Mogelijkheeft
de dreiging met wettelijke maatregelen vnrchten afgeworpen, want in maart 2000

kan de Minister de Kamer laten weten, dat de Stichting van de Arbeid in
samenwerking met de NVP is gekomen met een richtsnoer voor bedrijven voor

wervings- en selectie beleid, én dat daarin is gekozen voor de promotie van één

sollicitatiecode en één landelijke klachtenvoorziening. Overigens heeft deze laatste

geen betrekking op aanstellingskeuringen.

In deze vernieuwde code §VP 2000) staan wel verwijzingen naar de Algemene wet

gelijke behandeling (AIVGB), de WMK en het Protocol Aanstellingskeuringen van

de KNMG (PAK).Centrale uitgangspunten van deze code zijn:
- een eerlijke kans op aanstelling (gelijke kansen bij gelijke geschiktheid);

- deugdelijke en volledige informatievoorziening aan sollicitanten;
- beperkte informatie-inwinning in het kader van de sollicitatie (slechts wat nodig

is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie);

- vertrouwelijke en zorgrnrldige omgang met persoonsgegeven;

46 De vijf stappen in dit plan zijn: de klant informeren, functie-eisen opstellen, beslui
ten of al dan niet tot aanstellingskeuring wordt overgegaan, zo ja, de inhoud van

deze keuring vaststellen en deze vervolgens uitvoeren.
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- tijdige aftrandeling van schriftelijk ingediende klachten naar aanleiding van de

sollicitatie.
Code en klachtenvoorzieningen teden per I april 2000 in werking.

Over deze ontwikt«eling merkt de minister in een recente brief aan de Kamer het
volgende op:

"Hoewel de klachtenvoorziening in eerste instantie voor een periode van

twee jaar is vastgesteld, waarvoor ik een ondersteunende subsidie heb

verstrekt, ga ik er vanuit dat na de looptijd van twee jaar werkgevers en

werknemers in de Stichting, in overleg met de NVP, de Hachtenregeling een

vervolg zullen geven. Ik verwacht dat het samenstel van de nieuwe
aanbevelingen van de Stichting met de nieuwe sollicitatiecode van de NVP
en de daaraan gekoppelde klachtenregeling de ondernemingen z,al stimu-
leren tot het realiseren van een goed en zorgvuldig wervings- en selec-

tiebeleid, alsmede op die bedrijven toegesneden laagdrempelige klachten-
regelingen. Evenzeer zullen de door de Stichting en de NVP voorgenomeÍl
voorlichtingsactiviteiten en de ondersteunende rol daarbij van mijn
departement, daartoe eur belangrijke bijdrage l«rnneir leveren. Hierbij denk
ik met name aan het Midden- en Kleinbedríjf."tt

5.4 De actor: de politiek

Moties vanuit de Tweede Kamer
De weerspannige houding van de in de RCO georganiseerde werkgevers leidt al wij
snel na inwerkingteding van de WMK tot Kamerwagen. Is de minister van mening
dat, als deze partij nzijn houding volhardt, de kans op zelfregulering daarmee is
verkeken en de voorbereidingen tot een AMvB maar beter meteen kunnen worden
opgestart? zo luidt de centrale waag in deze. Minister Borst houdt, mede namens de

minister van Justitie en de staatssecretaris van SZW, het kruit vooralsnog droog en

antwoordt dat de Regering wil vasthouden aan het uitgangspunt van de gecon-

ditioneerde zelfregulering en het daarin voorziene tijdpad van drie jaar. Vooralsnog
wil de regering ervan uitgaan dat de behokÍ<en organisaties tot onderlinge afspraken

zullen komen, waardoor de instelling van overheidswege van een onaftrankelijke
klachtencommissie niet nodig zal zijn, aldus de minister. Mocht na verloop van tijd
komen vast te staan, dat deze commissie er niet binnen de voorgeschreven termijn
van drie jaar zal komen, dan worden de voorbereidingen tot een AMvB terstond

opgestart. a8

Vervolgens doet de staatssecretaris van SZW in het najaarsoverleg opnieuw een

klemmend beroep op de betollken partijen om hun maatschappeldke verantwoorde-
lijkheid in deze te nemen. Dit blijft zonder resultaat de Stichting van de Arbeid laat

47 B.i"f ,.n de minister van SZW d.d. 9.3.00, TK 199/00, 25 042,w.11.
48 Vogen van de leden Kant (SP) en Van Boxtel @66) van 14.7.98 en antwoord van

de minister van 21.8.98.
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de minister weten dat de klachtencommissie-wMK er niet zal komen 'vanwege
onvoldoende draagvlak bij de achterban van één van de parbrers' .49

Deze brief stamt uit 1999. Geruime tijd voordat deze is verzonden bereikt de Kamer
signalen dat de wet - en dan met name het verbod op het stellen van
gezondheidswagen - veelvuldig zou worden overheden. In een debatnaar aanleiding
van een algemeen overleg over de privatisering van de Ziektewet worden twee
moties ingediend.
- de motie Schimmel c.s. waarin de regering verzocht wordt om, indien in

december blijkt dat de onaftrankelijke WMK-klachtencommissie door de
representatieve organisaties niet wordt opgezet, voorbereidingen te teffen om
zelf zo'n commissie in het leven te roepen én om daaraan voorafgaand per I
januari 1999 een meldpunt voor klachten te creëren.S0

- de motie De V/it waarin de regering gevraagd wordt om zo spoedig mogelijk in
overleg te treden met de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het
overheidsbeleid om tot een betere naleving van de sollicitatiecode van de NVP
te komen én de Kamer vervolgens van de resultaten van dat overleg in kennis te
stellen.5l

Beide moties zijn aangenomen.

Me ldpunt en klac htenc ommiss ie

Het aan de Tweede Kamer toegezegde Meldpunt Klachten-WMK is per 1 januari
1999 ingesteld en ondergebracht bij het Breed Platform Verzekerden en Werk. Een
meldpunt is, zoals mevrouw Schimmel een halfjaar later opmerkt, echter nog geen

klachtencommissie. Als derhalve de bovengenoemde brief van de Stichting van de

Arbeid binnenkomt, is de afirachtende houding van de Kamer en de regering ten
einde. Tijdens het vragenuurtje van 15 juni 1999 laat de staatssecretaris de Kamer
weten dat de organisatorische en juridische voorbereidingen voor de vorming van
een Hachtencommissie in gang gezet ztllen wordeÍr. Deze commissie zal belast
worden met de aftrandeling van klachten ten aanzien van zowel aanstellings- als
verzekeringskeuringen en dient per I januari 2001 operabelte zijn.s2

hrmiddels heeft de nieuw bijeen geroepen Begeleidingscommissie PAK, onder
voorzitterschap van de KNMG, in oktober 2000 een advies verzonden aan de

Staatssecretaris over de klachtencommissie en -procedure.

49 B.i.fr- de Stichting van de Arbeid aan de staatssecretaris van SZ'W d.d. Tjuni
1999.

50 Motie van het lid Schimmel c.s. d.d. 13 oktober 1998, Kamerstukken ll lgg}lgg,25
024,w.4.

5l Motie De Wit d.d. 13 oktober 1998, Kamerstukken ll lgg$tgg,25 O24,nr. 5. De
NVP-sollicitatiecode komt hiema aan de orde.

52 Vragenuur d.d. 15 juni 1999 naar aanleiding van vragen van het lid Schimmel over
de totstandkoming van klachtencommissies in de uitvoering van de WMK.
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5.5 Invloed op deinhoudvanvragen aan actoren

De genoemde ontwikkelingen zijn van invloed op de vragen die in het kader van
deze evaluatie aan actoren zijn gesteld. De bedrijfsartsen zijn uitvoerig bewaagd
over de wijze waarop de in de WMK genoemde voorschriften worden gecommuni-
ceerd tussen arbodienst en bedrijfsarts en van bedrijfsarts naar werkgever. Daarbij is
gewaagd naar hun ervaring met en oordeel over de ARA. De werkgevers zijn uit-
voerig bewaagd over hun kennis over eÍl toepassing van de voorschriften bij sollici-
taties. Het oordeel van werkgevers over een \MMK-Klachtenregeling was door de
opstelling van de in de RCO georganiseerde werkgevers op voorhand duidelijk. Wel
is gevraagd naar afspraken die werkgevers met de andere actoren hebben gemaakt
op bedrijfs- en sectomiveau. De vertegenwoordigers van belangen van keurlingen,
met name het BPV&rtr en de Vakorganisaties, zijn bevraagd over de naleving van
de voorschriften en algemeen oordeel over de IWMK.
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6. Onderzoek naar werkgeversbeleid

6.1 Verantwoording ondezoek

De gegevens waarover hier gerapporteerd wordt, zijn de neerslag van 1001 door
veldwerkbureau Intomart uitgevoerde telefonisch enquétes. Deze gesprelken zijn
gevoerd met representanten van bedrijven, vootzov€tr dit geen éanmansbedrijven
waren.

Deze representanten zijn voor het merendeel werkzaam op de afdeling personeels-
zaken. Bij kleine bedrijven waar een dergelijke afdeling ontbralg is het gesprek ge-
voerd met iemand van de bedrijfsleiding. In het vervolg wordt kortheidshalve over
'bedrijven' gesproken als verwezen wordt naar deze bedrijfsrepresentanten.
De bedrijven die voor een gesprek werden benaderd, Àjn zodanig gekozen dat voor
zes bedrijfssectoren en drie bedrijfsgrootten een gelijkmatige verdeling van aantallen
bedrijven werd bereikt. Dat komt in de praktijk neer op een celvulling van rond de
50 tot 60 bedrijven voor elke combinatie van bedrijfssector en grootteklasse. Het
gaat om de volgende sectoren: industrie, bouwnijverheid, handel en horeca, zakelij-
ke dienstverlening en de quartaire sector. Voor elke sector zijn er bedrijven gekozen
met 2 tot 10 werknemers, 10 tot 100 werknemers en bedrijven met 100 en meer
werknemers. Bij de sector landbouw zijn alleen de eerste twee grootteHassen be-
schikbaar.

Door deze samenstelling van de onderzoeksgroep wordt bij analyses een goede af-
spiegeling van uiteenlopende sectoren en bedrijfsgroottes bereikt. Zo wordt voor-
komen dat de resultaten al te zeer worden beïnvloed door de ervaringen en opvattin-
gen van een klein aantal bedrijven binnen een bepaalde sector en grootteklasse.

Om te bezien hoe 'T.[ederlandse bedrijven" reageren op de gestelde rragen is het
noodzakelijk om een wegingprocedure toe te passen die de resultaten representatief
laat zijn voor de werkelijke verdeling van sectoren en bedrijfsgrootten in Nederland.
Deze wegingprocedure komt neer op vermenigyuldiging van gevonden resultaten
met een factor die aangeeft hoe het aarrtal onderwaagde bedrijven zich verhoudt tot
het werkelljk aantal. Door terugrekening van dit aantal naar het aantal van 1001
bedrijven, kunnen de na weging gevonden verschillen op statistische significantie
getoetst worden. De p-waarde van de gevonden chi-l«vadraat (weergegeven als "p-
Chi2") wordt in de tabellen vermeld. De getallen in de tabellen geven percentages
weer. Wanneer de sector van het bedrijf als invalshoek wordt geÍromen, moet er
rekening mee worden gehouden dat de sectoren verschillen in de samenstelling van
grotere en kleinere bedrijven. Als bedrijfsomvang van invloed is, doet die invloed
zich dus ook gelden via de sector van het bedrijf.
De resultaten van het onderzoek onder werkgevers worden gepresenteerd in de
volgorde waarin de onderwerpen in de wagenlijst werden aangekaart. In de samen-
vatting in paragraaf 6.9 worden de resultaten in verband gebracht met de onder-
zoeksnragen.
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6.2 Bedrijven die medische aanstellingkeuringen laten uitvoeren

Er zijn meerdere wagen gesteld die een indruk geven van de mate waarin in Neder-

landse bedrijven bij sollicitaties medische aanstellingskeuringen aan de orde zijn. De

eerste waag is overgenomen uit de Ctsv-werkgeversenquëte die in 1998 en 1999

werd afgenomen @erendsen e.a., 1989; Burger e.a., 1999). Deze waag maakt het

mogelijk de hier besproken gegevens te vergelijken met de resultaten van twee

voorgaande jaren.

Vraag,l.' "Als u nieuw personeel aanneemt, behooÉ een medische keuring

dan tot de normale sollicitatieprocedureZ " fia; nee, niet meer na de invoe-

ring van de WMK; nee, zonder meer; niet van toepassing (afgelopen jaar
geen nieuw personeel aangenomen); weet nietJ

Het antwoord op deze waag wordt in het vervolg aangeduid als een medische aan-

stellingskeuring 'als normale procedure'. In totaal 7,8%ó van de bedrijven geeft als

antwoord aan dat een medische keuring tot de normale sollicitatieprocedure behoort.

Echter in een vervolgwaag geeft 'slechts' tweederde van deze gevallen aan dat de

keuring uitgevoerd wordt door een arts. Als het getal van 7,8o/o vergeleken wordt

met de Ctsv-cijfers over eerdere jaren, dan zou er sprake njnvar, een wijwel gelijk

blijvend percentage ten opzichte van 1999. Het cijfer voor 1999 bedroeg immers 9%

en lag in 1998 nog op 13%.

Eén bezwaar dat aan de Ctsv-vraag naar aanstellingskeuringen kleeft, is dat niet

goed duidelijk is wat onder 'een normale sollicitatieprocedure' verstaan moet wor-

den. Wordt het (zeer onwaarschijnlijke) geval bedoeld dat voor alle functies een

keuring aan de orde is of is het al voldoende dat voor éen functie binnen het bedrijf
een keuring de normale procedure is? Verder is het niet duidelijk wanneer bedrijven

de antwoordcategorie 'niet van toepassing, geen personeel aangetro}lken' zullen

gebruiken. Omdat het gaat om de procedure die gevolgd wordt in het geval dat

nieuw personeel wordt aangetrolkèn, is het immers in principe ook mogelijk de

waag te beantwoordeir zonder in het afgelopen jaar personeel te hebben aangetrok-

ken. Er is sprake van een duidelijk verschil tussen bedrijven die al dan niet personeel

hebben aangetok*en. Tabel 6.1 laat deze verschillen zien voorbedrijven met uiteen-

lopende bedrij fsomvang.

Tabet 0.1 Percentage bedrijven net een aanstelliryskeuring 'als nornale procdare' naar het al dan niet hebhen

geworyen wn personeel in het aígelopen iaar

Keuring nornale procedue

Laatste I 2 naanden personeel geworven?

ia oee

F
niet na 1-1-1998

n88

niet geworven

weel nist

gewogen n

3.9

1.8

94.2

0.I

870

15.7

0.3

67.4

13.0

3.6

331
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Er is sprake van een beduidend lager percentage aanstellingskeuringen 'als normale
procedure' onder bedrijven die nieuw personeel hebben aangetrokken. Had men
nieuw personeel aangetrok*en dan geeft slechts 3,9Yo van de bedrijven aan te keuren
en zeg! l,8oZ daarmee te zijn gestopt na het tijdstip van invoering van de WMK. Het
gaat in vrijwel alle gevallen om een keuring uitgevoerd door een arts.
Heeft men geen nieuw personeel in dienst genomen, dan noemt l5,7yo van de be-
drijven een aanstellingskeuring enzegl slechts 0,3%o daarmee vanaf het moment van
de invoering van de WMK te z;rjn gestopt. Die keuringen worden slechts in de helft
van de gevallen door een arts verricht. Dit resultaat suggereert dat indien bedrijven
geen recente ervaring met nieuw personeel hebben, zij gemakJ<elijker melding ma-
ken van een aanstellingskeuring. Het blijft stellig de rraag of zo'n keuing in de

toekomst ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.
In tabel 6.2 wordt bezien in hoeverre de bedrijfsom\rang van invloed is op het aan-
geven van aanstellingskeuringen.

Tabel 6.2 Pucentage bedrijven net een aanstellingskeuring'als nornale procedure'naar bedffionvang

keuring nornale procedure:

Aantal wer*neners:

2-10 10-99 100+

ia

niet na 1-1-98

n88

nvt (niet geworvenl

weet niel

gew008n n

p.Chi2-.000

7.5 8.3

0.6 2.9

83.3 88.8

6.3

1.8

r0.3

5.1

85.3

7.8

1.4

84.4

4.3

1.2

3968r

Er blijkt sprake van een wij bescheiden verband tussen keuringen zoals gemeten met
deze waag en bedrijfsomvang. De verwachting is immers dat met de omvang van
het bedrijf de kans op de aanwezigheid van functies waarvoor een keuring aan de

orde is, aanzienlijk zal toenemen.
Over de verschillende bedrijfssectoren àjn de verschillen gering; de bouw (11,3%)
en de zakelijke dienstverlening (12,8%) maken iets vaker dan gemiddeld (7,8%)
melding van keuringen 'als normale procedure'.
Vanwege de geschetste interpretatieproblemen is een tweede rnaag in de wagenlijst
voor werkgevers opgenomen, die luidt:

Yraag 2: "Heeft uw bedrijf (bedrijfsvestiging) functies die bijzondere eisen

stellen aan de medische geschiktheid, waarbij een aanstellingskeuring on-
derdeel uitmaakt van een sollicitatieprocedureZ " I ja, nee, weet nietJ

Het antwoord op deze tweede nraag wordt aangeduid als een aanstellingskeuring 'als
onderdeel van de sollicitatieprocedure'. Tabel 6.3 geeft de samenhang in de beant-
woording van deze waag en de eerder behandelde waag fteuring 'als normale pro-
cedure').
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Tahel 6.3 l/eryelijking keuring als 'nornale procedure'net kewiug als'onderdeel van sollicitatieprocedure'

keuring bls nornale prucedure'

Keuring'als onderdeel van sollicitatieprocedure'

ja nee weel niet % rii

ia

niet na l.l.'98
nee. zonder meer

nvt (geen nieuw personeel)

wset niet

totaal

gewagen 0

% kolon

35.0 3.7

. 1.5

63.4 89.2

0.8 4.3

0.8 1.4

100% 100%

36.4

27.3

36.4

100%

7.8

1.4

85.3

4.3

1.3

120

t t.9
870 fi
86.9 t.t

Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat de beantwoording van de vraag naar aanstel-

lingskeuringen sterk aftrankelijk is van de formulering van de vïaag. Met de nieuwe
waag wordt niet alleen een hoger percentage keurende bedrijven gevonden (11,9%)

rnaar er blijkt bovendien weinig overeenstemming met de antwoorden op de eerdere

waag naar aanstellingskeuringen. In slechts 35o/o var de gevallen is er sprake van

een keuring als 'normale procedure' als er functies zijn waarvoor een aanstellings-
keuring 'onderdeel van de sollicitatieprocedure' is. Correct is dat alle bedrijven die
op de eerdere waag aangaven te zijn gestopt met keuren na invoering van de WMK,
nu de vraag naar keuringen als onderdeel van de sollicitatieprocedure met 'nee' be-

antwoorden.De 63,40/o van de gevallen waarin sprake is van een aanstellingskeuring

als 'onderdeel van sollicitatieprocedure' maar niet als 'normale procedure', vinden
waarschijnlijk hun grond in de gevallen waarin voorkomende medische aanstel-

lingskeuringen niet als een 'normale procedure' gezien werden. Minder malkelijk is
te verklaren waarom eerst een aantal personen 'ja een normale procedure' aangeeft

en daarna zeg! dat functies ontbreken waarvoor een keuring onderdeel van de sollici-
tatieprocedure is.

In tabel 6.4 wordt het antwoord op de tweede rnaag in verband gebracht met be-

drijfsomvang.

Tabel 6.4 Pacentage bedrijven dat aanstellings*euringen venicht als 'onderdeel van de sollicitatieprocedure', mar
bedrijfsonvang

Aantel we*neners:

keuilng'onderdeel sollicitatieprocedure' 2-10 í0-Sg 100+ totaal

ia

n80

ws8l niet

gswogen n

p-Chi2-.000

9.8 14.3

88.5 85.3

r.6 0.4

32.4

'1.,

37

I Í.9

86.9

1.1

s97279681

Er is bij de waag naar aanstellingskeuringen 'als onderdeel van de sollicitatie-
procedure' sprake van een duidelijke samenhang met een (grotere) bedrijfsomvang;

veel uitgesprokener dan bij de eerdere vraag naar keuringen 'als normale procedure'.
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Bovendien levert deze tweede waag naar keuringen ook als men geen nieuw perso-
neel heeft aangetroldrcn, een ongeveer even hoog percentage keurende bedrijven:
ll,8 oÀ tegenover l2,lo/o bij bedrijven met nieuw personeel. Blijkbaar is deze waag
minder gevoelig voor een te hoge schatting op grond van het ontbreken van recente
ervaring met het \ryerven van nieuw personeel. Op grond van deze resultaten wordt
aangenomen dat het antwoord op de tweede waag een betrouwbaarder schatting van
het werkelijk aantal bedrijven met een aanstellingskerning in Nederland opleverg.53
Tabel 6.5 geeft een beeld naar bedrijfssector.

Tabet 6.5 Percentage bedrijven dat aanstellingskeaingen venicht als bnderdeel van de nllicitatieprocedure'nau
hedrijíssector

onderdeel sollicitatieprocedwe:

ja

ne8

weet niet

g8w00en n

p Chi2-.001

l1.9 12.3

87.1 87.7

1.0

hadel/ zakelijk

landh. indus. houw horeca dientsv. quartah

1 1.4 9.7

84.3 90.3

4.3

8.2

:'''

61

13.4

86.6

373 114194185

Er is sprake van een iets lager percentage bedrijven met een aanstellingskeuring bij
de industie (9,7o/o) en bouw (8,3%) dan bij de overige sectoren.

6.3 Andere bronnen over keurende bedrijven

Er zijn via het SZW-werkgeverspanel cijfers beschikbaar over de mate waarin be-
drijven zouden keuren als ze nieuw personeel aannemen en over de mate waarin
bedrijven feitelijk aanstellingskeuringen hebben laten verrichten. Ook hier blijkt de
rnaagstelling van grote invloed op de uitkomst. Begrn van het jaar 2000 zeg| l3%o

van de bedrijven dat men zou keuren (aanstellingskeuring of gezondheidsverklaring)
als er die maand een nieuwe werknemer in dienst zou treden eÍl nog eens L2%o zng!
dat het 'er vanaf zal hangor'. In werkelijl«*reid lieten de bedrijven in krvestie in5,5Yo
van de gevallen het jaar elvoor een medische aanstellingskeuring uitvoeren (SZV[,
2000). Dit laatste getal ligt met name hoog in de vervoerssector (46,8yo), de proces-
industrie (13,6%) en de niet-commerciële dienstverlening (13,3%). Opnieuw past de
kanuekening dat bedrijfsgrootte per sector hier mede een rol speelt. In het volgende
hoofdstuk wordt op het hier behandelde onderwerp teruggekomen aan de hand van
keuringen door bedrijfsartsen. Er wordt bekeken in welke sectoren en voor welke
beroepsgroepen zij die keuringen uitvoeren.

53 Wa.rn"". in het vervolg een onderscheid wordt gemaakt tussen keurende en niet-
keurende bedrijven gaat het om het antwoord op de tweede waag. Voor alle duide-
lijkteid wordt telkens ter t)rpering van de waag vermeld: 'als onderdeel van de sol-
licitatieprocedure'.
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6.4 Vragen van werkgeyers naar de gezondheid, eerder verzuim en

een gezondheidsverklaring

Tijdens een sollicitatiegesprek kan een werkgever proberen om in gezondheidsl«rn-

dig opzicht een beeld van de geschiktheid van de sollicitant te krijgen. Dit kan bij-
voorbeeld door rechtstreeks te wagen naar de gezondheid, naar eerder ziekteverzuim

of om een gezondheidsverklaring. Volgens art. 4lid 2 WMK is dit in de regel ver-

boden. Toch worden bij 39,2% van de bedrijven tijdens een sollicitatie vragen ge-

steld over de gezondheid van de betolJ<ene en bij 23,9yo wordt een vÍaag over eer-

der ziekteverzuim gesteld. Bij 2,4% van de bedrijven wordt een gezondheidsverkla-

ring gevraagd. @it laatste kan onder meer noodzakelijk zijn vanwege Europese wet-

en regelgeving, waarbij de wijze van uitvoering niet conform de WMK geschiedt.)

In tabel 6.6 wordt deze gegevens afgezet tegen het al dan niet medisch laten keuren

(' als onderdeel van sollicitatie').

Tabel 6.6 Pacentage bedrijven dat gezondheidskennerken van sollicitanten achterhaaft naar al dan niet latan leuren

lbnderdeel sollicitatie procedure')

Bedrijí kent:

aansullingskeuring geen aanstellingskeuring toteal

vragen naarhn:

waag naar gezondheid

vraag naal verzuim

gezondheidsverkladng

g8w0g8n n

p. Chi2<.001 (bii slk aspectl

Het blijkt dat in bedrijven waar medisch gekeurd wordt, bij sollicitaties vaker wagen

worden gesteld over de gezondheid en het eerdere verzuim en dat vaker naar een

gezondheidsverklaring wordt gewaagd.

Tabel 6.7 geeft,hiervan een beeld naar bedrijfsomvang.

Tabel 0.7 Percentage befuijven dat gaondheids*ennerken van sollicitanten achterhaaft naar hcdriifsonvang

Aantal wer*neners

t0.99 100+

39.2

22.9

2.4

39.0

20.s

1.0

44.5

39.2

12.8

<10

vragen naarhn:

vÍaag naaÍ gezondheid

vraag naar venuim

gezondheidsve*laring

39.2

22.9

2.4

40.5

20.9

2.2

39.3

24.5

t.6

15.8

10.8

18.4

38gowogon n 680

p- chi2 <.001 (bï elk aspectl

Tabel6.7 maakt duidelijk dat bedrijven met 100 of meer werknerners vaker om een

gezondheidsverklaring vragen. Kleine en middelgrote bedrijven vragen tijdens een

sollicitatiegesprek vaker naar de gezondheid ofhet verzuim van de sollicitant'
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Als een optelling wordt gemaakt van de hiervoor genoemde methoden om iets van
de gezondheid van een sollicitant te weten te komen, dan blijkt 53,7yo van de bedrij-
ven geen enkele van die methoden toe te passen, 28,1o/o één en L8,2yo twee of meer
(tabel6.8).

Tabel 6.8 Pucgntage bedrijvm dat gezondheidskennerken van sollicitanten achterhaalt naar hediljÍnnvang

Aantal wer*neners:

> l0 10-99 100 + totaal

achterhaalt guondheids*ennerken:

op geen enkele manier

op óén manier

op meer manieren

n gew00sn

p.Chi2 -.065

52.9

27.9

19.2

680

55.0

27.0

18.0

278

57.9

39.5

2.8

38

53.7

28.1

18.2

996

De verschillen tussen bedrijven met een uiteenlopende omvang zijn miniem als de
verschillende mogeldktreden voor het achterhalen van gezondheidskenmerken sa-
mengenomen worden (tabel 6.8). Tussen bedrijfssectoren blijken er ook amper vsr-
schillen te bestaan (tabel 6.9).

Tahel 8.9 Percentage bedrijven dat gezondheids*ennerken van sollicitanten achterhaah naar hedrijfssector

ladb.

hailell zakelijk

indas. boaw horeca dientsy. 0uartah

achterhaaft gaoodheidskennaken

op gaen enkele manier

op óén manier

op meer maniaren

gewogen n

p-Chf -.87

52.1

21.7

r9.6

185

52.1

32.9

r5.l

72

50.0

32.3

17.7

61

50.7

29.2

20.1

373

59.5 58.8

24.1 27.2

16.4 14.0

t14194

6.5 Wanneer gaat men over tot het achterhalen van gezondheids-
kenmerken?

In vervolg op de waag uit de Ctsv-lijst naar een keuring 'als een normale procedu-
re', is gewaagd in welke gevallen zo'n keuring door een arts wordt uitgevoerd, bij-
voorbeeld bij twijfel aan de gemndheid van de betrokkenen enlof bij functies die
bijzondere eisen stellen aan de medische geschiktheid. Daarnaast werd gewaagd
naar mogelijke andere gevallor waarin een medische ker:ring aan de orde zou zijn.
Dergelijke vervolgwagen werden ook gesteld voor de gevallen waarin sprake was
van wagen naar de gezondheid, het eerdere verzuim en de waag om een gezond-
heidsverklaring.
Tabel 6.10 geeft een overzicht van de antwoorden. Binnen de anders-categorie wordt
vooral verv/ezen naar het bestaan van een standaardprocedure ('contractueel vast-
gelegd' en 'geldt voor allen') zonder een nadere toelichting op 'het waarom' van die
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procedure. In bepaalde gevallen wordt een specificatie gegeven van bepaalde func-
ties waarbij zo'n procedure aan de orde is: alleen uitvoerenden, adminisfratief per-

soneel niet e.d.. Zoals de lezer bekend is mag een aanstellingskeuring alleen verricht
worden door een arts indien er bijzondere functie-eisen zijn geformuleerd. In de

praktrjk zijn werkgevers hier minder mee bekend.

Tabel 6.10 Redenen waaron bedrijven nieuw personeel nedisch laten keuren door eet arts, zelf uragen naar gaond-

heid, eerder verzuin of on een gaondheidsverklaring

nedische keuring

dnot arts vraag gezondheid vraag venuin

gezondheids

verklaring

in geval van:

twiifel gezondheid

biizondere eisen Íunctie

het is standaardprocedute

vanwege bepaalde funclies

overige'anders'

weet niet

gew0gen n

18.0

32.0

20.0

10.0

8.0

12.0

120

42.9

22.8

24

Omdat meerdere antwooÍden in principe mogelijk zijn, kan het totaal boven de 100% uitkomen.

'De eisen die de functie stelt' spelen een wat grotere rol bij het laten verrichten van

een medische aanstellingskeuring of gezondheidsverklaring; tw'ijfel aan de gezond-

heid van een sollicitant meer bij de uaag naar eerder verzuim. In de anders-

categorie bij gevallen waarin een gezondheidsverklaring wordt gevraagd, is twee
maal melding gemaakt van ziektekostenverzekering en pensioenverzekering. Ookbij
de gevallen waarin naar eerder verzuim wordt gewaagd is een enkele keer het kr:n-
nen afsluiten van een verzekering het argument.

Elders in de wagenlijst is ingegaan op de waag of binnen het bedrijf de functiever-

eisten schriftelijk zijn vastgelegd. In iets meer dan de helft is dat het geval; in be-

drijven waar aanstellingskeuringen aan de orde zijn, iets vaker (63,6%). Dat bete-

kent tegelijk datín36,4Yo van de bedrijven waar gekeurd wordt, de functievereisten

niet op sctirift staan; in bedrijven met tussen de 10 en 100 werknemers is dit zelfs

47,4Yo.

Bij de keuze voor het al dan niet keuren voldoet de praktijk in veel gevallen niet aan

de verplichting alleen dan te keuren als functie-eisen daartoe aanleiding geven. Het
lijkt er op dat er in meer dan de helft van de gevallen om andere redenen en op een

andere wijze wordt gekeurd dan de WMK wil toestaan.

6.6 Overleg met \ilerknemers en/of arbodienst over functies die in
aanmerking komen voor een aanstellingskeuring

In deze paragraaf komt aan de orde in hoeverre men binnen het bedrijf met de werk-

nemers (al dan niet via de ondernemingsraad) enlof de arbodienst heeft overlegd

welke functies in aanmerking komen voor een aanstellingskeuring. Overleg met de

34.0

35.4

34.8

15.4

22.3

5.2

25.3

2.0

t9.9

15.9

54.4

4.7

6.0

3.1
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werknemers over de waag welke functies al dan niet in aanmerking komen, vindt
plaats in 5,60/o van de bedrijven en overleg met de arbodienst in 8,0%o van de bedrij-
ven. Met minstens één van beide partijen voert 10,8% van de bedrijven overleg; met
beide partijen slechts 2,7% (tabel6.ll).
Voor zo'n overleg is het vereist dat men schriftelijk heeft vastgelegd wat de functie-
eisen van de verschillende functies in het bedrijf zijn. Het blijkt dat wanneer overleg
wordt gevoerd met minstens één van beide partijeninT}o6 van de gevallen de func-
tie-eisen schriftelijk zijn vastgelegd. Met name in bedrijven met minder dan 35
werknemers, vindt overleg vaker plaats zonder dat de eisen schriftelijk zijn vastge-
legd. Op grond van tabel 6.11 wordt duidelijk dat bedrijfsomvang voor het al dan
niet aangaan van overleg, een belangrijke rol speelt.

Tabel 6. I I Pacentage bedrijven waar overleg net werkneners eiloÍ arbodienst plaats yindt over functies die in
aannerkiog konen voor een aantellingskeurhg, naar hedrijfsonvang

Aantal werknenas:

t0-s9 100 +

ovedag met 0R

overleg met aftodienst

ovedeg met 0R én arbodienst

overleg met 0R oí arbodienst

0ew0g8n n

5.6

8.0

2.1

10.8

27.8

42.5

25.7

42.9

4.4

4.8

1.2

8.1

5.1

I t.0

3.2

13.0

253

Indien binnen het bedrijf gekeurd wordt kan men verwachten dat dit de animo voor
overleg over functies waarvoor keuring relevante is, zal bevorderen. Het al dan niet
laten verrichten van aanstellingskeuringen ('als onderdeel van de sollicitatie') blijkt
inderdaad van invloed op de mate van overleg. In bedrijven die laten keuren ligt het
percentage overleg met werknemers of arbodienst op 32,4Yo en in de overige bedrij-
ven op 8,0%. Dit verschil geldt voor elke bedrijfsomvang, zij het dat het verband in
de kleinste bedrijvar zwakker is (tabel 6.12). op grond van de gegevens in tabel
6.12lran geconcludeerd worden dat er in bedrijven met minstens 10 werknemers
waar gekeurd wordt, in heel wat gevallen overleg is met de werknemers of arbo-
dienst over welke functies voor een aanstellingskeuring in aanmerking komen.
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ïabel 6. I 2 Percentage hedrijven waaÍ overleg is net werkneners en/of arbodienst ovet Íut cties die in aanneÍkit g
konen voor een aanstellingskearing oaar het al dan niet laten vefiichten ydn keuriryen per bedrijfsonvang

Aantal wer*neners:

2-9 10-99 100+

Bedrijf laat keuren) ia nee h nee h nee

ovedeg met 0R

oÍ aÉodienst 14.9 7.4 50.0 7 .7 83.3 25.0

gewogen n 67 530 32 221 12 24

p- Chi'z < .001

Tabel 6.13 toont de mate van overleg met werknemers of arbodienst over voor keu-

ring in aanmerking komende functies, naar bedrijfssector. kr de landbouwsector
wordt relatief weinig overleg gevoerd.

Tahel 6. I 3 Percentage bedijveo waar oveileg is net waknaners en/oí arbodienst over fancties die in aanna*hg
konen voor een aanstellingskewiry, mar hedrijfssector

heodell zakeliik

Landb indus. bouw horeca dientsv. quartair totaal

overleg mel 0R

oÍ arbodiensl 5.6 12.1 13.3 13.0 9.6 13.0 I 0.8

gowogon n 179 67 60 309 178 108 89S

p.Chiz-.16

6.7 Klachtenprocedure

Een meldpunt waar een sollicitant een klacht oveÍ de sollicitatieprocedure kan indie-
nen heeft 12,60À van de bedrijven. In bedrijven met meer dan 100 werknemers, is dit
in één van de drie bedrijven het geval. Tabel 6.14 en 6.15 geven esn overuicht van

het voorkomen van een meldpunt binnen het bedrijf naar respectievelijk bedrijfsom-
vang en bedrij fssector.

Tabd 6. I 4 Percentage hdrijven net eeo neldpant voor hlechten over de sollicitatieprocedure naar bedrijísonyang

Aantal werkm-nen:

Z.S l0.gg t00+ totaat

meldpunt s.9 15.0 33.0 r 2.8

gowogen n 608 254 36

p-Chi2-.000

898
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Tabel E. I 5 Pacentage hedrijven net een neldpunt voor klachteo over de sollicitatieprocedare naar hedrijíssector

handel za*elii*

Landh. indus. bouw horeca dienstv. gaaftah totdal

meldpunt

gewogell n

p-Chiz-.000

Behalve met de omvang van het bedrijfl blijkt de aanwezigheid van een meldpunt
ook een samenhang te vertonen met de sector van het bedrijf: een relatief laag cijfer
voor landbouw en handel,/horeca, en een hoger cijfer voor de zakelijke dienstverle-
ning en quartaire sector.
Er is ook een samenhang met het al niet voeren van overleg met werknemers of ar-
bodienst rond het keuren bij bepaalde functies. 'Wordt zulk overleg met minstens één
van beide partijen gevoerd, dan is er twee maal vaker een meldpunt in het bedrijf
(21,6%) dan warureer zulk overleg niet gevoerd wordt. Op grond van bekendheid
met het onderwerp 'keuren' zou men verwachten dat in bedrijven waar gekeurd
wordt, er vaker een meldpunt is. Het tegenovergestelde blijkt eerder het geval: waar
gekeurd wordt is in 9,8% van de gevallen een meldpunt, elders is ditl2,7o/o.

6.8 Een door \ilMKverborgen gebleven arbeidshandicap

In principe is het mogelUk dat door het niet meer verrichten van aanstellingskeurin-
gen na invoering van de WMK, niet langer vastgesteld kon worden dat iemand ar-
beidsgehandicapt was bij aanname. Het is in dat geval mogelijk dat de subsidiemo-
gelijkàeden van de wet REA voor deze werkgevers ongebruikt blijven. Tij{ens het
interview werden als toelichting 'een plaatsingsbudget of een vergoeding voor loon-
doorbetaling bij ziekteverzuim' als voorbeelde,n van de subsidiemogelijktreden, ge-

noemd. De vraag of de WMK verhinderde dat men kon vaststellen dat iemand ar-
beidsgehandicapt was, wordt door 2,4%o van de bedrijven die feiteldk geworven
hebben, bevestigend beantwoord;3,6Yo van hen geeft aan dit ni€t te weten. De be-
drijfsgrootte speelt hierbij geen rol.
Het geen aanspraak hebben kunnen maken op de subsidiemogelijk*reden van de wet
REA, wordt door l,3Yo van de bedrijven die hebben ge\vorven, genoemd. Bij bedrij-
ven met 100 of meer werknemers, gaat het om2,7Yo.
Bedrijven die dit soort zaken signaleren, zijn overigens niet dezelfde als die eerder

aangaven vanwege de WMK met keuren te zijngestopt.

108176

l1.g

67

6.7

r79
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6.9 Conclusies geordend naar de ondezoeksvragen

Wat zijn in de praktijk de effecten van de WMK?
Het percentage bedrijven dat aanstellingskeuringen door qrtsen laat veruichten,
daalt
Aan de hand van de waag of een bedrijf functies heeft die bijzondere eisen stelt aan

de medische geschiktheid waarbrj een medische kewing onderdeel uitmaakt van een

sollicitatieprocedure, wordt vastgesteld dat een aanstellingskeuring in 12% van de

bedrijven in Nederland aan de orde is. Dit percentage fluctueert van l0Yo bij bedrij-
ven met minder dan 10 werknemers, 1,4yo in middelgrote bedrijven tot 32%o in be-
drijven met 100 of meer werknemers.

Aan de hand van de ook in 1998 en 1999 gestelde vraag of een medische ker:ring tot
de normale sollicitatieprocedure behoort, wordt vastgesteld dat met een percentage

van 7,8%o het aantal bedrijven dat keurt vergeleken met 1999, wijwel stabiel is ge-

bleven. Dit percentage v/as na 1998 (invoering WMK) duidelijk gedaald. Circa 20À

van de bedrijven zegt (expliciet) na invoering van de WMK met keuren te zijn ge-

stopt.

Als ook de gegevens over het aantal keurende bedrijven uit het SZW-werkgevers-
panel worden bekeken, wordt voor 1999 een perceniage van 5,5o/o feitelijk keurende

bedrijven gevonden. De conclusie kan luiden dat ongeveer de helft van de bedrijven
die functies hebben waarvoor een aanstellingskeuring aan de orde is, binnen het
bestek van eenjaar in het geval van het aantuekl<en van nieuw personeel feitelijk een

keuring door een arts laat uitvoeren.

Zijn er niet-bedoelde effecten van de invoering van de WMK?
In s oll ic itatie gesprekken worden vaak vragen ov er de gezondheid gesteld.

Strikt genomen zijn vragen gesteld door werkgevers naar gezondheid van de sollici-
tant volgens de WMK verboden. Bij 46% van de bedrijven wordt tijdens sollicitatie-
gesprekJ<en geprobeerd iets over de gezondheid van de sollicitant te achterhalen:
door te wagen naar de gezondheid of het eerder verzuim en in enkele gevallen door
te wagen om een gezondheidsverHaring. In bedrijven waar ook aanstellingskenrin-
gen door artsen aan de orde zijn, geber:rt dit vaker.

Op welke wijze vindt de naleving van de WMK in de praktijk plaats?

Er wordt nog vaak medisch gekeurd om redenen die ingaan tegen de WMK
Bij de keuze voor het al dan niet keuren voldoet de praktijk in veel gevallen niet aan

de verplichting alleen dan te keuren als functie-eisen daartoe aanleiding geven. T-o

zijn in bedrijven waar gekeurd wordt in meer dan eenderde van de gevallen de func-
tievereisten niet schriftelijk vastgelegd. Het lijkt er op dat er in meer dan de helft van
de gevallen om andere redenen wordt gekeurd dan de WMK wil toestaan. In veel
gevallen is er sprake van een vaste procedure. @it alles geldt in nog sterkere mate

voor de gevallen waarin de gezondheid (54%) of het verzuim (22%) in een sollicita-
tiegesprek wordt aangekaart). Wel moet opgemerkt worden dat in onderhavig onder-
zoek niet vastgesteld is of deze procedure getoetst is aan de eisen die voor een firnc-
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tie gesteld worden of dat er wettelijke, dan wel CAO bepalingen zijn die een medi-
sche keuring vereisen.

Overleg met werknemers en arbodiensten aangaande WMKniet overal gerealiseerd.
Vastgesteld wordt dat bij middelgrote en vooral grote bedrijven waar aanstellings-
keuringen aan de orde zijn, er in de helft van de gevallen of vaker overleg is met de
werknemers (al dan niet via de ondernemingsraad) of arbodienst over de vraag wel-
ke functies voor een aanstellingskeuring in aanmerking komen. In totaal is er overi-
gens slechts in 6% van de bedrijven overleg met de werknemers en in 8% van de
bedrijven overleg met de arbodienst.
In een aantal bedrijven is er een meldpunt voor een klacht over een sollicitatie-
procedure. Een meldpunt waar een sollicitant een klacht over de sollicitatie-
procedure kan indienen, heeft 12,6%0 van de bedrijven. In bedrijvan met meer dan
100 werknemers is dit in één van de drie bedrijven het geval. Behalve met de om-
vang van het bedrijf, blijkt de aanwezigheid van een meldpunt ook een samenhang
te vertonen met de sector van het bedrijf, een relatief laag cijfer voor landbouw en
handelhoreca en een hoger cdfer voor de zakelijke dienstverlening en quartaire
sector. Niet bekend is of er bedrijven zijn die dit meldpunt niet zouden hebbEn als er
geen WMK znuzijn.

Ifoe is de afstemming met andere wetten in de praktijk?
Een klein percentage van de bedrijven maakt melding van het mislopen van REA-
subsidies.
De vraag of de ïWMK verhinderde dat men kon vaststellen dat iemand arbeidsge-
handicapt was, wordt door 2,4Yo van de bedrijven die feitelijk getvorveÍr hebben,
bevestigend beantwoord. Het geen aanspraak hebben l«rnnen maken op de subsi-
diernogelijkÍreden van de wet REA, wordt door l,3olo van de bedrijven genoemd en
2,7Yovan de bedrijven met 100 of meer werknemers.
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7. Onderzoek onder bedrijfsartsen

7,1 Introductie

Ten behoeve van het onderzoek naar de werking van de }VMK zijn behalve werkge-
vers ook bedrijfsartsen geënquëteerd. Het doel van de benadering van bedrijfsartsen
is ondermeer zichtbaar te maken welke effecten de WMK direct en in samenhang
met het beleid van arbodiensten, op hun handelen en denken heeft gehad
In totaal 1798 in Nederland verblijvende leden van Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zijn aangeschreven. De NVAB had op
dat moment iets meer dan 2000 leden. De NVABSa schat dat 300 daarvan belang-
stellend lid zijn (niet als bedrijfsarts werkzaam) en dat ckca 90Yo van de geregr-
streerde bedrijfsartsen lid is.55

De bedrijfsartsen ontvingen begin jrmi een pakket met een inrnrlformulier, twee nra-
genlijsten en eeÍl begeleidend schrijven, waarin het doel en de opzet vair het onder-
zoek werden toegelicht. Eind juni werd aan alle bedrijfsartsen een herinneringsbrief
gestuurd.

hvulling van een waganlijst werd alleen gernaagd van hen die op dat moment
werkzaam waren als bedrijfsarts. In dat geval was er de keuze of men een rnagenlijst
moest inwllen voor bedrijfsartsen die na 1 januari 1998 geen aanstellingskeuring
hadden verricht of een lijst voor hen die vanaf die datum nogwel een aanstellings-
keuring hadden verricht. In totaal stuurde 40oA van de aangeschreven bedrijfsartsen
de wagenlijst terug.

7.1.1 De respons van de bedrijfsartsen
In totaal hebben 211 bedrijfsartsen een wagenlijst ingevuld die bedoeld is voor art-
sen die vanaf januari 1998 geen ervaring hadden met aanstellingsker:ringen. Van
dezn2ll artsen hebben 181 bedrijfsartsen (85%) vóór l januari 1998 wél keuringen
uitgevoerd. Degenen die geen eerdere ervaring met aanstellingskeuringen hebben
zijn voor tweederde bedrijfsartsen die pas maximaal vijfjaar als bedrijfsarts werk-
zaamzijn. De meer svaren bedrijfsartsen onder de respondenten hebben dus vrijwel
allen in het verleden aanstellingskeuringen verricht.

54 Mondelinge mededeling van het secretariaat van het NVAB
55 De meest recente cijfers van het CBS (op ons verzoek door het CBS verstrekt) geven aan dat in
1998 bij de arbodiensten in Nederland in totaal 2.138 bedrijfsartsen en overige artsen in dienst waren.

Dat zou betekenen dat met de benaderde leden van de NVAB minimaal 85% van de actieve bedrijfsart-

sen in Nederland is benaderd.
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?verzicht I frespons benadering hedrijísutsen

aangeschÍeven 1 798

niet werkzaam als bedrilfsarts

Doelpopulatie

vragenlilst'geen erÍaring met keuring na 1998

vragenlijst'wel ervaring met keudng na 1998

Íesp0n§

1009ó

130h

27otr

40%

In totaal 442 artsen die na 1 januari 1998 minstens één aanstellingskeuring hebben

verricht, stuurden een ingevulde wagenlijst op. Dit is een groot aantal in vergelij-
king met het aantal artsen dat niet keurde na 1998 en een vragenlijst toezond. Bo-
vendien bleken de artsen zonder recente ervaring met aanstellingskeuringen, voor
het overgrote deel vóór l januari 1998 wél aanstellingskeuringen te hebben verricht.
Dit doet vermoeden dat artsen die weinig tot geen ervaring met aanstellings-

keuringen hadden, oververtegenwoordigd zrln n de non-respons.

7.1.2 Overwegingen ten aanzien van de respons

Op zich is een responscijfer van 40%o voor het verkrijgen van een betrouwbaar beeld
van wat er aan meningen en ervaringen in de doelpopulatie bestaat, aan de lage kant.

In het navolgende wordt ingegaan op de waag in hoeverre de verkregen antwoorden
al dan niet indicatief kunnen zijn voor de het handelsn en denken in de doelpopula-
tie. Daarvoor worden bepaalde aaillamen gemaakt over redenen van (non-) respons.

Het overgrote deel van de wagenlijsten blijkt afkomstig van artsen die na 1998 aan-

stellingskeuringen verrichtten of daarmee na 1998 gestopt zijn maar daarvoor wel
keuringen verrichtten. Aangenomen wordt daarom dat vooral artsen die in hun prak-

tijk met aanstellingskeuringen en de werking van de WMK te maken hadden, zich
aangesprokur voelden door het onderzoek. Op grond hiervan wordt aangenomen dat

de niet responderende bedrijfsartsen voor een belangrijk deel geen bemoeienis met

aanstellingskeuringen hebben of hadden en dat zij dus werken en werkten voor sec-

toren waarbinnen geen aanstellingskeuringen verricht worden. Verondersteld wordt

dan ook dat zowel door het grote aantal bedrijfsartsen dat een rnagenlijst invulde als

de veronderstelde betokkenheid van de bedrijfsartsen bij het onderwerp van het

onderzoeh de gegeven opinies en hun interpretatie van feiten en ontwikkelingen een

redelijk betrouwbaar beeld opleveren van de praktdk van het keuren.

Als het gaat om de berekening van het totaal aantal gekeurde personen in een be-

paalde tijdsperiode in Nederland, moeten de gevonden cijfers opgehoogd worden in
verhouding tot de non-respons. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met het

aantal keuringen per bedrijfsarts in de niet responderende groep bedrijfsartsen.

Daarnaast geldt dat niet alle bedrijfsartsen lid zijn van de Ï.IVAB. Om hiervoor te

corrigeren worden marges aangegeven waarin rekening wordt gehouden met de non-

respons, keurende artsen die geen lid zijn van de NVAB en de eventuele non-

respons onder een groep artsen die relatiefveel aanstellingskeuringen verricht.

t45

1653

211

442

653
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7.1.3 Achtergrond van de bedrijfsartsen
Een aantal achtergrondkenmerken van keurende en niet (meer) keurende bedrijfsart-
sen is met elkaar vergeleken. Artsen die na 1998 aanstellingskeuringen verrichtten,
verschillen qua gemeten achtergrondkenmerken niet veel van hun niet (meer) keu-
rende collega's. Bedrijfsartsen die na 1998 aanstellingskeuringen verrichtten, zijn
gemiddeld 2 jaar jonger en iets korter werkzaam als bedrijfsarts. Verder werken ze
minder vaak voor één werkgever als klant (15% versus 27%) De conclusie is dat er
gean sprake is van een apart profiel van dé keurende arts. Interviews bij arbodien-
sten laten zien dat inderdaad alle bedrijfsartsen in principe keuren voor hun eigen
klanten (=werkgevers), hoewel er voor sommige beroepen speciale keuringsartsen
zijn.
Er is wél een duidelijk verschil is naar de aard van sectoren (en dus de soort be-
roepsbeoefenaren) waarvoor keurende en niet keurende bedrij fsarts en werl<zaam zijn
(tabel 7.1). De keurende artsen verrichtten vooral aanstellingskeuringen voor de
vervoerssector, gezondheid- en welzijnssector, de bouw en de sectoren onderwijs en
overheid. Ook in bepaalde industriële sectoren (metaal en overige industrie) wordt
door nogal wat bedrijfsartsen minstens één aanstellingskeuring uitgevoerd. Overi-
gens moet men zich bedenken dat het in tabel 7.1 niet gaat om aantallen aanstel-
lingskeuringen maar om het aantal artsen dat keurt binnen een sector. Sectoren lopen
sterk uiteen qua grootte en de mate waarin binnen een sector gekeurd wordt.
Het is wel duidelijk dat in bepaalde sectoren relatief weinig aanstellingskeuringen
plaats vinden. Voorbeelden zijn de overige zakelijke dienstverlening, het bank- en
verzekeringswezen, communicatiebedrijven en de grafische industrie, waar in ver-
houding tot het aantal bedrijfsartsen dat voor deze sectoren werkt, weinig wordt
gekeurd.
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Tabel 7. I Sectoren waaruoor de hediliísaftsen die wel en niet kearen werkzaan zijn en de sectoren waaryoor gekeard

wordt.S6

Sector(enl waarvooÍ men werkt

na 1998 na 1998 keurdesinds

niet keurend keurand t998 voor

Land.en tuinbouw, tabaksverwetkende en agrarische bedriiven 59Ë

llt
r9'6

1r%

141l

3?r

7Yl

1zoL

r1t6

7Yr

3%

25Y.

18t6

14Yo

31l

14ït

24olt

r9%

lllt
25'L

39r

r3j6

l0*
15tÉ

1lït
140$

25'lt

9r
70h

39%

30$

42Yt

120h

7ï.
419

3tÉ

3%

15%

120*

6tÉ

1%

9jÉ

17ttt

19tÉ

5,6

30%57

5tÉ

5%

zYr

3%

396

3%

710

3tt

4!t
zÏl
r0%

30ti

2Yr

3%

41S

DelfsloÍÍenwinning

Metaal- en elektrotechnische industile

Metaalnijverheid

GraÍische industile

Zuivelindustrie

Voeding- en genotmiddelenindustde

0vedge industrie

Bouw, bouwnijverheid

Hout- en meubelindustrie en groothandel in hout 7ït

Y eru oer lsp o o rwegen, wq veÍvn eÍ, lachtvaart, rcevaart/koopva ardij) 6%

llaven. en aanverwante heddjven, binnenscheepvaart en visserij

0verige zakelijke dienstverlening lingeniears-, reis-, uiftendhuraus, e.d.l23ïr

Bank- en YsÍzekeÍingswezsn

Horeca

Detailhandal

Groothandel

Corununicatiebedrijven

Schoonmaakbediljven

Sociale we*plaatsen

0verheidsdiensten opsnbaaÍ bxluut Viik, provincie, genuntel

Researchinstellingon sn overigs sociale otganisaties

n-

21yt

. 139É

l59t

89É

14ït

t 0t6

8*
261t

3r
202

0nderuuijs 15lf

Gezondheidszorg en maatschappelilke dienstverlening, welzijnszorg 30ïl

Sociaal-culturele en cultuÍele instellingen, EpoÍt on ÍBcÍoetia 916

56 Gemiddeld werkt een bedrijfsarts voor tussen de drie en vier sectoren en keurt
binnen iets meer dan twee sectoren zodat percentages in tabel 7.2 nriet optellur tot
100%.. De aantallen waarover het in deze en andere tabellen gaat fluctueren onder
invloed van het aantal p€rsonen dat een bepaalde vraag al dan niet beantwoordde.

Het kan voorkomen dat het percentage bedrijfsartsen dat vanaf 1998 keurde voor
een sector, hoger ligt dan het percentage keurende artsen dat aangeeft nu voor die-
zelfde sector te werken (bijvoorbeeld bij de sector 'vervoer'). Een verandering van
de sectoden) waarvoor men in de loop van tijd is gaan werken, ligt hieraan ten
grondslag

57
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7.2 De \ilMK en de beroepspraktijkvan bedrijfsaÉsen

7.2.1 Introductie
Aan keurende en niet keurende artsen zijn rnagen gesteld die verwijzen naar erva-
ringen die zij de afgelopen tijd rond aanstellingskeuringen en de WMK hebben op-
gedaan. Daarover wordt in deze pangraaf gerapporteerd. In paragraaf 7.2.2 wordt
ingegaan op de redeneÍl om te stoppen met het verrichten van aanstellingskeuringen.
In paragraaf 7.2.3 gaat het over de invloed van de WMK op de praktijk van het
werken van de bedrijfsarts, over risicoselectie door bedrijven en door werkgevers
eventueel gehanteerde voÍïnen van gezondheidscreening. In deze paragraafgaat het
ook over het aantal artsen dat na 1 januari I 998 het doen van een aanstellingskeuring
geweigerd heeft. Tot slot wordt in paragraaf 7.2.4 ingegaan op het beleid dat de be-
drijfsarts enlof arbodienst (in relatie tot werkgevers) rond de WMK heeft ontwik-
keld.

7.2.2 Redenen om te stoppen met het verrichten van aanstellingskeuringen
Van 181 bedrijfsartsen is bekend waarom ze na I januari 1998 gestopt zijn met het
doen van aanstellingskeuringen. De reden om te stoppen met het verrichten van aan-
stellingskeuringen is naar opgave van de artsen zelf:

- 101 maal (56%) expliciet de invoering van de WMK of de vermelding dat
sinds 1998 functies niet meer in aanmerking komen voor een aanstellings-
keuring;

- 28 mao,l (15%) het ontbreken van een aanbod aan ketringen door werkge-
vers, zonder directe verwijzing naar de invoering van de TWMK;

- 46 maa,l (25%) het feit dat keuringen niet meer op het huidige werkterrein
liggen of door een ander binnen de dienst of een andere instantie worden
uitgevoerd;

- 6 maal (3o/o) een andere reden die in de meeste gevallen verband houdt met
een eigen opvatting over het nut (i.c. de nutteloosheid) van keuren.

Als de eerste twee categorieën geïhterpreteerd worden als 'een nieuw beleid na I
januari 1998', dan speelt zo'n nieuw beleid bij 7L% van de artsen die met keuren
gestopt zijn..

7.2.3 De invloed van de WMK voor de praktijk als bedrijfsarts en het ge-
drag van werkgevens

h beide vragenlijsten, is allereerst gevraagd naar de bekendheid van de bedrijfsarts
met de strel«king van de WMK. Artsen die nog keuren achten zich een fractie beter
op de hoogte dan niet keurende artsen, maar wijwel allen zijn minstens in grote lij-
nen op de hoogte van de stelÍ<ing van de WMK (tabel 2.2;.sa

58 Dt lrrag* die in deze paragraaf behandeld worden zijn door wijwel alle artsen in
beide groepen beantwoord. Het aantal artsen dat de gevraagde toelichting op het
gegeven antwoord heeft gegeven ligt in de ordevanTi%o.
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Tabel 7. 2 Bekendheid net de strekking van de llMK ondu keurende en niet leaande artsen

0p de hoogte van de WMK? nee, amper grote lijnen 0oed

kaurende artsen

niet keurende artsen

1%

20fi

38%

42olo

6t%

5596

In vervolg op de waag naar de bekendheid met de wet is gewaagd naar de invloed
ervan op de praktijk van het werken als bedrijfsarts. In totaal 67Yo van de artsen die
nu niet keuren geeft aan deze invloed ervaren te hebben. Die ervaren invloed geldt in
nog grotere mate voor artsen die wel zdn blijven keuren na 1998; 87Yo vanhen heeft
een invloed van de WMK ondervonden (tabel 7.3).

Tabel 7.3 De ervaren inyloed van de WMK op de prakijk van werken yan de bedriiÍsartsen

WMK invloed op praktijk bedrijÍsarts

nBs ia

keurande artson

niet keurende artsen

1396

33lÉ

87Yr

670h

In toelichting op hun antwoord op deze rraag, noemen wijwel alle artsen een drasti-
sche afrrame van het aantal aanstellingskeuringen of het volledig stopzetten van de

keuringspraktijk. Een grote meerderheid ziet dit als een voordeel omdat nu gerichter,
niet meer in het wilde weg gewerkt kan worden en onzinnig werk verdwenen is. Een
aantal maal wordt vermeld dat de nieuwe praktijk aansluit bij de overtuiging en
werkwijze die men zelf al had. Ook is er soms een toon van spijt omdat hiermee 'een
cashcow vermoord' is, zoals iemand opmerkt. Een aantal artsen noemt het intrede-
onderuoek als alternatief voor de aanstellingskeuring, ook om te ondenrangen dat je
anders de mensen niet meer ziet. Dit laatste wordt door enkele artsen als een nadeel
van het niet meer keuren genoemd.

Slechts enkele artsen signaleren een ander nadeel van de ïWMK: de onmogelijkheid
van risicowering waardoor het verzuim- en WAO-risico zouden zijn toegenomen.
Door een aantal nu nog keurende artsen wordt opgemerkt dat de richtlijnen voor het
keuren lang op zich hebben laten wachten en dat er een te lange periode van onze-

kerheid is geweest.se Gevraagd is of de WMK in de praktijk van de arts heeft geleid

tot een vermindering van selectie op gezondheid door werkgevers. De antwoorden
staan vermeld in tabel 7.4.

De algemene richtlijn aanstellingskeuring (ARA), uitgebracht door SKB/BOA
verscheen anderhalfjaar na het in werkingtreden van de WMK.
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Tabel 7. 4 Minder selectie op gaoilheid door WMK in prakijk van bedrijfsartsen

Bij werkgevers nu minder selectie op gezondheid?

nos ia onbekend

keurende artsen

niet keurende afisen

3t t6

3996

46%

28%

nah
32olt

De meningen blijken verdeeld. Bovendien geven nogal wat bedrijfsartsen aan het
gewoon niet te weten.

De keurende artsen signaleren v/at vaker een afgenomen risicoselectie dan de niet
keurende artsen.

In de gewaagde toelichting op het gegeven antwoord v/eerspiegelt zich de verdeeld-
heid die ook uit de cijfers blijkl sommigen zien in het teruglopen van het aantal
aanstellingskeuringen (logischenvijs) een vermindering van risicoselectie, anderen

zijn daarover sceptisch en vermoeden dat werkgevers langs andere weg (bU sollicita-
tie of door middel van een tijdelijk contract) een vorÍn van selectie op gezondheids-

risico's hebben gevonden. Daarmee zou tevens het medisch oordeel vervangen zijn
door een 'lekenblik'. Regelmatig wordt overigens ter relativering opgemerkt dat bij
de aanstellingskeuring relatief weinig mensen werden afgekeurd, enkelen geven
(zonder nadere motivatie) aan dat op dit moment helemaal niemand meer afgekeurd
zou worden.

Er is, zoals gezegd, onzekerheid over de uitwerking van de WMK. De éen ziet dat er
nu meer mensen in dienst worden genomen die niet geschikt zijn voor de functie;
anderen zien de WMK als aanleiding tot een zinniger kijk op personeelsselectie.

Enige malen wordt opgemerkt dat bij de betreffende arbodienst vóór de rWMK ook
al volgens de normen van de WMK geker.rd werd en daardoor in hrm geval de risi-
coselectie de facto niet is afgenomen.
Een enkele maal wordt de krappe arbeidsmarkt genoemd als argument waarom de

selectie op gezondheid door werkgevers niet de (gote) vorm krijgt die deze zonder

de WMK had kururen aannemen.

In antwoord op de vorige rnaag werd door de respondenten al gehint naar andere

wegen om achter mogelijke gezondheidsproblemen van sollicitanten te komen.

Tabel 7.5 laat zien wat het antwoord van de bedrijfsartsen op een concrete waag
hiernaar is.

Tabel 7.5 Eekendheid net bepaelde nethoden van wer*gevers on op gaodheklsrisico's to scroeoen

Andere screening door werkgevers op gezondheidsilsico's

neo ia onbakend

keurende artsen

niet keurende artsan

40t6

37'h

290/t

27X

3t tÉ

3616

Ook op dit punt njner verschillende meningen, voor zover de betrokkenen voldoe,n-

de concrete kennis hebben om een mening te kunnen geven. Degenen die menen dat

werkgevers nu zelf screenen vermoeden dat het sollicitatiegesprek nu vaker wordt
aangegrepen om ook de gezondheidstoestand van de sollicitant aan te kaarten of
referenties op dat punt in te winnen. Ook zouden er in enkele gevallen wagenlijsten



TNGrappoÍt

25201 09/Í0003392

van eigen (bedrijfs)makelij in omloop zijn. Soms wordt de arbodienst hier vervol-
gens bij betrokken voor nadere informatie en advies. Ook worden met enige regel-
maat tijdelijke dienstverbanden genoemd als mogelijkÍreid 'de kat uit de boom te
kijken'.
Artsen die 'nee' antwoorden op de rnaag naar screeningsmethoden van werkgevers,
lichten dat toe door op te merken dat dit soort eigen screeningsmethoden bij hun
werkgevers niet voorkomen. Een enkele arts vindt dat de \MMK het medisch oordeel
heeft doen vervangen door de lekenblik.
Redelijk wat artsen blijken in een overgangperiode na invoering van de'WMK een

discussie te hebben moeten voeren met werkgevers naar aanleiding van verzoeken
voor het doen van aanstellingskeuringen. Dat bood naar mededeling van de artsen,
vaak een goede gelegenheid de intentie van de WMK en de effecten daarvan op het
al dan niet verrichten van aanstellingskeuringen uit te leggen.

Tahel 7.6 0oit een verzoek uan een keuringwager voor een aanstellingskeuring geweberd

0oit aanstellingskeuring geweigerd?

nse ia

keurende artsen

niet keurende artsen

43Yt

63r
57oli

37olo

De weigering van het keuringsverzoek blijkt bij de toelichting op het gegeven ant-
woord, in het overgrote deel van de gevallen voort te komen uit onvoldoende gespe-

cificeerde frmctie-eisen en in enkele gevallen uit oneigenlijke gronden, als bij de

sollicitant een gezondheidsprobleem vermoed wordt. Expliciet worden in dit ver-
band administratieve functies genoand. Bij de keurende artsen is er ter toelichting
op een weigering, in 13 gevallen sprake van een te late aanlraag, omdat de betrok-
kene (soms via een uitzendbureau) al te werk was gesteld. ril/at betreft dit laatste kan
hieraan toegevoegd worden dat uit de interviews blijkt dat arbodiensten hier beleid
voor hebben. ArboNed heeft als beleid dat zij in geval van een uitzendlaacht bij
omzetting van tijdelijk naar vast contact niet keuren als iemand zonder medische
problemen het werk 3 maanden of langer heeft gedaan. Indien een werkgever een

tijdelijke kracht in dienst neemt voor een firnctie waarvoor een aanstellingskeuring
geldt, zal ArboNed bij indienstteding wel keuren. ArboUnie Dordrecht keurt geen

mensen meer die al in dienst zijn van een werkgever, ook niet als een tijdelijk con-
tact over gaat in vast contract. ArboUnie Dordrecht heeft gean termijn vastgelegd
zoals ArboNed.

7.2.4 IIet beleid van werkgevers en arbodiensten
Hebben de werkgevers functie-eisen schriftelijk vastgelegd, is er met hen overleg
over functies die wel of niet in aanmerking komen voor een aanstellingskeuring en

worden werknemers daarbij betrokken? Tabel 7.7 geeft de antwoorden die keurende
en niet (meer) keurende bedrijfsartsen op deze wagen gaven.
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Tahel 7.7 Afspraken net wukgevers rcnd de WMK

Met hoeveel bedliiven aÍspraken:

alle een aantal

Keurende artssn (n=41 0l

wg's Íunctie-eisen op schriÍt

bespreken met wg's Íunctíes aansl.keur.

betrokkenheid wn's bij Íuncties aanst.keur.

lliet (meerl keurende ertson ín=1841

wg's Íuncti*eisen op schrift

basprcken msl wg's Íunclies aanst.ksul.

betrokkenheid wn's bij Íuncties aanst.kour.

280$ 591É

4lolr 53%

r 5% 359(

10l'Ë 4%

6% 1lÉ

31tÉ ls%

7Yo

69t

t9t6

20cfi 42|Í

25ch 4A'lr

139É 170$

3t tÉ

25Yt

51'É

De gegevens laten zien dat nog lang niet met alle werkgevers afspraken zijn gemaakt
over de functies die voor een aanstellingskeuring in aanmerking komen. De betrok-
kenheid van werknemers daarbij is nog gering. In veel gevallen zijn (als voorwaarde
voor het maken van afspraksn) de functie-eisen nog niet op schrift gesteld. Deze
gegevens komen in grote lijnen overeen met v/at in de interviews met vertegen-
woordigers van arbodiensten naar voren l«vam. rWerkgevers worden door hun be-
drijfsartsen geïnformeerd over de WMK en wat daarvan de gevolgen zijn voor het
keuren van nieuw personeel. kr de praktijk blijkt dat de intentie om met werkgevers
tot overleg te komen over aan te wijzen functies, nog niet in alle gevallen gereali-
seerd is. De geïnterviewden signaleren grote verschillen tussen werkgevers: nj die
alles al geregeld hebben, inclusief het op schrift vastleggen van functie-eisen, en
werkgevers die nog niet zover zijn of zelfs nog niets gedaan hebben.
Het is te begrijpen dat waar artsen niet meer keuren, het overleg met werkgevers
trager op gang is gekomen. De betolJ<enheid van werknemErs bij de vaststelling
van functies is duidelijk nog niet overal geregeld. Veel artsen blijken op dit punt niet
altijd goed geïnformeerd, ook onder artsen die aanstellingskeuringen uitvoeren.
Sinds september 1999 is het WMK-beleid van de arbodienst onderdeel geworden
van de certificering. kr tabel 7.8 staat weergegeven hoe ver de ontwikkeling van
beleid rond de WMK op het niveau van de arbodienst, is gevorderd.

Tabel 7.0 Het beleid van arhodiensten ruil de WMK

Keurede ertscn

nee ia

lliet (neer) kearende afisen

nee ia ?

Raleid arhodienst:

bespreken WMK met wg's

vaststellen íunctieeisen

keuze wd oÍ niet keuring

inhoud keuring

klachtenprocedure

t616

flr
12ït

141Í

4Yt

17'fi 62$ 21yl

13% tll* 16rÉ

llti 74X 14Yt

14!Í 76rÉ r09É

12s 7404 13!É

64tÉ t8t6

77X 12!í

77li lt9t
760$ tÍltt
86ra 1116

De gegevens uit tabel 7.8 laten zien dat er op het niveau van het beleid van de arbo-
dienst niet veel verschil is tussen keurende en niet keurende bedrijfsartsen. Op de

meeste punten heeft driel«vart van de diensten een beleid geformuleerd. Opvallend
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7.3

is dat nogal wat bedrijfsartsen niet goed op de hoogte zijn van het beleid van de

eigen dienst.

Aanstellingskeuringen in de jaren 1998 en 1999

7.3.1 Introductie
In deze paragraaf gaat het exclusief over artsen die na 1 januari 1998, het moment

van invoering van de WMK, nog keuringen hebben verricht. Er wordt een overzicht
gegeven van aantal keuringan, de beroepen waarvoor in 1998 en 1999 aanstellings-
keuringen verricht werden, over het resultaat van deze keuringen in termen van ge-

schiktheid van de keurling voor de functie, kenmerken van de keuring en de door de

arts bij de keuring gevolgde werlovijze. Omdat veel van de huidige wagenlijst is
overgeÍlomen uit een vragenlijst die in 1987 gehanteerd werd, kan door vergelUking
met de toestand toen, een blik'over de jaren' geu/oÍpen worden.

7.3.2 Aantallenkeuringen
Door de in totaal 442 kewerrde artsen in dit onderzoek zijn in 1998 zo'n 19.600

aanstellingskeuringen verricht en in 1999 wat minder, namelijk 18.700.60 Deze

berekening van het aantal aanstellingskeuringen over 1998 en 1999 komÍ neer op
een afrrame tussen beide jaren van rond 5%.

Het gevonden aantal keuringen dient te worden opgehoogd voor 40Yo non-respons
(met dus de aanname dat de niet reagerende artsen hetzelfde 'keurgedrag' vertonen)
en met het geschat aantal aanstellingskeuringen door bedrijfsartsen die ker.ren maar
geen lid zijn van de NVAB (ongeveer 20%). Met deze toevoeging komt de schatting
van het aantal aanstellingskeuringen in Nederland in 1999 uit op tussen de 56.000 en

70.000.61

De schatting die Lourijsen e.a. (1993) voor 1987 maakten, l«vam uit op 334.461
aanstellingskeuringen. h tabel 7.9 staat een overzicht van de beroepen waarvoor
gekeurd wordt.

60 Deze getallen zijn gebaseerd op eeÍr waag naar verrichtte keuringen in 1998 en
1999 in de klassen:0, 14,5-9,10-49, 50-99 en 100 en meer. Voor de totaalbereke-
ning is gebruik gemaakt van klassengemiddelden. Voor de categorie '100 en meer'
is een schatting gemaakt op basis van de gegevens over het resultaat van de keuring
waar wél naaÍ exacte aantallen gewaagd werd. Deze waag is echter wij slecht in-
gevuld en beslaat bovendien 1998 én 1999, zodat de antwoorden ongeschikt zijn
voor eeÍl accurate berekening van aantallen keuringen in 1998 en 1999.

6l D"u schatting komt overeen met schattingen die langs andere weg worden verkre-
gen (zie hoofdstuk 8).
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Tabel 7.9 Baoepen waarvoor keurende artseo aanstellingskeuringen verrichten (N-41 3)

Íunctiesfberoepen

kraanmachinisten

chaufíeurs in het personen. en beroepsgoederonveÍvooÍ

brandweerlieden

politiepersoneel (en militahenl

werknemers die duikaftei{ caissonarbeid oÍ overige afteid onder overdruk venichten

bewaarder penitantiaire inrichtingen (en bewakerlbeveiligers)

controleur geyaarliike stofÍen KC6O

diverse Íuncties in het luchtye*eet lwaaronder vlieger, lachtverkeersleider, yliqinstructeurl

Íuncties met intensieÍ patiEntenconlacl

Íuncties in de voedingsindustrie

bodemsaneringwerkers

lgrondwerkers, nachinisÍen, chauffeus, uitvoerders, nontla$ nataieeldielst, hronbenalasl

asbestwe*ers

persluchtdragus

73 170{l

t88 43t6

116 260A

51 120h

39 99r

53 12olo

821*
72!l,

112 25ïl
58 1396

89 20Yt

56

133

139t

30tÉ

uit de rubriek bderc'
ambachteliiko íuncties in industrie en bouw

vigilantietaken

administratieÍlmagazijnwe*

divsrse contactueel

werk met stralingsgeuaar

onderwijs

post

§p00rw8getr

groenvoorzianing

schoonmaak

vuilnisdienst

horecaldetailhandel

'zware Íunclies e.d.'

ovedg

63

2l
18

15

13

I
I
7

7

7

5

2

l6
5

r 396

5j6

4Yo

4oll

3r
2olr

2*
2Yt

20i

2'lr

19É

0.5tÉ

4*
ttl

De topvijf van beroepen waarvoor gekeurd wordt, bestaat uit chauffeurs (43% van
de artsen keurt hiervoor), persluchtdragers (30% van de artsen), brandweerlieden
Q6Yo van de artsen), functies met intensief patientencontact (25% van de artsen) an
bodemsaneringwerkers (20Yo van de artsen). Uit de rubriek 'overige beroepen' ko-
men vooral de fusiek zrrlare beroepen in de industrie naar voren (L3oÀ vande artsen).

7.3.3 Ifet resultaat van de keuring
Van in totaal tweederde van de bedrijfsartsen zijn eenduidige gegevens beschikbaar
over het resultaat van de aanstellingsketring. Van alle keurlingen wordt gerniddeld 4
op de honderd personen 'beperkt medisch geschikÍ' verklaard en 5 op de honderd
keurlingen 'medisch ongeschikt' verklaard dan wel wordt terugtekking uit de pro-
cedure geadviseerd. Binnen dez.e groq artsen werden aldus 483 keurlingen voor de
betreÍfende functie afgekeurd, waarvan 314 afkeuringen (65%) en 169 adviezen zich
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terug te trekken (35%).'Echte afkeuringen' vinden dus plaats met een frequentie
van 3 op 100 keurlingen.
Als deze kewingsresultaten worden vergeleken met de situatie in 1987, dan blijken
in de meest recente periode keurlingen vaker 'beperkÍ medisch geschikt (van 3 naar
4 nu) en 'medisch ongeschikt' (van 2 naar 5) te worden verklaard. Misschien dat
door het gericht keuren op indicatie van functie-eisen, een scherper criterium is ge-

vonden waardoor de beslissing of de keurling al dan niet geschikt is, eenvoudiger te

nemen is. Aan de andere kant moet men zich realiseren dat de functies waarvoor nu
gekeurd wordt anders van samenstelling zrjn dan in 1987; gemiddeld worden nu
hogere eisen gesteld aan de functies lvaarvoor gekeurd wordt dan in 1987. Voor een

echt goede vergelijking met 1987 zouden keuringsresultaten van vergeldkbare func-
ties met elkaar vergeleken moeten worden. Een waag die niet beantwoord kan wor-
den is of, en zo ja hoe vaalg vóór 1998 mensen werden afgekeurd voor functies
waarvoor nu geen aanstellingskeuring meer nodig is.

Heeft de keuring effect op de aard van de werkplek? Bij 36% van de artsen volgt
'soms' en bij slechts 2 artsen 'vaak' het advies op grond van de resultaten van de

keuring de werkplek/functie aan te passen om de keurling in dienst te nemen. De
overige 630A van de artsen geeft dit soort adviezen nooit. Artsen die ooit een keur-
ling beperkt medisch geschikt verklaarden, gaven in wat grotere getale (50%)'soms'
zo'n advies.

7.3.4 Kenmerken van de keuring
In deze paragraaf worden onderwerpen behandeld die soms eerder al in globale zin
aan de orde krvamen maar nu rechtstreeks in verband worden gebracht met concreet
verrichte aanstellingskeuringen
Bekendheid met de functie-eisen en de specifieke arbeidsomstandigheden behorend
bij de functie waarnaar de keurling solliciteert, is van belang. Immers de functie-
eisen moeten het richtsnoer zijn bij de beslissing al dan niet tot een aanstellingskeu-
ring over te gaan.

Het blijkt dat bij 39Yo van de artsen bij een concrete aanstellingskeuring de functie-
eisen niet altijd schriftelijk vastliggen (tabel 7.10). Toch zijn in meer gevallen de

arbeidsomstandigheden van de functie rvaaryoor de keurling gekeurd wordt blijkbaar
anderszins, bij de bedrijfsarts bekend. Is men niet altijd op de hoogte, dan informeert
35Yo naar de functie-eisen alleen als de bevindingen daartoe aanleiding geven en

11% informeert daamaar in het geheel niet. Het aantal artsen dat zich dus niet altijd
vooraf op de hoogte stelt van functie-eisen, ligt daarmee op73 (17%ovan de keuren-

de bedrijfsartsen). Het zich niet altijd op de hoogte stellen van functie-eisen blijkt
niet toe te schrijven te zijn aan het aantal keuringen dat men verricht; dat ligt voor
deze artsen op hetzelfde niveau als gemiddeld.
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Tahel 7.1 0 0p de hoogte van arheidsonstandigheden val keaÍling via. íunctiwnschrijing e.d.

arheidsonstandigheden zijn ln - 4291, ahiid m8e§lal soms

Mah 34% 16% 6%

61% 281n 896 zoh

schriÍtelijk vastgelBgd

bij keuring bekend

als niet'altijd' he*end' ln - 1 67): alleen op grond van bevindingen

navÍaag omstandi0hedsn 34'6

Welke rol spelen de functie-eisen? Voor de inhoud van de keuring geldt dat bijTl%
functie-eisen 'altijd' enbij 19%'meestal' een rol spelen; slechts l0oÀ zeg! 'soms' of
'nooit' (tabel 7.ll). h 1987 lag het percentage artsen dat de functiebeschrijving
slechts 'soms' of 'nooit' van invloed achtte op de inhoud van de keuring, nog op
32%.

Gaat het om de wijze waarop de keurling wordt beoordeeld, dm zeg! 84oA van de
artsen dat de functie-eisen 'altijd' of 'meestal' een rol spelen: 16% zegl 'soms' of
'nooit'(was in 1987 23%).

Tahcl 7.1 I lnvhed van íunctie-eisen op aanstellingskeuring (n-4131

soms nooit

t1%

altíid

Íunctie-sisen van invloed op inhoud

functie-eisen van invloed op beoordeling

Keuren voor meer dan één functie tegelijk komt bd 5%, van de bedrijfsartseÍl voor.
Het komt bij 13% van de artsen voor dat deze op verzoek van een keuringvrager een
keurling keurde die spontaan iets over de gezondheid had vermeld, zonder dat er
voor de functie, eisen beschreven waren.

Tabel 7. I 2'Bijzondere' keuriryen ln - 4l I )

711f 1991 6t6 4Yl

66% t896 71h 996

Hsl vsrzosk een keuding voor meer Íuncties te keursn

Keuring na 'spontano' melding over gezondheid

959Ë

87Ït

5r
r3r

Gevraagd is hoe vaak het voorkwam dat de keuring alleen bestond uit een gezond-
heidsverklaring van de keurling zelf. In een ruime meerderheid van de gevallen
(87%) gebeurt dat'nooit' of maximaal 'soms' aan de orde. Bij t3Yovande bedrijfs-
artsen die na 1998 kewingen verrichtten, bestond de keuring 'meestal' alleen uit een
gezondheidsverklaring van de keurling zelf. Bedrijfsartsen die (onder andere) keuren
voor de sector 'gezondheidszorg' geveÍr vaker (37%o) aan 'meestal' met een gezond-
heidsverklaring te volstaan.

73.5 De werlrwijze bij de keuring, standaarden en richtlijnen
In de wagenlijst worden vijf teneinen genoemd waarop een standaardwerkwijze
mogelijk is: al of niet keuren, de inhoud ervan, de beoordeling van de resultaten, de
wijze van mededelen aan de keurling en keuringwager (7.13). Van de artsen heeft
6lYo op alle genoemde onderdelen een standaardwerlorijze. Meer dan driel«vart van
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de bedrijfsartsen volgt een standaardwerlovijze bij de beslissing al dan niet een aan-

stellingskeuring uit te voeren.

De wijze van mededelen is wijwel altijd vooraf gestandaardiseerd; relatief iets min-
der gestandaardiseerd is de beoordeling van de resultaten van de keuring.

Tabel 7.13 Standaaden en richtlijnen hij de aanstellingskeuring (n-399)

volgt sta nda ud werkwijze voo r:

al dan niet keuren

inhoud keuring

beoordeling resultaten

wijze mededeling keurling

wilze mededeling keuringvrager

alle 5 onderdelen fa'

21olo 79Yo

13% 87oh

24oh 760A

9jÉ 31%

51 9596

3e% 6Í%

werkt net richtlijn voor:

doel keuren

inhoud keuring

beoordeling lesultaten

wijze mededeling

alle 5 onderdelen fa'

1696

r096

1896

r0t6

32ró

84%

9016

82olo

90%

68%

richtliinen onvoldoeode voor:

doel keuren

inhoud keuring

beoordeling resultatsn

wijze mededeling

ninstens ééo naal onvoldoende:

88t6 120fi

82ïí 18%

75Ys 25oh

92?í 8,l

7t% 29t(

richtlijnen van:

keuringwager

eigen arbodienst

NVAB

KNMG (protocol 19961

BÍIA'SKB 0nA r99Sl

anders

n-399

In het verlengde van het gegeven dat de beoordelingen van keuringsresultaten min-
der vaak volgens een bepaalde standaard plaats vinden, vindt een lsffart van de be-

drijfsartsen de huidige richtlijnen 'onvoldoende' voor de beoordeling van keurings-

resultaten. Voor de bepaling van de inhoud van de keuring vindt 18% van de artsen

de richtlijnen nog onvoldoende. Het doel van de keuring en de wijze waarop de keu-
ringsuitslag wordt medegedeeld, liggen volgens de meeste artsen voldoende in richt-
lijnen vast. Driekwart van de artsen volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door de

arbodienst, 18% (ook) die van de keuringwager. De richtlijnen van de KNMG en

BOA/SKB worden gevolgd door rond 38%o var. de artsen; die van de NVAB door

27%. De mate waarin men richtlijnen onvoldoende vindt hangt niet samen met het

aantal of de soort richtlijnen die men volgt. Bij de getallen die aangeven dat men

richtlijnen van de KNMG (protocol aanstellingskeuringen) en de BOA/SI(B (de

820fi 18%

28fi 74.h

73Yr 27oh

6116 399É

820h 38'i
821D t8%
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ARA) volgt, kan sprake zijn van een onderschatting. Richtlijnen van een arbodienst
kunnen immers afgeleid zijn van die van de KNMG en BOA/SKB (zoals bijvoor-
beeld bij ArboNed, AMG, Arbounie Dordrecht) zonder dat het bekend is bij de
bedrijfsarts.

Misverstanden met keuringvrager en arbodienst
Bijna de helft van de bedrijfsartsen maakt melding van 'misverstanden' met keu-
ringriragers over aanstellingskeuringen:bij L9% vanwege al of niet keuren en bij in
totaal24% om de inhoud van de ker:ring (tabel7.14). Het gaat in het merendeel van
de gevallen om dezelfde artsen die elders in de wagenlijst aangaven ooit geweigerd
hebben een verzoek voor een aanstellingskeuring te honoreren. Dit gegeven verwijst
dus opnieuw naar de aanloopsituatie na 1998 waarin werkgevers bekend moestsn
raken met eÍr moesten wennen aan de implicaties van de IVMK. Misverstanden tus-
sen arts en arbodienst wordt genoemd door 1,6Yo van de artsen. Door 7Yo worden
misverstanden genoemd over wel of niet keuren en l2Yo meldt misverstanden over
de inhoud van de keuring
Er blijkt sprake van een samenhang tussen dergelijke misverstanden en de mate
waarin men de richtlijnen onvoldoende acht. Vindt men één of meer van de richtlij-
nen onvoldoende dan signaleert 59o/o van de arts misverstanden met de keuringrna-
ger en 25oÀ met de arbodienst. Vindt men de richtlijnen op geen enkel punt onvol-
doende dan gaat het om respectievelijk 38% (misverstand met keuringnrager) an
10% (met arbodienst). Heldere richtlijnen lijken te helpen om misverstanden te
voorkomen.

Tabel 7.14 Misverstanden net keuringvragers en arbodiensten rond *earhUen

nisverstand net keuringvrager ln - 409):

nee ia
64tÉ 46t6

ovgr: Íuncties waaruoor keulen

inhoud

wis info

tijdstip keudng

anders

82r
76ït
820h

8r?É

9196

18%

249í

1z?tr

r99ó

99É

nisvastand net arbodienst ln - 406):

Íuncties waarvool keuren

inhoud

wie inÍo

tildstip keudng

anders

Ifet informeren van de keurling
In het geval dat de bedrijfsarts de keurling niet informeert over het doel van de aan-
stellingskeuring, wordt door de keuringwager en/of arbodienst informatie verstekt.
Slechts bij 12 bedrijfsartsen wordt er niemand genoemd die de keurling vooraf in-
formeert. De keurling dient van te voren op de hoogte te zijn van het hoe en waarom
van de aanstellingskeuring. Het blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen de
bedrijfsarts die inhoductie voor zijn rekening neemt. Informatie over de rechte,n en
plichten die een keuring voor de keurling met zich mee brengt, wordt echter door

93tt 7Yt

88% 12olt

97tÍ 3'6

s6'6 40À

96% ['lt
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slechts tweederde van de bedrijfsartsen gegeven. kr vergelijking met 1987 ligt het
aantal artsen dat de keurling informeert over de diverse aspectur in 2000, per aspect
rond20%o hoger.

Tabel 7.15 lnfomeren van keuiling over hoe en waaron van keuring (n-r$7)

arts brengt keurling vooraf op de hoogte van:

doel keuilng

inhoud

aspsclen van functie

rechten en plichten van keuding

13%

r89ó

200h

3696

879l

82%

80%

6496

wie anders inforneert keurling:

aÈodienst

keuringvragar

anderen

niet bekend

669t

30%

939t

85%

340/0

70qn

70À

15%

7.3.6 Het doel van de aanstellingskeuring
Wat ziet de bedrijfsarts als het doel van een aanstellingskeuring?
In tabel 7.16 staat een aantal mogelijke doelen en de wijze waarop daar door de art-
sen op gereageerd is. In het rechterdeel van de tabel worden de resultaten vergeleken
met onderzoek uit 1988 (Lourijsen e.a., 1993).

ïabel 7.16 0oelen van de aanstellingskeuring aangegeven door bedrijísartscn in 2000 net een vergelijking net de resal-

taten van ondenoek dat in I 980 onder hedrijísartsen wud uitgevoerd (in cursief).

altijd meestal soms nooit eltijd+nccsnl
doelen aa nstellingskeuring :

opstellen arbeidsgraíieklbelastbaarheidproÍiel

beoordelen belastbaafteid

baoordelen geschiktheid persoon

beoordelan Íunctia medisch geschikt voor persoon

beoordelen ilsico's indienstneming voor werkgever

Yaststellen uitgangswaarden

kennismakan met aÉozorg

voorkomsn risico's gezondheid kandidaat

voorkomen risico's gezondheid voor anderen

voldoen wettelijke verplichtingenlCA0

opname pensioenÍondslcollectieve verzakering

beoordeling noodzaak aÈeidsvoorzieningsn (b.v. REAI

6

42

66

66

3

20

34

50

36

25

2

6

I
25

l5
t5
4

17

20

27

18

20

I

3

20

14

4

7

20

29

18

15

29

30

11

32

63

20

25

r3

72

34

28

I
17

25

86

59

2000 1988'.

t59( 26%

669( 73X
gtt( 901ó

gttÉ 74N

7ró 401É

37% 67%

54% 7tt6

77rí 83N

e$ E4tó

45x 53%

39( 52r(

9%

n-430 n-149

' Bron: Lourijsen e.a., 1993

Er is tegenwoordig minder dan in 1988 sprake van het onderschrijven van de vol-
gende doelen:

- het beoordelen van risico's van het indienstnemen voor v/erkgever

- het vaststellen van uitgangswaarden

- opnameinpensioenfonds/collectieveverzekering
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Ondanks het feit dat dergelijke percentages teruglopen, ziet nog altijd34% voor alle
keuringen als doel een kennismaking met de arbodienst, 20o/o het vaststellen van
uitgangswaarden, en l7%o het opstellen van een arbeidsgrafiek. Die aspecten lijken
eerder bijkomend dan dat zij als doelen zouden kunnen worden aangemerkt. Een
aanvullende opmerking is hier op zijn plaats. Binnen de bouwsector vindt bij werk-
nemers die voor het eerst in de bouwsector komen te werken op eeÍl functie waar-
voor een aanstellingskeuring nodig is, een keuring plaats. Deze keuring is inhoude-
lijk gelijk aan een intedekeuring. De keuringsgegevens worden dan ook gebruikt als
een nulmeting. Inmiddels niet meer toegestane praltijken als 'beoordelen risico's in
dienst nemen voor werkgever' en 'opname pensioenfonds/collectieve verzekering'
worden bijna niet meer als doelen genoemd.

7.3.7 De onderdelen van een aanstellingskeuring
In schema I staan de onderdelen die deel kunnen uitmaken van een aanstellingskeu-
ring. In de linkerkolom staat weergegeven welke onderdelen altijd of meestal wor-
den uitgevoerd. In de rechterkolommen staat wat de reden (indicatie) was om dat
onderdeel uit te voeren.
Een schriftelijke of mondelinge anarnnese, een algemeen oriënterende anamnese of
anamnese gericht op orgaansystemen of aandbeningen uit het verleden, vorÍnen een
wij vast onderdeel van de aanstellingskeuring. Dat geldt ook voor het lichamelijk
onderzoek gericht op functionele mogelijkÍreden of beperkingen. Andere mogelijke
onderdelen zoals een longfunctiebepaling of thoraxfotografie, komen wij weinig
voor. Deze meer zeldzaam uitgevoerde onderdelen vertonen ook minder relatie met
de functie-eisen dan de meer reguliere onderdelen zoals vooral het lichamelijk on-
derzoek gericht op functionele mogelijkÍreden of beperkingen. Het toch nog geregeld
voorkomen van een anamnese gericht op verzuim of arbeidsongeschiktheid (vaak
niet gerelateerd aan functie-eisen) roept vragen op. Gemiddeld bestaat de aanstel-
lingskeuring uit rond 9 onderdelen. Bd meer onderdelen is er een trend naar wat
meer oriëntatie op indicaties vanuit de keurling enlof keuringvrager en wat minder
op de functie-eisen.
Als deze gegevens vergeleken worden met de situatie in 1987, dan valt op dat niet
alleen het aantal keuringen sinds die tijd is afgenomen maar dat ook de wijze van
keuren drastisch is gewijzigd. Vrijwel bij alle onderdelen is er sprake van een afrra-
me van opname van dat onderdeel in de aanstellingskeuring. Enkele cijfers ter
vergelijking: er is tussen 1987 en 2000 sprake van een sterke afrrame van het 'altijd'
of 'meestal' uitvoeren van een:

- anaÍmese gericht op het arbeidsverleden: van 90oÀ naar 55oÀ;

- algemeen oriënterend lichamelijk onderzoek: vanglYonaar 45o/o;

- visusonderzoek: van 97%onaar 56%o;

- urineonderzoek van93%onaar28Yo.
Een duidelijke en WMK-conforme toename is te zien bij lichamelijk onderzoek
gericht op functionele mogeldkÍreden en beperkingen: vanT7%ónaar 75Yo.
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Schema 1 Onderdelen van een aanstellingskeuring
In het schema hieronder staat aangeven:

- welke onderdelen altijd/meestal uitnaakÍen van de aanstellingskeuring'
wat de reden íindicatie) was om onderdelen uit te voeren

Anamnese

schriÍtelijke anamnese:

standaardliist

82tli 68 8 10

schriÍtelijke anamnose:

liist voor speciÍieke Íunctie(s)

49% 72 3 5

mondelinge anamnBsg 74% 70 I 5

Anamnese is gericht op:

algemene oÍiëntatio 83,6 54 10 6

0rgaansystemen 72h 65 I 4

aandoeningen in het verleden: lichameliik 70olo 65 11 5

aandoeninoen in hei verleden: osvchischl osvchiatrisch 57clt 56 l0 4

vrosoer verzuim of aÈeidsonoeschiktheid 37tÍ 43 1l 7

Arbeidsverleden 55% 39 2 5

onderzoek

aloemeen oriönterend 45ta 50 7 5

gericht op oÍgaan§ystemen 46tÉ 62 I 3

gericht op Íunctionele mogelilkhedenlbeperkingen 7ïah 76 5 4

Biometrie

bloed fib, BSE) lstt 42 4 6

Visus 56% 72 5 3

Audiogram 420$ 66 I 2

Bloeddruk 559É 53 12 6

LongÍunctie 25ït 62 5 4

elektrocardiogram (ECGI 20Yc 54 6 4

Aanvullend onderzoek

alleroie test 0r 18 2 1

mant0ux lest 696 28 4 5

X-thorar 896 25 3 4

bloed: leverÍunctiebepaling 6tÉ 30 4 2

bloed: nierfunctiebepaling 5r 29 4 2

urine: (albumine, reductie, sediment, glucose) 28Yr 36 7 6

ergometrisch onderzoek 70h 43 2 2

HIV tost 0% 13 3 2

aanlal onderdelen 16 onderdelen uanwege:

Íunctie-eisen keurling keurinovraoer

1.5 22'h 76ït 5tf 616

6-t0 43Yr 701t r0,l 59Ë

I I en moer 3596 66ta iltÉ 7Yt

gemiddeld aantal 9.3 7lYt r0'6 8rË
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7.3.8 Informatie en raad van derden
In enkele gevallen wordt anderen (meestal medici) informatie gewaagd om zich een
oordeel te vormen over de medische geschiktheid van keurlingen. Ín die gevallen
gaat het meestal om een huisarts of specialist. Bijna alle artsen wagen hiervoor de
benodigde toestemming van de ketrling.

Tobel 7.1 7 lnfornatie gevraagd wnwege oordeel nedische geschikheid

altiid meestal soms nooit .

wie (n-t132)

huisartslspecialist

medisch specialisl als deskundige

psychiatBÍ

Psycholoog

collega ba (eigan dienst!

collega ba (andere dienstl

andere deskundigen (aóeidskundige/ergonooml

daaryoor loestemíning van keurling? (n-3341

h wijwel dezelfde frequentie als informatie wordt gewaagd, worden derden geraad-
pleegd.

Het zijn naast de huisarts, de collega's van de eigan dienst die relatief vaak geraad-
pleegd worden. De toestemming hiervoor aan de keurling wordt door 26Yo van de
artsen niet altijd gevraagd. Het kan zijn dat het hier gaat om een raadpleging in ver-
band met bij bepaalde ziektebeelden behorende beperkingen zonder daarbij op de
persoon van de keurling wordt ingegaan.

Tabel 7.18 fraadplegen vanwege oordeel nedische geschiktheid

altiid meestal soms

105840
103663
002079
101288
112871
0 0 1í 88

008s2

wie ln-4301

huisartslspecialist

medisch specialist als deskundige

psychiater

Psycholoog

collega ba (eigen dianst)

collega ba (anders diensll

andere deskundigen (arbeidskundigelergonooml

daaÍyooÍ toeslsmming van keurling? (n-3281

7.3.9 Mededeling van de keuringsuitslag en de mogelijkheid tot herkeuring
h tabel 7.19 staat weergegeven wie mededeling krijgen van de uitslag van de aan-

stellingskeuring, respectievelijk in het geval dat de uitslag positief dan wel negatief
is.

114552
112573
t01484
101089
1r4651
0 0 10 89

00991

il9674'lr



TNO-rapport

2520109/10003392

Tabel 7.19 Mededeling bij positieve oí negatieve keuringsuitslag (n-t137)

Uitslag is:

positieÍ

alleen keuringvrager

alleen keuding

eerst keurling, dan keuringvrager

aan beiden

andelen:

1%

1%

52lt

46t6

1Yr

l4Yr

689ó

r39t

3t6

De voorgeschreven manier bij zowel een positieve als negatieve uitslag, is het eerst
informeren van de keurling en het daama informeren van de keuringwa§er. De ge-

vallen dat alleen de keurling een mededeling van een negatieve uitslag laijgt is
slechts gedeeltelijk terug te voeren op artsen die ooit een kenrling adviseerden zich
terug te tre*ken uit de sollicitatieprocedure. Onduidelijk is waarom in andere geval-
len alleen de keurling van de uitslag op de hoogte werd gesteld.

Bijna alle diensten bieden de mogelijl*reid voor een herkeuring; 3% van de artsen
die iemand afkeurden, verrichtten tegen de regels in zelf de herkeuring. Deze getal-
len zijn in vergelijking met 1987 dezelfde gebleven.

Tabel 7,20 De nogelijkheid voor de keurling tot herkearing ln-410)

er is de mogelijkheid

wie herkeart exclusieÍ nvt

u zelÍ

collega eigen dienst

collega andere dienst

andsren

nut (gaen aÍkeudngen!

73.10 Het bewaren of vernietigen van het dossier
Gewaagd is of men al dan niet na aanstelling van de gekeurde persoon het dossier
vernietigt en of men voor het bewaren ervan de toestemming van de gekeurde per-

soon waagt. Vrijwel alle bedrijfsartsen bewaren (in alle gevallen) het keuringsdos-
sier van hen die aangesteld worden en wagen daarvoor in overgrote meerderheid
nooit de toestemming van de keurling. Over de vernietiging van het dossier bij niet
aanstelling bestaat een uiteenlopende praktijk: 59o/o vernietigt in alle gevalle,n en

35o/o bewaart de dossiers Ook in dat geval wordt zelden toestemming van de keur-
ling gewaagd voor het bewaren.

2% 3%

53tl 72ïl
14'í r8tÉ

5% Tolt

26ll



TNO-rappoÍt

2520109/0003392

7l

tabel Z2l ltanietiging van het dossia indien tnt aanstelling wordt overgqaan

indien keurling wordt aangesteld + vernietiging dossier? altiid la, tenzil ne€

n-428 97Yrlr$ 116

als niet hftijd' vernieÍlfd + toesleÍnÍning keurling? altijd meestal soms nooit

85'610xn-385

lahsl7.22 Vernietiging van het dossis índien niet tot aanstelling woldt overgegaan

idien keurlhg niet wordt aangesleld -+ vernietiging dossier? altiid ia, tsnzii neg

35%6Í599Én-345

els niet hftijd' vunietigd -+toestemming keuring altiid meestel soms nooit

87lo6'62'ltn- 185

als niet' altijd' vernietigd + hoelang bewaard: onbekend bekend

n-339 47Yr

als periode bekend+ hoe lang? max I jaar 2-9iar 10 e.m.

n-180

7.4 Intredeonderzoeken

3l% 16r 539É

7.owel aan de nog keurende artsen als de niet (meer) ker:rende artsen is geuaagd of
zij intedeonderzoeken verricht€n. Tabel7.23 geeft aan hoe veel artsen een intrede-
keuring verrichten en hoe vaakzij dergelijke intredeonderzoeken (na indienstEeding
van de werknemer) uitvoeren. Verder wordt vermeld aan wie zij het resultaat van
zo'n onderzoek mededelen.

Tabd 7.23 lntredwndenoek; hequentie en nededelirry resuftaat

ve nic h t i n t red e o nd enw * keurend erts niet kearerd arts

ne8

la

41i*

59%

n-436

7l{t
29Yt

n-207

hoe vaak? kearend arts niet keurend arts

eltild

meestal

30ms

resulteat

llr
20lt
69tÉ

n-234

8%

21.$

7t*
n-56

aan wie neegedeeld? keareod arts niet kearend arts

alleen werknerer

allen werkgeuer

beiden

Ben ander

8090

2%

18tt

6 maal

n-234

72|Í

09É

280h

3 maal

n-58
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Het blijkt dat artsen die aanstellingskeuringen verrichten ook vaker intredeonder-
zoeken doen. Voor beide groepen gaat het in meerderheid om een wij incidenteel
gebeuren. Het blijkt nogal eens voor te komen (wat vaker bij niet keurende bedrijfs-
artsen) dat artsen het resultaat van de intedekeuring ook aan de werkgever medede-

len. Enigszins aÍhankelijk van de vraag wat wordt medegedeeld, valt dit toch buiten

de wenselijke praktijk van handelen. Tabel 7.24 geefr. aan met welke doelen men

(altijd of meestal) intredeonderzoeken verricht.

Tabel 7.24 0oel van intredeondenoek

keurend arts niet keurend

D o e I intredeonderzoek: altijd/nuxal altijdlnustal

arbeidsgraÍieklbelastbaaft eidproÍial

beoordelen belastbaarheid

beoordelen geschiktheid persoon

beoordelen Íunctie medisch geschikt v00r peÍsoon

beoordelen risico's indienstneming voor werkgever

vaststellen uitgangswaarden

kennismaken Ínet arbozoÍg

voorkomen ilsico's gezondheid kandidaat

voorkomen dsico's gezondheid voor andeten

voldoen wetteliike verplichtingenlCA0

opname pensioenÍondslcollaclieye vezekering

beoordeling noodzaak arbeidsvoorzieningen (b.y. REAI

r99É

52!l

320h

439l

696

730h

820fi

8016

4/.Vt

r9lÉ

1%

21fi
n-226

1996

4096

28ïl
3516

7%

65%

69tÉ

770h

280h

1zït
0j6

22oll

n-55

Keurende zowel als niet keurende bedrijfsartsen onderschrijven in grote mate de

volgende doelen voor een intredeonderzoek het vaststellen van uitgangswaarden,

het kennismaken met arbozorg en het voorkomen van risico's voor de gezondheid

van de kandidaat. Men is het er vrij algemeen over eens dat risico's voor de werkge-
ver en het vaststellen van de mogelijl*reid voor opname in het pensioenfonds of een

collectieve verzekering, geen doelen van de intredeonderz.oekzijn.
Keurende artsen vinden vaker dan niet keurende artsen dat het voorkomen van risi-
co's voor anderen een doel van een intedeonderzoek kan zijn.

7.5 Samenvatting en conclusies geordend naar ondenzoeksvragen

Veertig procent van de aangeschreven bedrijfsartsen (leden van de I.WAB) hebben

een ingevulde vragenldst over aanstellingskeuringen retour gezonden: 211 bedrijfs-
artsen die na 1 januari 1998 geèn keuringen meer hebben uitgevoerd en 442be-
drijfsartsen die na 1998 wél aanstellingskeuringen hebben uitgevoerd.

Op grond van deze aantallen en de gebleken betokl«enheid bij het onderwerp van

het onderzoe§ wordt aangenomen dat de ervaringen en opinies van hen die reageer-

den in grote lijnen model kunnen staan voor die van de bedrijfsartsen in Nederland

die in hun werk daadwerkelijk met de IWMK te maken hebben gelaegen.

Om een schatting te maken van het aantzl aanstellingskeuringen dat in 1999 in Ne-
derland werd uitgevoerd, moest rekening worden gehouden met non-respons, artsen
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die wel keuren maar geen lid zijn van de NVAB en niet responderende bedrijfsartsen
die mogelijk veel aanstellingskeuringen hebben verricht.

Effecten van de WMK in de praktijk van bedrijfsaÉsen
Onder bepaalde aannamen komt de schatting van het aantal door bedrijfsartsen ver-
richte keuringen in Nederland in 1999 uit op tussen de 56.000 en 70.000. Dit is de

enige schatting die beschikbaar is en een nauwkeuriger schatting is helaas niet mo-
gelijk. Een schatting die voor het jaar 1987 ooit werd gemaakt, kwam uit op ten
hoogste 334.461aanstellingskeuringen. Op basis van onderhavige onderzoeksgege-

vens was er tussen 1998 en 1999 sprake van een aftrame van het aantal aanstellings-

keuringen van ten hoogste 5%.

Keurende bedrijfsartsen verrichtten vooral aanstellingskeuringen voor de vervoers-

sector, gezondheid- en welzijnssector, de bouw en de sectoren onderwijs en over-
heid. Ook in bepaalde industriële sectoren (metaal en overige industrie) wordt door
nogal wat bedrijfsartsen minstens één aanstellingskeuring uitgevoerd. De topvijf van
beroepen \4/aarvoor gekeurd wordt, bestaat uit chauffeurs, persluchtdragers, brand-
weerlieden, functies met intensief patiëntencontact en bodemsaneringrverkers.
Van alle keurlingen wordt gemiddeld 4%beperl* medisch geschikt verklaard er.5o/o

medisch ongeschikt verklaard dan wel wordt terugtrelking uit de procedure geadvi-

seerd. Als het alleen gaat om gevallen waarin de keurling medisch ongeschikt wordt
verHaard, beteft het 3%o.

Vrijwel alle bedrijfsartsen zijn minstens 'in grote lijnen' op de hoogte van de strek-
king van de WMK. Artsen die gestopt zijn met het doen van aanstellingskeuringen,
hebben dat merendeels gedaan vanwege de invoering van de Iil/MK; de meesten van
hen vinden dat daarmee een zinniger praktijk bij personeelsselectie is ontstaan. Bij
zo'n7I%o van de artsen die gestopt zijn met het doen van aanstellingskeuringen, kan
gesproken worden van 'een nieuw beleid' na I januari 1998. Ook zij die nog wél
aanstellingskeuringen verrichten, signaleren een grote afrrame van het aantal aanstel-
lingskeuringen in hun werk. Ook deze bedrijfsartsen z.en dit merendeels als een

positieve ontwikfteling.

Risicoselectie
Of door de rWMK de risicoselectie op gezondheid door werkgevers is afgenomen,

kunnen de bedrijfsartsen niet altijd even gemalkelijk beoordelen. Bij hen die wel
een mening hebben is deze verdeeld. Bedrijfsartsen die nog wel aanstellingskeurin-
gen verrichten zijn positiever over de ontwikkelingen dan degenen die inmiddels
niet meer kewen. Meer dan de helft van de nog keurende bedrijfsartsen en meer dan

eenderde van de niet meer keurende bedrijfsartsen heeft ooit het verzoek van een

keuringrnager voor het uitvoeren van een aanstellingskeuring geweigerd. Veel artsen

geven aan dat dit hoort bij de invoering van een nieuwe praktijk van werken, \ry'aar

werkgevers aan moeten wennen. De betreffende gevallen boden een goed aankno-
pingspunt om uit te leggen waar het bij de WMK om gaat. Ook uit gesprekJ<en komt
dit beeld naar voren. Werkgevers (maar ook keurlingen) moeten weÍmen aan het

idee dat een keuring beperkt kan zijn ("als dit alles is, v/aarom laat ik iemand dan

nog keuren!"). V/erkgevers hebben soms te hoge verwachtingen van een keuring.
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Zoals één van de geïnterviewde uitlegde "ook al is een auto APK goedgekeurd, dan
nog kan de auto de volgende dag weigeren om te rijden".

Naleving van de WMK in de praktijk
De artsen is de waag voorgelegd over mogelijke misverstanden rond het keuren in
de omgang met werkgevers en met de eigen arbodienst. Die misverstanden zijn va-
ker aangegeven door artsen die ook aangeven dat ze na 1998 ooit een keuring heb-
ben geweigerd uit te voeren. Artsen die zeggen de bestaande richtlijnen voor hun
handelen onvoldoende te vinden, signaleren vaker misverstanden in de omgang met
werkgevers en de eigen arbodienst.

Een aanstellingskeuring mag alleen verricht worden als de functie-eisen daartoe
aanleiding geven en schriftelijk zrjn vastgelegd. Op dat punt zal in de praktijk van
zo'n tweederde van de bedrijfsartsen nog het een en ander moeten gebeuren. Bij
lTYo vande bedrijfsartsen blijken bij concrete aanstellingskeuringen de functie-eisen
niet altijd bekend; lïYo van de artsen volgt een praktijk die afwijkt van de \MMK
voorschriften door bij de keuze voor een aanstellingskeuring amper met functie-
eisen rekening te houden,.

Functie-eisen blijken dus vaak nog niet omschreven te zi1n. Dit komt overeen met
wat de werkgevers al melden in de werkgeversenquëte. Uit de interviews komt ook
naar voren dat arbodiensten nog bezig zljn om in overleg met werkgevers functie-
eisen in kaart te brengen. In het algemeen zijn grote werkgevers hier verder mee dan
kleine werkgevers. Bij kleine werkgevers vindt er nogal eens een mondelinge over-
dracht plaats. Ook per arbodienst njn er verschillen in de mate waarin men gevor-
derd is om van werkgevers van alle functies waarvoor gekeurd wordt beschreven
functie-eisen te hebben. Z heeft. de ArboUnie Dordrecht aan hun klanten te kennen
gegeven dat vanaf l januari 2001 alleen maar gewerkt wordt volgens de ARA en dat
alle frrncties die aangeboden worden voor aanstellingskeuringen volgens die metho-
diek beoordeeld worden. Bedrijfsartsen van die dienst hebben van het management
de opdracht gekregen om de IVMK onder de aandacht te brengen van werkgevers bij
wie dat nog niet gebeurd. Ook uit het bedrijfsartsenonderzoek bldkt dat eenderde

van de diensten, de WMK nog met de werkgevers moet bespreken.
Volgens de bedrijfsartsen, heeft driekwart van hun arbodiensten op de meeste pun-

ten een beleid rond de WMK geformuleerd. Gecertificeerde arbodiensten worden
tijdens een audit hier ook sinds I september 1999 op gecontoleerd.
Meer dan driel«rart van de bedrijfsartsen volgt een standaardwerkwijze bij de be-
slissing al dan niet een aanstellingskeuring uit te voeren. Meestal gaat het ombinnen
de arbodienst beschikbare richtlijnen. Bij de beoordeling van de resultaten van de

keuring ontbreken dergelijke standaarden wat vaker. Een kwart van de bedrijfsartsen
beoordeelt dan ook de huidige richtlijnen als'onvoldoalde', als het gaat om de be-
oordeling van keuringsresultaten.

De keurling dient van te voren op de hoogte te zijn van het hoe en waarom van de

aanstellingskeuring. Het blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen de bedrijfs-
arts die inhoductie voor zijn rekening neemt. Bij slechts een handvol bedrijfsartsut
wordt er niemand genoemd die de keurling vooraf informeert.
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Er blijkt over dejaren gezien sprake van een verschuiving van doelen voor aanstel-
lingskeuringen. Doelen als 'het beoordelen van risico's van indienstneming voor
werkgever' en 'opname in pensioenfonds/collectieve verzekering, worden in tegen-
stelling tot 1987, in 2000 nog door slechts een enkeling genoemd.

Als onderdelen van een aanstellingskeuring worden een schriftelijke of mondelinge
anarnnese, een algemeen oriënterende ananrnese ofanamnese gericht op orgaansys-
temen of aandoeningen uit het verleden, het meest genoemd. Ook het lichamelijk
onderzoek gericht op functionele mogelijkheden of beperkingan is een wij vast on-
derdeel van de aanstellingskeuring. Gemiddeld bestaat de aanstellingskeuring uit
rond negen onderdelen. Bij meer onderdelen is er een trend naar meer oriëntatie op
indicaties vanuit de keurling en/of keuringrrager en wat minder op de functie-eisen.
De voorgeschreven manier bij zowel een positieve als negatieve uitslag, is het eerst

informeren van de keurling en het daarna informeren van de keuringnrager. In geval
van een positieve uitslag wordt hieraan weinig de hand gehouden @6%): de keurling
wordt niet als eerste geïhformeerd.

Bijna alle diensten bieden de mogelijkheid voor een herkeuring; 3% van de artsen

die iemand afkeurden, verrichtten tegen de regels in zelf de herkeuring.
Vier van de vijf bedrijfsartsen werken op een arbodienst die een klachtenprocedure
heeft rond aanstellingskeuringen

Afstemming met ander wetten en rechtsnormen
In enkele gevallen wordt bij anderen (meestal medici) informatie opgewaagd om
zich een oordeel te vormen over de medische geschiktheid van keurlingen. In die
gevallen gaat het meestal om een huisarts of specialist. Bijna alle artsen wagen hier-
voor de benodigde toestemming van de keurling. In wijwel dezelfde frequentie als
informatie wordt gevraagd, worden derden geraadpleegd. Het zijn naast de huisarts,
de collega's van de eigen dienÈt die relatief vaak geraadpleegd worden. De toe-
stemming hiervoor aan de keurling wordt door een kwart van de artsen niet altijd
gewaagd. Het kan zijn d* het hier gaat om een raadpleglng in verband met bij be-
paalde ziektebeelden behorende beperkingen, zonder daarbij op de persoon van de

keurling wordt ingegaan.

Vrijwel alle bedrijfsartsen bewaren het keuringsdossier van hen die aangesteld wor-
den in alle gevallen en wagen daarvoor in overgrote meerderheid nooit de toestem-
ming van de ker.rling. Over de vernietiging van het dossier bij niet aanstelling be-
staat een uiteenlopende praktijk meer dan de helft vernietigt in alle gevallen en een

derde bewaart de dossiers. Ook in dat geval wordt zelden toesternming van de keur-
ling gevraagd voor het bewaren.

De gegevens over het vernietigen of bewaren van dossiers maken sterk de indruk dat
de bestaande richtlijnen hierover een onvoldoende handleiding voor de praktijk van
werken voÍïnen. Toch is het protocol aanstellingskeuringen hierin duidelijk "Nadat
de totale sollicitatieprocedure is afgerond, dient het medisch dossier beteffende de

aanstellingskeuring te worden vernietigd, indien niet tot aanstelling wordt overge-
gaan". Gevers (1998) voegt hieraan toe dat het de waag is of het dossierbewaard
mag worden als wél tot aanstelling wordt overgegaan, gelet op het absoluut gefor-
muleerde gebod in art. 2lid 2 V/MK fteuringsgegevens mogen slechts worden ge-

bruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen).
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8. Resultaten kwalitatief onderzoek

8.1 Inleiding

De WMK heeft na nog geen drie jaar van bestaan duidelijk eor beoogde gedragsver-
andering bij zowel werkgevers als bedrijfsartsen teweeg gebracht, zo maken we op
uit beide voorafgaande hoofdstukken. Verondersteld wordt dat dit gevolgen heeft
voor keurlingen. In dit hooftlstuk wordt op basis van diverse bronnen een schatting
gepresenteerd van het aantal keuringen van sollicitanten. Daarmee wordt de omvang
van het 'probleem' geschetst. Dat er nog altijd sollicitanten onteweden zijn wordt
beschreven in de daarop volgende paragraaf 8.3. Besproken wordt verder in welke
bedrijfssectoren een sollicitant momenteel nog gekeurd wordt, waarom dat gebeurd
en welke richtlijnen daarbij gelden.

Daarbij wordt ook de coördinatie en samenwerking besproken tussen de (vertegen-
woordigers van) werkgevers, werknemers en arbodiensten. De opvattingen van deze
part|en over de WMK en de bescherming die werknemers geboden wordt tegen te
zutare belasting zijn aspecten die hierbd aan bod komen.

8.2 Schattingen van aantallen aanstellingskeuringen en de mate yan
vragen naar gezondheid

De hieronder besprokan schattingen van aantallen aanstellingskeuringan en van wa-
gen naar gezondheidskenmerken bij sollicitaties zijn gebaseerd op verschillende
bronnen, u/aarvan de vijf belangrijkste in een bijlage worden besproken. Metbehulp
van deze bronnen en enkele arbeidsmarktgegevens is getracht een hrantitatief beeld
te verkrijgen van de relatieve omvang van het onderhavige 'probleem'.

Aannames

De schatting van het percentage bedrijven dat in Nederland éen of meer aanstel-
lingskeuringen laat verrichten, is sterk aftrankeldk van de vraag die men daarover
aan bedrijfsvertegenwoordigers voorlegt. Een belangrijk verschil wordt veroorzaakt
door het stellen van een waag naar de intentie tot het laten verrichten van aanstel-
lingskeuringen of een waag naar feitelijk uitgevoerde keuringen. Daarnaast speelt
een rol of het gaat om een ker:ring als regel of een keuring op indicatie. Een verder
punt van onduidelijkfieid is of het gaat om een keuring door een aÉs of een keuring
in de vorm van bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring of een waag van de werk-
gever. Btj de extrapolatie van gegevens naar het landelijk niveau speelt mede een rol
dat de representativiteit van de gegevens naar bedrijfsgrootte, een belangrijke rol
speelt. Kleine bedrijven trekken minder vaak nieuw personeel aan en tevens is de
kans kleiner dat er een functie in het bedrijf is waa::roor een aanstellingskeuring aan
de orde is.



78 TNO-rapport

25201 09/10003392

Dalend aantal keuringen door bedrijfsartsen
Duidelijk is dat het aantal bedrijven dat medische aanstellingskeuringen laat verrich-

ten door arbodiensten en het aantal aanstellingskeuringen door bedrijfsaÍsen, na 1

januari 1998 drastisch is afgenomen en dat dat aantal in dejaren daarna geleidelijk

nog iets is gedaald. De relatieve afrrame van deze aantallen is groter als rekening

wordt gehouden met een toename van het aantal vervulde vacattres (vooral) in de

meest recente periode.

Het percentage bedrijven waar potentieel minstens één medische aanstellingskeuring

door de bedrijfsarts wordt verricht, ligt op l2%.Feitelijk wordt per jaar bij ongeveer

de helft van deze bedrijven een keuring verricht. In een bedrijvenonderzoek bij be-

drijven met meer dan 5 werknemers, vond in 1998 bU 9Yo van nieuw aangenomen

personeel een aanstellingskeuring plaats (Vries en Sardjoe, 1999). Door het ontbre-

ken van bedrijven met2-5 werknemers, moet deze 90À naar beneden bijgesteld wor-

den. Het aantal uitgevoerde aanstellingskeuringen door bedrijfsartsen ligt op een

getal van rond de 56.000 tot 70.000 (ongecorrigeerd voor bedrijfsgrootte).

Toenemend aantal vragen door bedrijven
Er wordt door veel meer bedrijven gekeurd door te wagen naar de gezondheid van

de sollicitant of het eerdere verzuim. Soms wordt om een gezondheidsverklaring

gevraagd. Al met al is er in het jaar 2000 bij iets minder dan de helft van de Neder-

landse bedrijven sprake van dit soort screeningsmethoden op gezondheid.

Een aanstellingskeuring en/of waag naar de gezondheid wordt in 2000 door 42%o

van de bedrijven gerapporteerd. Dit percentage fluctueert over de afgelopen jaren:

het bedraagt 44Yo in 1998 en 49%o in 1999 @erendsen e.a., 1998; Koehler en Spij-

kerboer, 1999).

Chronisch zieken niet slechter behandeld

Het percentage chronisch zieken datz,egl tussen 1998 en 1999 bij een sollicitatie

door een medicus te zijn gekeurd (7%),ligt niet al te ver af van het geschat percen-

tage van alle sollicitanten §IVEl-onderzoek). Immers bij rond 800.000 verrnrlde

vacatures in 1999 (gegevens Arbeidsvoorziening) komt een kans van 7%o om me-

disch gekeurd te worden uit op 56.000 door de arbodienst uitgevoerde keuringen.

Aan veel chronisch zieken, die tussen oktober 1998 en oktober 1999 een baan heb-

ben gekregen, is door de werkgever tijdens de sollicitatie ïÍagen over de gezondheid

gesteld; naar schatting aat32Yo. Dit percentage kan niet direct vergeleken worden

met de ervaringen van andere sollicitanten. Als blijkt dat bijna de helft van de Ne-

derlandse bedrijven wel eens waagt naar gezondheidskenmerken van sollicitanten, is

een percentage van 32%oniet bijzonder hoog te noemen.

Arbeidsgehandicapten
Sinds de Wet REA wordt onder een persoon met een arbeidshandicap een ieder ver-

staan die door ziekte of gebrek verminderde kansen heeft op de arbeidsmarkt. (Dat

wil zeggen dat chronisch zieken niet per definitie arbeidsgehandicapt zrjn, en u'
beidsgehandicapten niet per definitie chronisch ziek zijn.) Het instroompercentage

van arbeidsgehandicapten van het totaal aantal personen dat is aangenomen in de

periode 1 juli 1998 tot medio 1999 is ZYo en is de helft lager dan dat van langdurig

werklozen ( %) (Schellekens e.a., 2000). Het lage instroompercentage van arbeids-

gehandicapten verklaart ten dele het lage percentage werknemers met een arbeids-

handicap, dat volgens de nieuwste REA definities ligt op SVo (SZW, 1999).
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Uitgaande van het aantal vervulde vacatures in 1999 wordt het aantal door arbeids-
gehandicapten (conform de REA-definitie) verrmlde vacatures in dat jaar geschat
op 16.000 (Wevers e.a., 2001). Daarvan zijn ten hoogste 6.000 door de bemidde-
lingsinstellingen succesvol naar werk bemiddeld, dat wit in de regel ze1gen dat de
werkgever op de hoogte is gebracht van het bestaan van een arbeidshandicap. Van
de overige arbeidsgehandicapten die een vacature vervulden zijn er hooguit 700
(7%) die een medische aanstellingskeuring door een arts ondergingen en is bij
ongeveer 5.000 tijdens de sollicitatie procedure de gezondheid ter sprake gekomen.
Niet bekend is hoeveel sollicitanten met een chronische zieLrÍe vanwege hrm ge-

zondheid of arbeidshandicap worden afgewezen.

8.3 Klachten van sollicitanten

De belangrijkste bron voor informatie over ervaringen van sollicitanten met keurin-
gen is het Breed Platform Verzekerden & V/erk (BPV&\V), een platform van twaalf
patiënten- en consumentenorganisaties (zie hoofdstuk 5). Een van de activiteiten van
het BPV&'W is de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen, een landelijke
telefonische helpdesk voor iedereen die klachten of rnagen heeft over werl sociale
zekerheid of particuliere verzekeringen in relatie tot gezondheid. De Helpdesk rap-
porteerde in twee publicaties onder meer over 'Klachten met betrekking tot het ver-
krijgen van werk' (BPV&V/, 1999 en 2000). Hieronder worden de belangrijkste
conclusies over dejaren 1998 en 1999 samengevat.

Volgens de eerste Rapportage 1998 ontving de Helpdesk dat jaar 129 klachten over
het verkrijgen van werk. De meeste van hen (73%) hadden de afgelopen twee jaar
gesolliciteerd. Van deze laatste groep ondergng52o/o een standaardkeuring of moest
een standaardformulier invullen en3%o onderging een functiegerichte keuring. Bijna
de helft van hen had klachten over de aanstellingskeuring enlof de gezondheidswa-
genlijst. Volgens het platform gaat het hierbij om klachten omdat men ten onrechte
is gekeurd of omdat een aanstellingskeuring niet voldeed aan de voorwaarden die in
WMK zijn vastgelegd. Met betekking tot de (standaard)formulieren die werden
gebruikt bij de keuring is regelmatig geklaagd over het grote aantal wagen, over het
feit dat er wagen werden gesteld over bijzonder persoonlijke of intieme zaken en
over volstekt niet terzake doende wagen, zoals het wagen naar vliegangst en water-
wees.

Volgens de tweede Rapportage 1999 ontving de Helpdesk in 1999 in totaal 142
klachten over het verkrijgen van werk. De meeste mensen met een klacht hadden de
afgelopen twee jaar gesolliciteerd (64%).'Bij 40% hiervan was er geen sprake van
een verplichte medische keuring, 25%o moest een gezondheidswagenlijst invullen,
l2%o onderg1ng een lichamelijk onderzoet, L9oÀ kreeg zowel een lichamelijk onder-
zoek als een gezondheidswagenlijst'. Van de overige personen (%) is niet bekend
of nj al dan niet zdn gekeurd. Van deze mensen vermoedt 34%o dat het resultaat van
de sollicitatieprocedure het gevolg is van hun arbeidshandicap of WAO,verleden.
De klachten die in verband zijn te brengen met de \MMK zijn de volgende: Van de in
totaal142 mensen met een klacht zegl l3Yo ten onrechte te zijn gekeurd, 10% heeft
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een te uitgebreide gezondheidswagenlijst gehad en L0% zrgl dat de werkge-

ver/personeelsfrrnctionaris ten onrechte gezondheidswagen stelde. Twee personen

zijn niet geïhformeerd over de keuring en in twee gevallen zijn medische gegevens

beschikbaar gekomen voor onbevoegden.

Conclusie
Het aantal klachten in 1999 lijkt toegenomen ten opzichte van 1998. Het totaal aan-

tal klachten dat de Helpdesk heeft ontvangen over aanstellingskeuringen, nog geen

honderd op het grote aantal sollicitaties (meer dan 800.000 per jaar), lijkt niet on-
rustbarend. Hoewel niet uitgesloten wordt dat niet alle onteweden sollicitanten de

weg naar de telefonische Helpdesk vinden, kan op basis van deze gegevens geen

sprake zíjn van een groot maatschappelijk onrecht. Nawaag bij andere vertegen-

woordigers van werknemers en cliënten leert dat zij de weinige klagers in de regel

naar het meldpunt verwijzen, in de veronderstelling dat daar de nodige expertise

voor hulp is. Meer inzicht in de omvang van het probleem levert de schatting van het

aantal keuringen in de vorige paragraaf.

8.4 Effectenopbedrijfssectorniveau:werkgeversenbedrijfsartsen.

Werkgevers

Verwacht werd dat bedrijven activiteiten zouden ontwilkelen om van overeenkom-

stige functies die veel voorkomen binnen een bedrijfssector, op sectorniveau functie-
eisen te omschrijven en vast te stellen of aanstellingskeuringen nodig zijn, en om

vervolgens de inhoud van die keuring te bepalen. Dit blijkt niet zo te zijn, met uit-
zondering van de vervoer- en bouwsector. Beide sectoren hebben een paritaire stich-

ting, de BGZ wegvervoer respectievelijk de Arbouw, waarin werkgevers en werk-
nemers elk voor de helft vertegenwoordigd zijn. De Arbouw vertegenwoordigt alle

werkgevers in de bouwsector. In de vervoersector is ongeveer 90Yovan de werkge-

vers aangesloten bij BGZ Wegvervoer.

Deze stichtingen, die al bestonden voordat de WMK inwerking trad, sluiten namens

de werkgevers contracten af met arbodiensten. Zij zijr. ook degenen die de arbodien-

sten voorzien van protocollen waarin beschreven staat welke functies in aanmerking

komen voor aanstellingskeuringen, wat de functie-eisen zijn en waaruit een keuring

bestaat. De arbodienst declareert bij de stichting. Dit betekent dat werkgevers in
deze sectoren niet zelf functie-eisen van verschillende functies hoeven vast te stel-

len, en niet zelf contacten hebben met een arbodienst.

Voor welke functies wordt er nu gekeurd? kr de CAO van de bouw is vastgelegd dat

een werkgever een werknemer keurt bij intede in de bouwsector. In de CAO is een

verplichting opgenomen, Íraar geen contole of sanctie. Op grond van de WMK
worden alleen werknemers die uitvoerend werk gaan doen op een bouwplaats of
werkzaamheden gaan verrichten in een werkplaats met relatief z\tlaaÍ belastend werk

dan wel risicovol werk doen (voor zichzelf of derden) gekeurd voor feitelijke in-
dienstfeding. Jaarlijks worden er 6.500 tot 7.000 intredekeuringen (in dit geval een

aanstellingskeuring) gedaan. Het aantal intredekeuringen in 2000 z,al naar verwach-

ting lager zijn. Arbouw registreert niet de keuringen van werknemers die binnen de

bouwsector van werkgever veranderen (in dezelfde functie). Dergelijke keuringen
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worden door de werkgever aangevraagd bij een arbodienst en ook betaald door de
werkgever.

In de vervoersector worden vanaf 1 januari 1997(l) uitsluitend nog functiegerichte
aanstellingskeuringen gedaan bij chauffeurs, kraanmachinisten en loods/technisch
personeel. Het aantal aanstellingskeuringen in deze bedrijfstak is opgelopen van
6.750 in 1997 tot7.787 n 1999. De inhoud van de keuring is vastgesteld in overleg
met SKB. In de tweede helft van 2000 bekijkt een projectgroep de inhoud van de

keuringen en de wagenlijsten die gebruikt worden bij de keuringen opnieuw, en
beoordeelt of alles nog conform wetteldke bepalingen is. Wat beteft wagenlijsten
kent men een basiswagenlijst en een module bestemd voor (1) chauffeurs, (2)
loods/technisch personeel (bijv. machinisten van mobiele kraanmachines en heistel-
lingen) en (3) administratief personeel (voor PAGO's).

Bedrijfsartsen
Ook bedrijfsartsen ontwikJ<elen op bedrijfssectomiveau activiteiten op het terrein
van de WMK. Dit is het geval bij bedrijfsartsen die werkzaam zijn in de gezond-
heidszorg (BIG). Samen met SKB screende de BIG functies in de gezondheids-
z.o4!z op functie-eisen. Met behulp van de ARA heeft man bepaald welke frurcties
in aanmerking komen voor een aanstellingskeuring. Van de functies is vastgesteld
voor welke functie+isen een bedrijfsarts moet keuren. Deze informatie is in een
notitie vastgelegd. De BIG heeft echter geen richtldnen opgesteld hoe men moet
keuren. De inhoud van de keuring bepaalt de bedrijfsarts zelf. De gangbare praktijk
is dat er op papier gekeurd wordt; er wordt een wagenlijst ingevuld en aan de hand
van de wagenlijst wordt bepaald of er aanvullend onderzoek nodig is. De wagenlijs-
ten voldoen echter niet altijd aan het 'proportionaliteitsbeginsel' van de WMK, zo
blijkt uit een toegezonden klacht van een sollicitant naar eeÍl functie in een zieken-
huis.

8.5 Gezondheidsverklaringen

Voor veel 'professionals' is het normaal dat zij bij hun sollicitatie een gezondheids-
verklaring aanleveren.

Uit onderhavig onderzoek en ook uit het SZW-werkgeverspanel 1998-1999 @er:r-
sen e.a., 2000) komt naar voren dat tijdens sollicitaties in alle onderzochte bedrijfs-
sectoren, gezondheidsverklaringen ter sprake komen. Zoheefr, in 1998 4,5Yo vaorr de
bedrijven die nieuw personeel aannamen- voorafgaand aan indiensttreding om een
gezondheidsverklaring gewaagd, zonder een medische aanstellingskeuring (door een
arts). Onder gezondheidsverklaring kan alleen maar een verklaring verstaan worden
die door een arts is ondertekend. De waag is of de geënquëteerde werkgevers dit ook
zo opvatten. Sommige werkgevers verstaan hieronder ook een eigen verklaring die
is ondertekend door de sollicitant. Ook zijn er werkgevers die een 'geschikt voor
werk verklaring' (na aanstellingskeuring) interpreteren als een gezondheids-
verklaring, an als zodanig positief op de gestelde onderzoelswaag antwoorden.

62 Zi"k"rfirrion, verpleeghuizen, thuiszorg, verpleeghuis, apotheek, geesteldke ge-
zondheidszorg, overigen (o.a., tandartsen, medewerkers kinderdagverblijven)
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Tijdens het onderhavig onderzoek werd duidelijk dat een gezondheidsverklaring van
belang kan zijn voor een werkgever, maar dat die niet altijd op de juiste manier
wordt verl«egen. Van enkele bedrijfssectoren is hierover iets meer bekend.

Risico lopen of vormen in de gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg worden soms gezondheidsverklaringen gevraagd in
kader van een infectiepreventieprogramma. Verklaringen worden dan afgegeven

door een arts van de GGD of door een bedrijfsarts. De BIG (bedrijfsartsen in de

gezondheidszorg) heeft hierover een notitie gemaakt.63 In de gezondheidszorg wordt
onderscheid gemaakt tussen 'risicovormende' en 'risicolopende' beroepen. Risico
vormende beroepen zijn alle snddande beroepen (patiënt loopt risico), en risico lo-
pende beroepen zijn o.a. verpleegkundigen. De notitie van het BIG meldt het vol-
gende over infectiepreventie ".. Het medisch onderzoek in kader van de infectiepre-
ventie staat los van de aanstellingskeuring en heeft uitsluitend als doel de gezond-

heid van betrokkene en derden te beschermen. Het zegt dus niets over de geschiW-

heid van de aspirant werlmerner voor de betrffinde fimctie. Infectiepreventieonder-
zoek is geen onderdeel van een keuring, mam kan in sommige gevallen aanleiding
geven tot uitstel van aanvang van de werleaamheden door de aspirant werkne-
mer.., ".

Eind 2000 geldt in de regel dat nieuw personeel niet verplicht wordt mee te werken
aan een prevantieprogramrna, bijvoorbeeld door zichte laten controleren op bepaal-
de infecties en zich eventueel te laten vaccineren. Het AMC stelt echter wel een

verplichting in bij aanstellingskeuring: indien men niet meewerkt, dan wordt men

niet aangenomen. Wel is het zo dat de uitgebreidheid van de te inventariseren infec-
tierisico's aftrangt van het soort werk dat men doet: snijdende beroepen, omgang met
kinderen, omgang met patiënten met een verlaagde weerstand etc.

Risico lopen of vormen in de vleesindustrie
In de vlees- en vleesverwerkende industrie vragen werkgevers van nieuw aan te
nemen personeel -al dan niet met een tijdelijk contract- die in contact komen met
vlees- of vleesproducten, een gezondheidsverklaring, ondertekend door een (huis)-
arts. De EU regelgeving en de Nederlandse Warenwet en veterinaireregelgeving
stellen eisen aan werknemers die omgaan met vlees dan wel vleesproducten, name-

lijk dat zij niet leiden aan besmettelijke ziektur. Gezondheidsverklaringen in de

vlees- en vleeswarenindustrie is ook een verzekeringstechnisch verhaal. Een deel

van de kwestie ligt bij de klant (bijv. buitenland) die skenge eisen stelt aan het vlees.

Het wagen naar verklaringen waarin een arts ondertekent dat iemand geen besmette-

lijke ziekte heeft, is niet in strijd met de WMK. De ARA geeft aan datbesmettelijke
ziekten in dit geval een gezondheidsrisico en een veiligheidsrisico zijn en dat der-

halve een keuring plaats kan vinden. Wat in de praktijk echter voorkomt is dat ge-

zondheidsverklaringen door werkgevers in de vlees- en vleesverwerkende industrie

niet als een aanstellingskeuring gezien worden. Werkgevers wagen zo'n verklaring,
terwijl een beperkte medisch onderzoek (zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg)

63 Voo. het opstellen van de Notie over infectie preventie is gebruik gemaakt van:
Besserns JLP en Nauta AP. Richtlijnen voor infectiepreventie binnen instellingen
voor de gezondheidszorg. NVAB, 1997.
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de juiste procedure is. Om concurrentievervalsing tegen te gaan (beperkte medische
onderzoeken kosten geld) zou in de vlees- en vleesverwerkende indusbie de af-
spraak moeten worden gemaakt dat alle werkgevers verklaringen op laten maken
door artsen van een arbodienst.

Risico lopen of vormen in de bouw
In de bouwsector worden werkgevers (aannemers) soms gedwongen door htm op-
drachtgever om van werknemers die aan een bouwproject beginnen, gezondheids-
verklaringen te overleggen. Dus ook van werknemers die nieuw worden aangetok-
ken. De werkgever kan alleen op twee manieren aan een gezondheidsverklaring
komen: (1) van de werknemer die zo'n verklaring krijgt van zijn bedrijfsarts na een
periodieke keuring en (2) van de bedrijfsarts die bij een werknemer een aanstel-
lingskeuring heeft gedaan (nl. een geschikt voor werk verklaring). Ook worden
werkgevers in de bouw soms "gedwongen" door certificeringeisen (o.a. CRLW,Iso
Normen) om gezondheidsverklaringen te vragen, omdat certificeerders daamaar
vïagen. Verder komt het voor dat werkgevers van machinisten van mobiele laaan-
en heistellingen gezondheidsverklaringen wagen, ook al is de verplichting hiervoor
najuli 1997 vervallen.

Risico lopen of vormen in de vervoerssector
In de vervoersector zijn voor het personenvervoer wettelijke regelingen die aange-
ven dat een chauffeur een geldige gezondheidsverklaring moet hebben die maximaal
5 jaar geldig is. Voor het beroepsgoederenvervoer geldt alleen de keuringsrichtlijn
van het Centraal Bureau Rijvaardigheid. In CAo's is echter vastgelegd dat een
chauffeur van goederenvervoer ook een gezondheidsverHaring moet hebben die 5
jaar geldig is. Dit laatste omdat men in het buitenland vaak verplicht is om een gel-
dige gezondheidsverklaring bij zich te hebben. Als een chauffeur van werkgever
verandert, vraagt de nieuwe werkgever in de regel naar zijn gezondheidsverklaring.
BGZ Wegvervoer geeft aan dat als zo'n verklaring nog geen jaar oud is, een aanstel-
lingskeuring overbodig is. krdien de verklaring ouder is dan één jaar, maar nog niet
verlopen, dan is het aan de werkgever ofhij de chauffeur opnieuw laat keuren.

Risico lopen ofvormen in de chemische industrie
Werkgevers moeten zich soms houden aan norÍnen waarin ook richtlijnen staan over
het bewaken van de gezondheid van de werknemer. 7-o is er de VCA, Veiligheid
Checklist Aannemers. Het is een ISO-norm die door de petrochemische industrie
wordt opgelegd aan bedrijven die aan hen diensten en producten leveren. De petro-
chemische industrie committeert ook zichzelf steeds vaker aan deze normen. De
European Chemical krdustry Council (CEFIC) heeft samen met de Europese Petro-
chemische Associatie een veiligheids- en kwaliteitsonderzoeksysteem ontwikl<eld
voor de distributiesector. Hier vallen ook milieu en gezondheid onder. Znggen deze
richtlijnen dan wel normeringen ook iets over aanstellingskeuringen? De arbodienst
ArboNed heeft het standpunt dat als bij een bedrijf in het kader van een certifïcering
normen/richtlijnen gelden voor de gezondheid van werknemers met bepaalde frrnc-
ties in de vorm van periodieke onderzoeken, datje dan kunt aannemen dat dit ook
geldt voor aanstellingskeuringen. Deze certificeringen of richtlijnen beschrijven
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uitgebreid bedrijfsrisico's en hoe die bedrijfsrisico's gecontroleerd l«rnnen worden.

Het opnieuw gaan inventariseren van weUgeen keuringen is dan overbodig werk.

8.6 \ilel of geen keuring volgens de ARA

Tijdens de interviews met bedrijfsartsen en vertegenwoordigers was de ARA één

van de besproken onderwerpen. De NVAB is van mening dat op dit terrein nog veel
is te winnen. Er gebeurt nog te veel op eigen inzicht van de bedrijfsarts. De ARA is
een eerste stap in de vertaling van functie-eisen in medische gezondheidscriteria.

Het is een prima opstart voor vervolg. Nadat de ARA is verschenen verzocht het
I.IVAB aan de BOA om een verdere uitwerking van de ARA op bedrijfssectorni-
veau. De ARA moet meer toegespitst worden op de praltijk. Aan de BOA is ver-
zocht tijdelijk bedrijfsartsencapaciteit wij te maken om invulling te geven aan dit
vervolg. Volgens de NVAB moet er op bedrijfssectorniveau een vertaalslag gemaakt

worden van functie-eis naar vragen. Deze vragen kunnen een indicatie geven voor
aanvullend onderzoek. De volgende stap is dan de interpretatie: richtlijnen voor de

beoordeling van arbeidsgeschiktheid. Op dit moment is de bouwsector de enige die
op bedrijfssectorniveau functie-eisen heeft vertaald in medische gezondheidscriteria

en richtlijnen heeft opgesteld voor de beoordeling van arbeidsgeschiktheid (overi-
gens al vöör de WMK!). 64Het uiteindelijke protocol moet zo simpel mogelijk zijn.
V/erkgevers hebben nu vaak moeite om een functie te vertalen in functie-eisen, en

daaraan gekoppeld de zvraartelbelasting ervan.
ArboNed vindt de ARA ook een nuttig instrument als eerste aarrz,et, maar vindt cate-
gorie 5 als criterium voor 'wel een keuring' te ver gaan. De opstellers van de ARA
vertaalden de beschrijving uit de IVMK .... Bijzondere medische eisen ..., in catego-
rie 5 .. Ongewoon hoge belasting ...Gevolg is dat voor sommige functies de ARA is
doorgeschoten met als gevolg dat er niet gekeurd wordt, waar het naar de mening
van Arboned wel zou moeten. ArboNed heeft voor één van zijn grote klanten func-
.ties in kaart gebracht en op basis van werkinhoud bepaald of een aanstellingskeuring
nodig is. Het aantal voorgestelde keuringen bldkt groter te zijn dan wanneer de vast-

stelling gebeurd zouzijn volgens de ARA richtlijn.
De ARA keuringsrichtlijn is gericht op normale gezonde mensen, Ínaar een aanzien-

ldk deel van de werkende beroepsbevolking heeft wel wat, om nog maar niet te
spreken van chronisch zieken en gehandicapten @oersma, 2000). Vijf uur lopen op

een werkdag, of meerdere keren 20 kg moeten tillen per uur vereist lichamelijke
laacht. Volgens ARA richtlijnen Ínag hiervoor niet worden gekeurd. Hetzelfde geldt

voor intensief beeldschermwerk waarvoor volgens de ARA richtlijnen niet gekeurd

mag worden op arm/schouder/nek conditie. Ook het VNO NCW heeft moeite met de

categorie 5. Categorie 4, zware belasting, is volgens hen ook vaak reden voor keu-

ren, maarniet volgens de ARA.

fl W"t dit laatste betreft wordt opgemerkt dat bedrijfsartsen in de bouwsector die al wel richtlijnen

hebben voor interpretatie van onderzoeksgegevens- niet altijd tot een zelfde conclusie komen over

arbeidsgeschiktheid van een werknemer.
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8.7

ArboUnie Dordrecht signaleert dat veel werkgevers tegenwoordig psychische piek-
belasting aankruisen op het functie-eisen formulier. Als bedrijfsarts kun je daar niets
mee.Verder zijn functie-eisen soms niet te plaatsen. Volgens de Arbo-Unie is de
ARA een 'vall«ril' voor de bedrijfsartsen. Functie-eisen zijn sterk gericht op belas-
ting (criterium I om aanstellingskeuring te doen). Veiligheidsaspecten (criterium 2;
gezondheidsgevaar en veiligheidsrisico's) hoewel goed aangegeven in de ARA, zijn
wat ondergesneeuwd. Functies waarvoor wettelijke verplichtingen njn om aanstel-
lingskeuringen te doen, worden niet over het hoofd gezien (criterium 3).

Een ander laitiekpunt is de vertaalbaarheid. wat is bijvoorbeeld 'z.eer vaak' of
'langdurig' als het om lichamelijke verrichtingen gaat.

In enkele gevallen is de vertaling van functie-eis in medische termen te uitgebreid.
Men verzameld wel gegevens, maar weet vervolgens niet waar de grens ligt tussen
'goed' en 'niet goed'.
Geïnterviewden en opsteller van de ARA (Hulsho{ 2000) pleiten dan ook voor een
evaluatie, bijstelling en verdere uitrverking van de ARA.

\ryMK en intrede-onderzoeken

In de vorige paragraaf is de gedachte geopperd dat de WMK wellicht onbedoelde
negatieve effecten voor bescherming van werknemers heeft. De waag is dan ook of
het beperken van het aantal aanstellingskeuringen geen afbreuk doet aan de moge-
lijkheid tot goede bedrijfsgeneeskmdige begeteiding na aanstelling. Gevers (1998)
stelt dat dit niet zo hoeft te zijn. De werkgever kan zijn werknemer na aanstelling
wagen om mee te werken aan een intrede-onderzoek. Bij ArboNed is er na de invoe-
ring van de WMK nauwelijks een toename van intrede-onderzoeken. Ook bU Ar-
boUnie Dordrecht niet. Men brengt het infrede-onderzoek wel onder de aandacht
van de werkgever. Mogelijk weten wer§evers dat zij toch geen ker:ringsuitslag
ontvangen en daarom geen intrede-onderzoek laten verrichten. In tegenstelling tot de
gernterviewden vonden Ferrier en Edelaar (2000)65 in een onderzoek onder gecerti-
ficeerde arbodiensten, dat medio 1999 een derde van de arbodiensten een toenaÍne
signaleert van intede-onderuoeken.

8.8 (Uit)werking van de WMK op werknemers

De algemene indruk uit gesprekÍ<en met bedrijfsartsen is dat zij positief zijn over de
\'/MK. Kritische kanttekeningen plaatst men vooral bij de uitwerking en invoering
van de wet. Ten tijde van de invoering van de WMK was er niets geoperationali-
seerd. Het Protocol Aanstellingskeuringen van de KNMG was er wel, maar dat is
een beleidsinstrument. De invoering behoeft volgens de bedrijfsartsen meer sturing
en coaching. De algemene richtlijnen voor aanstellingskeuringen (de ARA) van
SKB/BOA verscheen L% jaar na de inwerkingteding van de \MMK. Hetzelfde geldt

65 ell. l0l gecertificeerde arbodiensten (medio 1999) werden aangeschreven; 73
stuurden de rrragenlijst terug.
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voor de certificeringrichtlijnen voor WMK-beleid waarop arbodiensten getoetst

worden. Arbodiensten beginnen nu langzamerhand hun professionele intelligentie/

hun ervaringen met de \MMK te delen met andere arbodiensten. Tot voor kort hield

men dat voor zich, omdat man bang was een veronderstelde voorsprong op andere

arbodiensten te verliezen. Het hele proces van zelfregulering en implementatie

hvam slechts langzaam op gang. Veel werkgevers zijn nog niet klaar met het in
kaart brengen van functie-eisen en verschillende bedrijfsartse,n moeten nog met

werkgevers overleggen over de gevolgen van de }VMK voor het aannemen van

nieuw personeel.

De waag is of er nu minder mensen geselecteerd worden op een handicap of chroni-

sche ziekte. Volgens één van de gernterviewden niet. Er zijn andere maategelen
nodig om dit doel te bereiken. De WMK loopt een achter de feiten aan. De wet is

ontw"ikÍ<eld in een tijd dat er een tekort aan werk was. Nu met de krapte op de ar-

beidsmarkt nemen werkgevers allerlei mensen aan die inhoudelijk dan wel medisch

gezien niet helemaal geschikt zijn. Volgens dezelfde geïnterviewde "beschermt de

}VMK werknemers dan ook voor geen meter". 'tleurotische bedrijven" nemen tijde-
lijke laachten of uitzendkrachten in dienst, ook al is dit voor hen eigenlijk duurder.

Als nieuwe werknemers niet bevallen (inhoudelijk dan wel vanwege gezondheids-

aspecten), dan kaÍr mer, z.e zonder al te veel argumenten ontslaan. Overigeirs stelt de

'Flexwet' hier wel beperkingen aan.

Onzekerheid/duidelijkheid invulling WMK
Met in gedachte dat door de WMK vaker mensen kunnen worden aangenomen die

medisch niet helemaal geschikt zijn voor de fi.mctie, is in interviews aan de bedrijfs-
artsen gernaagd hiermee ervaring hadden. ArboNed had ervaring met ziektever-

zuimgevallen die hieraan toe te schrijven zijn. Zij adviseren de werkgever dan ook
om bij het eerste verzuim van een nieuwe werknemer te wagen naar arbeidsonge-

schiktheid en V/AO in het verleden.
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9. Beantwoording van de onderzoeksvragen

9.1 Evaluatieonderzoek Wet op de medische keuringen

Op I januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht gewor-
den. De WMK beoogt de persoonldke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van
de keurling beter te beschermen en de rechtspositie van de keurling te versterken.
Daamaast is deze bedoeld om ongewenste risicoselectie door middel van aanstel-
lingskeuring tegen te gaan.

De Ministers van VIVS en SZW hebben 7-orgpnderzoek Nederland (ZOI\0 verzocht
zorg te dragen voor de uitvoering van deze eerste evaluatie via het Programma eva-
luatie regelgeving. TNO Arbeid heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking
met HSI.66

Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de onderzoekswagen, weergegeven in schema
9.1. Het is tevens een geïntergreerde samenvatting van de resultaten van empirische
deelonderzoeken zoals die beschreven zijn in de voorafgaande hoofdstukken.

Schema 9.1 Centrale onderzoeks- en subvragen

Keuring in de zinvan de WMK
Bij het lezenvan de evaluatie van de VfMK realisere men zich wat men onder een

keuring verstaat. Volgens de WMK vallen de volgende zaken onder een keuring: het
mondeling stellen van wagen naar de gezondheid, het invullen van een formulier
met wagen naar de gezondheid, het wagen naar een gezondheidsverklaring, een

lichamelijk onderuoek door een arts, en aanvullend onderzoek (zoals laboratorium

Centrale onderzoeksvraag I :
Wat beoogt de WMK en wat zijn de effecten?

o Welke effecten werden beoogd met de WMK en welke (mogelijke) neveneffecten

van de WMK zijn benoemd?.
o Welke (neven-)effecten doen zich in de praktijk voor (benoemde en onbenoemde)?

C entral e onderz o e ksvraa g 2 :

Hoe is de afstemming met andere wetten, de handhaving van de WMK en versterking
van de rechtspositie van de sollicitant geregeld?

o Hoe is de afstemming met andere wetten en andere rechtsnormen, waaronder de

mededelingsplicht, de precontactuele redelijkteid en billijlfieid en de Wet REA en

op welke wijze is de handhaving geregeld in de wet?
o ri[at voor een consequenties heeft de afstemming met andere wetten en rechtsnor-

men in de praktijk en op welke wijze vindt de handhaving in de praktijk plaats?
o Is het instrumentarium adequaat voor de versterking van de rechtspositie van de sol-

licitant ofbehoeft deze verbeteri

66 Hugo Sinzheimer Instituut, UvA
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9.2

bepalingen, ECG). Een keuring bij aanstelling mag alleen worden uitgevoerd door
een arts die werkzaam is bd een gecertificeerde arbodienst. Een werkgever mag niet
vragen naar de gezondheid en ook geen gezondheidsverklaringen wagen. Daarnaast
is er een expliciet verbod voor werkgevers om tijdens een sollicitatiegesprek te wa-
gen naar diens gezondheid ofziekteverzuim in het verleden.

Centrale onderzoeksvraag 1: Hoe is het gesteld met de doelstel-
ling van de WMK?

9.2.1 Welke effecten werden beoogd met de WMK, welke (mogelijke) ne-
veneffecten zijn benoemd en wat is de praktijk?

Doelen van de WMK zijn onder meer de bescherming dan wel versterking van de

rechtspositie van de keurling en vermindering van selectie op gezondheid. Hiertoe
zijn in de WMK normstellingen geformuleerd (hoofclstuk 3, paragraaf 2). En er zijn
verwachtingen uitgesproken over de effecten die deze kunnen hebben bij de toepas-
sing ervan (hoofclstuk 4,paragraaf 4).

De norm: inperking van de bevoegdheid tot aanstellingskeuringen.

Effect 1: Daalt het aantal aanstellingskeuringen?
Het percentage bedrijven dat aanstellingskeuringen laat uitvoeren door een arts,
daah.
Een aanstellingskeuring uitgevoerd door een arts is n 12% van de bedrijven in
Nederland aan de orde. Dit percentage fluctueert van l0%o bij bedrijven met minder
dan 10 werknemers, l4yo in middelgrote bedrijven tot 32Yo in bedrijven met 100 of
meer werknemers.

Zowel in 1998 als 1999 en 2000 is in minder danS%o van de bedrijven een medische
keuring een normcutl onderdeel van de sollicitatieprocedure. Dit percentage was na
1998 duidelijk gedaald. Als ook de gegevens over het aantal keurende bedrijven uit
het SZW-werkgeverspanel worden bekeken, wordt voor 1999 een percentage van
5,5%o feitelijk keurende bedrijven gevonden. De conclusie is dat ongeveer de helft
van de bedrijven die functies hebben waarvoor een aanstellingskeuring aan de orde
is (12%), in het geval van het aantrekken van nieuw personeel feitelijk een keuring
laat uitvoeren.

Het aantal lceuringen dat bedrijfsartsen jaarlijks venichten, is aanzienlijk gedaald.
h 1987 werd ooit een schatting gemaakt van334.461aanstellingskeuringen (Lourij-
sen e.a., 1993). Huidig onderzoek levert (na extrapolatie) een schatting op van tus-
sen de 56.000 en 70.000 keuringen in 1999. Onder de geënquëteerde artsen is er in
1999 een afrrame in het aantal aanstellingskeuringen ten opzichte van 1998 van SYo.

De relatieve afrtame van het aantal aanstellingskeuringen is groter als rekaning
wordt gehouden met een toename van het aantal verrnrlde vacatures in de meest

recente periode.



TNO-rapport

25201 09/ÍO003392

Bij een onderzoek onder chronisch zieken werd in 199811999 7%o van degenen die
een (nieuwe) werldcring vonden, medisch gekeurd6T. In een bedrijvenonderzoek bij
bedrijvar met meer dan 5 werknemers, vond in 1998 bij gYovannieuw aangenomen
personeel een aanstellingskeuring plaats. @oor het ontbreken van bedrijven met2-5
werknemers, moet deze 90À naar beneden bijgesteld worden.) Bij rond 800.000 ver-
wlde vacatures in 1999 (gegevens Arbeidsvoorziening) komt een kans van 7Yo, om
medisch gekeurd te worden uit op 56.000 keuringen per jaar, een schatting die goed
overeenkomt met die van het bedrijfsartsenonderzoek.

Terwtjl het aantal keuringen door een arts daalt, stijgt het percentage afgekeurden
licht.
Van alle keurlingen wordt gemiddeld 4%obeperkt medisch geschikt verklaard en 5%o

medisch ongeschikt verklaard dan wel wordt terugtrekÍ<ing uit de procedure geadvi-
seerd. h 1987 (Lourijsen e.a., i993) \ffaÍen de percentages 3Yo respectievelijk2o/o.
Voor een echt goede vergelijking met 1987 zouden keuringsresultaten van verge-
lijkbare functies met elkaar vergeleken moeten worden. Een waag die onbeantwoord
blijft is of vóór 1998 mensen werden afgekeurd voor functies waarvoor nu geen

aanstellingskewing meer nodig is, en zo ja hoe vaak?
Hoewel wijwel alle bedrijfsartsen ten minste 'in grote lijnen' op de hoogte zijn van
de streklcing van de WMK is slechts 60o/ohier goed mee bekend. Artsen die gestopt
zijn met het doen van aanstellingskeuringen, hebben dat merendeels gedaan vanwe-
ge de invoering van de WMK. Een meerderheid van alle artsen vindt dat er een zin-
niger praktijk bij personeelsselectie is ontstaan.

Keuringen z ij n bedr ijfs sector en beroeps geb onden.

Keurende bedrijfsartsen verrichten vooral aanstellingsker:ringan voor de veÍvoers-
sector, gezondheid- en welzijnssector, de bouw en de sectoren onderwijs en over-
heid. Ook in bepaalde industriële sectoren (metaal en overige industrie) wordt door
veel bedrijfsartsen ten minste één aanstellingskeuring per jaar uitgevoerd. De topvijf
van beroepen waarvoor gekeurd wordt, bestaat uit chauffeurs, persluchtdragers,
brandweerlieden, functies met intensief patiëntencontact en bodemsaneringwerkers.

Effect 2: Blijven in sollicitatiegesprekken vragen naar gezondheid uit?
In sollicitatiegesprekkenworden te vaakvragen gesteld wer de gezondheid.
Vragen naar gezondheid door de werkgever is niet toegestaan (aÍt. 4.lid 2 IVMK).
Bij 46% van de bedrijven wordt bij sollicitaties geprobeerd iets over de gezondheid
van de sollicitant te achterhalen: door te vragen naar de gezondheid ofhet eerder
verzuim en in enkele gevallen door te wagen om een gezondheidsverklaring. In
bedrijven waar aanstellingskeuringen door arbodiensten aan de orde zijn, gebeurt dit
overigens vaker. h 1998 liet 44% en in 1999 49Yo van de bedrijven een medische
keuring verrichten enlof stelde de sollicitant een rlraag naar de gezondheid @erend-
sen e.a., 1998; Koehler en Spijkerboer, 1999).

67 B.on, patiëntenpanel Chronisch Zieken van NTVEL.



TNO-íapport

2520109/10003392

Effect 3z Ziin er andere vormen van risicomijdend gedrag ontstaan?
Vormen van risicomijdend gedrag die door de bedrijfsartsen en geïnterviewden zijn
genoemd zijn het stellen van gezondheidswagen tijdens het sollicitatiegesprelg het
laten invullen van een gezondheidswagenlijst en werknemers in tijdelijke dienst
nemen of uitzendl«achten aannemen ("kat uit de boom kijken"). Wat beteft dit laat-
ste punt komt uit de interviews naar voren dat arbodiensten hier wel een beleid voor
hebben, zoals ook tijdelijke dienstverbanders keuren als voor die functie een aanstel-
lingskeuring nodig is. Wel is het waarschrinlUk zo dat tijdelijke dienstverbanden en
het nemen van uitzendkrachten vaker worden toegepast voor functies waarvoor geen
aanstellingskeuring nodig is.

Door sommigen is de verwachting uitgesproken dat de selectie op gezondheid door
werkgevers zelf (de lekenkeuring) na invoering van de TWMK belangrijk zou toene-
men. Verondersteld wordt dat de l«apte op de arbeidsmarkÍ er toe heeft bijgedragen
dat deze selectie beperkt is gebleven. Zo komt het ook voor dat werkgevers werk-
nemers niet altijd keuren (ook niet altijd verplicht zijn) omdat men al blij is dat een
vacature vervuld kan worden (werkgever neemt risico). Overigens geeft.46% van de
keurende aÍsen en28Yo van de niet meer keurende artsen aan dat sinds de invoering
van de \MMK hun werkgevers (klanten van de bedrijfsarts) nu minder op gezondheid
selecteert bij sollicitaties.

De conclusie is dat risicoselectie door werkgevers door middel van selectie van sol-
licitanten op gezondheid nagenoeg niet is verminderd. Nog steeds ondergaat bijna de
helft van de sollicitanten een aanstellingskeuring. Het verschil bestaat daar in dat het
medisch onderzoek door bedrijfsartsen in veel gevallen is vervangen door de leken-
keuring.

Effect 4t Zijn de overige benoemde (neven)effecten opgetreden?
Chronisch zieken worden niet vaker gekeurd.
Van de chronisch zieken die in de afgelopen 2 jaar solliciteerden is 7% gekeurd door
een arbodienst, een percentage dat overeenkomt met dat bij sollicitanten in het al-
gemeen. Tijdens het sollicitatiegesprek werd bij 32%o van de chronisch zieken een

waag gesteld over de gezondheid. Dit percentage is nauwelijks lager dan de 39o/o uit
het onderhavig deelond errcek onder werkgevers.

Arbeidsgehandicapten en de WMK
In 1999 zijn naar schatting 16.000 vacatures door arbeidsgehandicapten vervuld
(Wevers e.a., 2000). Daarvan zijnten hoogste 6.000 door de bemiddelingsinstellin-
gen succesvol naar werk bemiddeld, en zal dus de arbeidshandicap bij de werkgever
bekend zijn.Van de overige hebben er hooguit 700 een aanstellingskeuring (door een

arts) gehad enr.albij ongeveer 5.000 tijdens het sollicitatiegesprek de gezondheid ter
sprake zijn gekomen.

Niet bekend is of, en zo ja hoeveel sollicitanten vanwege een beperking, chronische
ziekte enlof arbeidshandicap worden afgewezen. Het aantal klachten van sollicitan-
ten over de sollicitatieprocedure bij het BPV&IW beperkt zich tot minder dan hon-
derd perjaar.
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Gene e s kundi ge b e ge I e idin g werknemers v erminderd.
Er zijn verschillende bedrijfsartsen die opperen dat het beperken van het aantal aan-
stellingskeuringen afbreuk doet aan de mogelijkheid tot goede bedrijfsgeneeskundi-
ge begeleiding na aanstelling. Gevers (1998) stelt dat dit niet zo hoeft te zijn. De
werkgever kan zijn werknemer na aanstelling vragen om mee te werken aan een
inhedeonderzoek. Het bedrijfsartsenonderzoek laat zien dat intredeonderzoeken niet
vaak voorkomen: l8% van de keurende artsen en 8Yo van de niet keurende artsen
doen altijd/meestal intredeonderzoeken na indienstheding van een werknemer, en
4l%ovall-de keurende artsen enTl%o van de niet keurende artsen doen helemaal geen
inEedeonderzoeken. De geïnterviewden geven aan dat werkgevers hun arbodiensten
niet vaker dan voorheen intredeonderzoeken laten verrichten. Ferrier en Edelaar
(2000) daarentegen vonden in eeÍr onderzoek onder gecertificeerde arbodiensten, dat
medio 1999 een derde van de arbodiensten een toename signaleerde van het aantal
intredeonderzoeken.

De norm: beperking ten aanzien van de inhoud van keuringen

Effect 5: \ilorden er in de context van aanstellingen geen vragen gesteld ofon-
derzoeken verricht naar zaken die een onevenredige inbreuk maken in de per-
soonlijke levenssfeer?
Werkgevers vragen te vaaknaar gezondheid
Zoals genoemd onder effect 2 overheden de werkgevers te vaak de bepaling in de
WMK dat ztj geen wagen mogen stellen naar gezondheid. Dit kan opgevat worden
als inbreuk op de levenssfeer van de sollicitant. Vastgesteld wordt dat over de in-
houd van deze vragen weinig bekend is en dat in sommige gevallen het wagen naar
gezondheidsverklaringen verplicht is vanwege Europese of andere wetgeving (zie
ook par. 9.3.3).

Inhoud van de keuring door een arts is meerfimctiegericht geworden.
Het onderhavig onderzoek kan geen antwoord geven op de vraag ofhet voorkomt
dat tijdens keuringen door een arts een onevenredige inbreuk wordt gemaakt in de
persoonlijke levenssfeer van de keurling. Wel heeft het onderzoek een trend vast
kunnen stellen dat de keuring meer functiegericht is geworden.
Onderdelen van een aanstellingskeuring die door de bedrijfsartsen het meest zijn
genoemd zijn: een schrifteldke (82%) of mondelinge anannese (74%), een alge-
meen oriënterende ananmese (83%) of anamnese gericht op orgaansystemen (72%)
of lichamelijke aandoeningen uit het verleden (70%). Het lichamelijk onderzoek
gericht op functionele mogelijldreden of beperkingan is een wij vast onderdeel ge-
worden van de aanstellingskeuring (vergeleken met 1987 een toename van27%onaar
75%). De volgende onderdelen zijn vergeleken met de situatie in 1987 sterk afge-
nomen: anamnese gericht op het arbeidsverleden (van 9ïo/onaar 55oÀ), een algemeen
oriënterend lichamelijk onderzoek (van glYo naar 45o/o), visusonderzoek (van 97%o

naar 5 6%) en urineonderzoek (van 93% naar 28oÀ).

Dertien procent van de bedrijfsartsen gaf aan dat de keuring meestal bestond uit een
gezondheidsverklaring. Voor bedrijfsartsen die in de gezondheidszorg werkten was
dit37%.
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De norm: versterking van de rechten van de keurling

Effect 6: Weet de keurling wat zijn rechten zijn en kan hij ze effectueren?
Het zijn vooral de keurende ortsen die keurlingen inlichten over het hoe enwaarom
van de keuring.
De keurling dient van te voren op de hoogte te zijn van het hoe en \ryaarom van de

aanstellingskeuring. Bij voorkeur wordt dit vermeld tijdens de wervingsprocedure
bijvoorbeeld in de personeelsadvertentie.

In het overgrote deel van de gevallen neemt echter de bedrijfsarts de intoductie voor
zijn/haar rekening. Door slechts een handvol bedrijfsartsen wordt er niemand ge-

noemd die de keurling vooraf informeert. Sollicitanten die medisch gekeurd worden
kunnen in het algemeen in beroep gaan bij klachten over de aanstellingskeuring
(inhoud dan wel uitslag). Van de kewende artsen geeft 860À aan dat de arbodienst
waarvoor zij werken een klachtenprocedure heeft.

Of de groep sollicitanten die niet gekeurd wordt, geïnformeerd wordt over hrm rech-
ten ten aanzienvan de sollicitatieprocedure, en dat is naar schatting zo'n93o6 van de

sollicitanten, is niet bekend. Het werkgeversonderzoek laat nen dat slechts l3o/o varr
de bedrijven een meldpunt voor klachten heeft.

Effect 7: \ilordt het recht op herkeuring (mis-)gebruikt?
In onderhavig onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er een toename is in
het aantal herkeuringen.

De norm: aanvullende normstelling voor keuringwager en keurend arts

Effect 8: Is de professionele zelfstandigheid van keuringsartsen verbeterd?
Aanstellingskeuringen mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde arbo-
diensten (art. 14 Arbowet 1998). Ten behoeve van deze certificering trad op L7 fe-
bruari 1998 de Regeling certificatie arbodiensten in werking. Aan deze regeling
werd op 30 juli 1999 een verwijzing toegevoegd naar de in de WMK genoemde

voorschriften. Een arbodienst wordt nu ondermeer getoetst op de volgande aspecten:

bespreken WMK met werkgevers, vaststellen functie-eisen, keuze voor wel of niet
keuren, inhoud keuring en klachtenprocedure. De aldus uitgebreide regeling is per 1

september 1999 bindend voor alle gecertificeerde arbodiensten. De implementatie
van de WMK is wat dit beteft nog niet afgerond. De geldende certificeringrichtlij-
nen zijn nog steeds niet overal ingevoerd. Uit het bedrijfsartsenonderzoek komt naar

voren dat driekwart van de artsen werkt bij arbodiensten die op de meeste punten

een beleid rond de IWMK hebben geformuleerd.

Dat keuringsartsen hun professionele zelfstandigheid behouden kan worden opge-

maakt uit het gegeven dat meer dan de helft van de nog keurende artsen en meer dan

eenderde van de niet meer keurende artsen ooit het verzoek van een keuringwager
voor het uitvoeren van een aanstellingskeuring heeft geweigerd.
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9.3 Centrale ondeLzoeksvraag 2: Hoe is de afstemming met andere
wetten, de handhaving van de \ilMK en versterking van de
rechtspositie van de sollicitant geregeld?

De in de voorafgaande paragraaf genoemde normstellingen worden nader bepaald
dan wel gekleurd door het juridisch kader rondom de WMK. De relevante regelge-
ving naast de WMK is nader geformuleerd (hoofdstuk 3, paragraaf 3). De onder-
zoekswagen over de afstemming met andere wetten en rechtsnormen en over hand-
having van de wet zijn besproken in hoofdstuk 3 en hooftlstuk 4 (hoofdstuk 4, para-
graaf3). Tenslotte is in de hoofdstulí<en 5 tot 8 beschreven wat tot dusver is gere-
geld rond de handhaving en zelfregulering (in brede'zin). De onderzooksvragen over
effecten en uitvoeringprocessen overlappen elkaar soms. Vandaar dat niet te voor-
komen is dat enkele van de eerder behandelde onderwerpen hierna weer ter sprake
komen, zijhet vanuit een ander perspectief.

9.3.1 Afstemming met andere wetten en rechtsnormen in de praktijk
In het werkgevers-, bedrijfsartsenonderzoek en de interviews zijn enkele aspecten
van de afstemming aan de orde gekomen.

1. Bewaren van medische dossiers.
De WBGO stelt dat de ten behoeve van een keuring verzamelde gegevens slechts
zolang bewaard mogen worden als noodzakelijk is in verband met het doel van de
keuring. In het protocol aanstellingskeuringen (PAK) van de KNMG is dit uitge-
werkt tot: 'T.[adat de totale sollicitatieprocedure is afgerond dient het medisch dos-
sier betreffende de aanstellingskeuring te worden vemietigd, indien niet tot aanstel-
ling wordt overgegaan". Mag het dossier bewaard worden als wél tot aanstelling
wordt overgegaan? De WMK stelt dat 'keuringsgegevens slechts gebruikt mogen
worden voor het doel waarvoor zij njn verkregen' (art.2 lid 2 WMK).
De praktijk is echter dat wijwel alle bedrijfsartsen het keuringsdossier bewaren van
hen die aangesteld worden en wagen daarvoor in overgrote meerderheid (85%) nooit
de toestemming van de keurling. Indien niet tot aanstelling wordt overgegaan ver-
nietigt meer dan de helft van de artseÍl in alle gevallen en een derde bewaart de dos-
siers. Ook in het laatste geval wordt zelden toestemming van de keurling gernaagd
voor het bewaren. Het belang van het bewaren van medische dossiers voor ontbin-
ding van het arbeidscontact is nog niet duidelijk.6S

2. Toestemming geven om aanvullende gegevens op te vragen.
In enkele gevallen wagen keurende artsen bij anderen (meestal artsen) informatie op
om zich een oordeel te vormen over de medische geschikttreid van keurlingen. In die
gevallen gaat het meestal om een huisarts of specialist. Ook worden derden geraad-
pleegd. Het zijn naast de huisarts, de collega's van de eigen dienst die relatief vaak
geraadpleegd worden.

68 Zi" Kelde. e.a., Dilemma voor de bedrijfsarts: mag de leugen lonen?. TBV 8, 2000.
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3. WMK en reihtegratiesubsidies.
De waag of de WMK heeft verhinderd dat bedrijven konden vaststellen dat iemand
arbeidsgehandicapt was, wordt door ruim 2%o van de bedrijven die feitelijk gewor-
ven hebben, bevestigend beantwoord. Het geen aanspraak hebben kunnen maken op
de subsidiemogelijkheden van de Wet REA, wordt in totaal door ruim l%o van de

bedrijven genoemd en door bijna3% van de bedrijven met 100 of meer werknemers.
In onderhavig onderzoek geven slechts 90Àvan de keurende artsen aan dat zij altijd
dan wel meestal tijdens een keuring beoordelen of een kewling in aanmerking komt
voor een REA voorziening. Overigens geven geihterviewden aan dat hun arbodien-
sten het niet hun taak vinden om uit te zoeken of een keurling arbeidsgehandicapt is
of niet. Zij vinden dat een taak van de werkgever.

De mogelijke interferentie van de WMK met op reihtegratie van arbeidsge-

handicapten gerichte stimuleringsmaategelen in de Wet REA beperkt zich vooral
tot het Plaatsingsbudget en het Pakket op maat, omdat voor deze beide regelingen
een aamraagtermijn geldt.
Het naast elkaar bestaan van divergerende normen ten aanzien van het melden van
een arbeidshandicap biedt de sollicitant met een nietzichtbare handicap meerdere
opties. Solliciterend op een voor hem passende frmctie heeft hij het recht te zurijgen
over niet relevante beperkingen. HU kan ook melden dat hlj volgens de wet of een

attest'arbeidsgehandicapt' is, zodat de werkgever een Plaatsingsbudget kan aanrna-
gen bij de uvi, arbeidsvoorziening of gemeente.6e De sollicitant met een, in de ogen
van de werkgever, zwalke gezondheid of handicap heeft deze alternatieven in veel
mindere mate. Enkele deskundigen zijn van mening dat om bovengenoemde redenen
de WMK na inwerkingtreding van de Wet REA aangepast had moeten worden.70
Anderen zijn van mening dat een wettelijk discriminatieverbod naar handicap
effectiever is.

4. Mededelingsplicht
In onderhavig onderzoek geeft l3%o van de keureirde artsen aan dat zij op verzoek
van een keuringvrager een keurling hebben gekeurd die spontaan iets over de ge-

zondheid had gemeld, zonder dat er voor de functie eisen beschreven waren. De
waag is hoe hier in het algemeen mee omgegaan moet worden. Hetzelf<le geldt ove-
rigens als een sollicitant meldt dat hij aóeidsgehandicapt is. De VVI\ff( stelt echter

dat een arts niet mag keuren.

9.3,2 Handhaving en zelfregulering (in brede zin)
Art. 9 van de IWMK stelt dat representatieve organisaties van de bij de wet betrok-
ken partijen afspraken kunnen maken over de verschillende opengelaten normen of
begrippen, te weten:

o het doel van de keuring;

69 Zie hieromtent ook de brochure van het Breed Platform Verzekerden & Werk,
Solliciteren en gezondheid: beter zwijgen of verstandig spreken, 2000.

70 Staatssecretaris Hoogervorst liet de Kamer, desgevraagd, weten dat van een gebrek-
kige afstemming zijns inziens geen sprake is. Ook waren over deze kwestie geen
klachten binnengekomen bij het meldpunt-WMK, dat op dat moment (februari
2000) ruim eenjaar operabel is, aldus de staatssecretaris. (Vragen Rouvout en Van
Gent d.d. 25.1.00; antwoord l8/2)
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o het verrichten van aanstellingskeuringen;
o de vragen en medische onderzoeken als bedoeld in de artikelen 3 en 8.71

Dez.e zelfregulering wordt geconditioneerde zelfregulering (in de zin van de

WMK) genoemd. Verder kunnen de representatieve organisaties gezamenlijk een
onaftrankelijke rWMK-klachtencommissie instellen (art. 13). Het tweede lid van
art.14 kondigt verder over bovenstaande punten nadere regelgeving aan middels een

Algemene Maatregel van Bestuur indien en voor zover binnen drie jaren na de in-
werkingtreding van deze wet geen afspraken als bedoeld in de artikelen 9 en 13 zijn
gemaakt of indien die afspraken niet voldoen aan bij of krachtens deze wet gestelde
eisen.lnmiddels wordt een AMvB uitgewerkt.
Diverse ontwikJ<elingen zijn erop gericht om invulling te geven aan norÍnen en be-
gnppen. Bij deze ontwik&elingen zijn echter niet alle representatieve organisaties
betrokken. Gedoeld wordt op het opnemen van richtlijnen voor aanstellingskeurin-
gen in de Regeling certificatie arbodiensten, ontwikkeling van richtlijnen voor be-
drijfsartsen (de ARA), aanpassing van de sollicitatiecode voor werkgevers en over-
leg tussen werknemers, werkgevers en arbodiensten over het vastleggen van functie-
eisen voor functies die in aanmerking komen voor aanstellingskeuringen. Deze laats-
te afspraken noemen we zelfregulering in brede zin.

9.3.3 Handhaving en zelfregulering in de praktijk
kr het werkgevers-, bedrijfsartsenonderzoek en de interviews zijn enkele aspecten
van handhaving en vormen van zelfregulering in brede ànaan de orde gekomen.

l.Zijn er richtlijnen voor de werkgever opgesteld conform de WMK?
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid §VP) beschikte al ruim voor de
inwerkingteding van de WMK over een sollicitatiecode, waarin basisregels zijn
gegeven voor de werving en selectie. De code is niet jwidisch bindend. Bij de be-
oordeling in rechte van criteria als precontractuele goede trouw en goed-werk-
geverschap spelen de hierin gegeven normstellingen wel degelijk een rol. Er is ge-

kozen voor de promotie van één sollicitatiecode en éen landelijke klachtenvoorzie-
ning. In de vernieuwde code (NVP 2000) staan verwijzingen naar de AWGB, de
1VMK en het Protocol Aanstellingskeuringen van de KNMG. Code en klachten-
voorzieningen worden ook onderschreven door de Stichting van de arbeid en taden
per I april 2000 in werking.

2.Ziin er richtlijnen voor de keurende arts opgesteld conform de WMK?
Bedrijfsartsen hebben verschillende richtlijnen ter beschiLrking voor hrm handelen
met betelí<ing tot aanstellingskeuringan. Het Protocol Aanstellingskeuringen van
de KNMG en de richtlijnen aanstellingskeuringen van de beroepsveroriging I\WAB
dateren al van voor de inwerkingtreding van de \MMK. De Algemene Richtlijn Aan-
stellingskeuringen (ARA) is in 1998 in opdracht van de Branche Organisatie Arbo-
diensten (BOA) ontwikkeld om binnen de diverse arbodiensten tot meer uniformiteit

7l nnkele in de wet genoemde verwijzingen zijn weggelaten vanwege de beperking tot
aanstellingskeuringen. In het bijzonder betreft dit de verwijzing naar wagen en me-
dische ondetzoeken als bedoeld in de artikelen 5,6 en 7.



96 TNo-rapport

2520109/0003392

te komen in de werkwijze rond de aanstellingskeuringen. De richtlijn bevat een

stappenplan en een overzicht van functie-eisen met de bijbehorende gezondheidscri-
teria en onderzoeksmethoden. De ARA is juridisch niet bindend. Andere richtlijnen
die bedrijfsartsen ter beschikl«ing hebben kunnen afkomstig zijn van de keuringvra-
ger, of de arbodienst die zijn richtlijnen vaak heeft afgeleid van bestaande richtlijnen
van de KNMG, NVAB of de ARA.

3. Vinden er activiteiten op bedrijfssectorniveau plaats?
Àc t iv i t e i t en op b e dr ijfs s e c torn iv e au v inden narru e I ij ks pl aat s.

Met uitzondering van de vervoer- en bouwsector zijn geen bedrijfssectoren gesigna-

leerd die activiteiten ontwikÍ<elen om op bedrijfssectorniveau functie-eisen te om-
schrijven, en zo vast te stellen of aanstellingskeuringen nodig njn, er de inhoud van
een keuring te bepalen.

De organisatie Bedrijfsartsen in de gezondheidszorg (BIG) screende samen met de

SKB functies in de gezondheidszorg op functie-eisen. Met behulp van de ARA heeft
men bepaald welke functies in aanmerking komen voor een aanstellingskeuring. De
inhoud van de keuring wordt vervolgens door de keurende arts zelfbepaald.

4. Worden de bovengenoemde richtlijnen toegepast en zijn ze eenduidig?
Verbeter ing in doelen v oor aans tellings keuringen.

Uit het onderzoek blijkt dat doelen waarom een arts keurt zoals: 'het beoordelen van
risico's van het indienstnemen voor werkgever' en 'opname in pensioenfonds/-
collectieve verzekering', in 2000 nog door slechts een enkeling worden genoemd.

Zo'n 20Yo van de bedrijfsartsen geeft aan dat de keuringsgegevens gebruikt worden
als nulmeting. In de bouwsector is dat bijvoorbeeld het geval, waarbij de aanstel-
lingskeuring inhoudelijk gelijk is aan het intredeonderzoek. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat de inhoud van de aanstellingskeuring (en dus ook het intredeonder-
zoek) conform de WMK is.

Uit het werkgeversonderzoek ontstaat echter de indruk dat er vaker wordt gekeurd

dan de \MMK wil toestaan. Eén op de vijf werkgevers geeft aan dat de medische

keuring een vaste procedure is. Wel moet opgemerkt worden dat in deze gevallen

niet vastgesteld is of deze procedures getoetst zljn aan de eisen die voor een functie
gesteld worden of dat er wettelijke, dan wel CAO bepalingen zijn die een medische

keuring vereisen.

F unc t i e - e i s en ni e t al t ij d s c hr ifi e I ij k v as t ge I e gd.

Bij de keuze voor het al dan niet keuren voldoet de praktijk in veel gevallen niet aan

de verplichting alleen dan te keuren als functie-eisen daartoe aanleiding geven. Zo
zijn in bedrijven waar gekeurd wordt in meer dan eenderde van de gevallen de func-
tie-eisen niet schriftelijk vastgelegd. Dit beeld komt overeen met het bedrijfsartsen-
onderzoek. Zo'n tweederde van de bedrijfsartsen moet nog afspraken maken met
werkgevers om functie-eisen schriftelijk vast te leggen. B.ij 17% van de bedrijfsart-
sen blijken bd concrete aanstellingskeuringen de functie-eisen niet altijd bekend.

'Slechts' l0%o van de artsen houdt voor de inhoud van de aanstellingskeuring amper

met functie-eisen rekening, een praktijk die duidelijk afinrijkt van de rWMK. kt 1987

was dit nog32o/o (Lourijsen e.a.,1993).
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Arbodiensten zijn nog bezig om in overleg met werkgevers functie-eisen in kaart te
brengen. Grote werkgevers zijn hier verder mee dan kleine werkgevers. Bd kleine
werkgevers vindt vaak per vacature mondelinge overdracht plaats. Per arbodienst
zijn er verschillen in de mate waarin men gevorderd is met het opwagan bij werkge-
vers van functie-eisen op schrift voor alle functies waarvoor gekeurd wordt. Eender-
de van de diensten moet de WMK nog met de werkgevers bespreken.

Keurende artsen vinden richtlijnen vaak niet helder.
Richtlijnen voor aanstellingskeuringen die artsen ter beschilJ<ing hebben, kunnen
ondermeer afkomstig zijn van de keuringrnager, arbodienst, NVAB, de KNMG,
BOA/SKB. Artsen die de bestaande richtlijnen voor hun handelen onvoldoende vin-
den, signaleren vaker misverstanden in de omgang met werkgevers en de eigen ar-
bodienst.

Een kwart van de bedrijfsartsen beoordeelt de huidige richtlijnen als 'onvoldoende',
als het gaat om de beoordeling van keuringsresultaten.
Meer dan driekrvart van de bedrijfsartsen volgt een standaardwerkwijze bij de be-
slissing al dan niet een aanstellingskeuring uit te voeren. Meestal gaat het om binnen
de arbodienst beschikbare richtlijnen Brj de beoordeling van de resultaten van de
keuring ontbreken dergeldke standaarden relatief vaak (25%).

De AM
De ge'rhterviewden geven aan dat de ARA een nuttig instrument is waar goed mee te
werken valt. Toch signaleren ze enkele knelpunten.

o De ARA keuringsrichtldn is gericht op normale gezonde meÍlsen, rnaaÍ een
niet onaanzienlijk deel van de werkenden heeft gezondheidsklachten Deze
mensen zullen categorie 4 functie-eisen mogelijk als te zruaar eryaren.

o Categorie 4, zvtate belasting, is ook vaak reden voor keureÍr, rnaar niet vol-
gens de ARA.

o Psychische piekbelasting kan wel worden aangegeven op het functie+isen
formulier, maar er zdn geen medische onderzoeksmethoden voor de be-
drij fsarts voor handen.

o Functie-eisen zijn soms niet te plaatsen en niet vertaalbaar. V/at is bijvoor-
beeld zeer vaak oflangdurig als het om verrichtingen gaat.

Artsen en de NVAB pleiten voor een evaluatie, bijstelling e,n verdere uitwerking van
de ARA.

Onduidelijkheid over gezondheidsverWoring: wel of geen medische keuring
Uit dit en ander onderzoek @eursen e.a.,2000) komt naar voren dat tijdens sollicita-
ties in alle onderzochte bedrijfssectoren, gezondheidsverklaringen ter sprake komen.
Juridisch kan men onder een gezondheidsverklaring alleen rnaaÍ een verklaring ver-
staan die door een arts is ondertekend. In het onderhavige onderzoek werd duidelijk
dat een gezondheidsverklaring van belang kan zijn voor een werkgever, maar dat
deze niet altijd op de juiste manier wordt verkregen.
In de gezondheidszorg wordt bij aanstelling regelmatig naar een gezondheidsverkla-
ring gewaagd (via GGD of arbodienst) in het kader van een infectiepreventiepro-
gramma. Hoewel bij aanstelling gewaagd, wordt deze verklaring niet aangemerkt als
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een (onderdeel van een ) medische keuring. In de vlees- en vleesverwerkende indu-
strie wagen werkgevers van nieuw aan te nemen (trjdelijk) personeel die in contact
komen met vlees- of vleesproducten, een gezondheidsverklaring. De EU regelgeving
en de Nederlandse Warenwet en veterinaireregelgeving stellen eisen aan deze werk-
nemers. Zij mogen niet lijden aan besmettelijke ziekten. Deze verklaringen worden
in de praktijk niet afgegeven door de arbodienst, maar door de huisarts of GGD-arts.
De ARA geeft aan dat besmettelijke ziekten in dit geval een gezondheidsrisico en

een veiligheidsrisico is en dat derhalve een aanstellingskeuring plaats mag vinden,
mist in medische termen te vertalen. Om concurrentievervalsing tegen te gaan (be-
perkte medische onderzoeken kosten geld) zou bijvoorbeeld in de vlees- en vlees-
verwerkende industrie, de afspraak gemaakt moeten worden dat alle werkgevers
dergelijke verklaringen op laten maken door de arbodienst.

In de vervoersector zijn voor het personenvervoer weffelijke regelingen die aange-

ven dat een chauffeur een geldige gezondheidsverklaring moet hebben die maximaal
5 jaar geldig is. h CAO's van beroepsgoederenvervoer is dit ook vastgesteld. Als
een chauffeur van werkgever verandert, rnaagt de nieuwe werkgever in de regel naar
zijn gezondheidsverklaring.

5. Vindt er overleg met werknemers en arbodiensten aangaande WMK plaats?
Bij middelgrote en vooral grote bedrijven waar aanstellingskeuringen aan de orde
zijn, wordt er in de helft van de gevallen overlegd met de werknemers of arbodienst.

Er is overigens slechts in 6Yo van de bedrijven overlegd met de werknemers en in
8%o vara de bedrijven overlegd met de arbodienst. Het bedrijfsartsenonderzoek geeft
aan dat arbodiensten de intentie hebben om alle werkgevers te informeren over de

WMK. Als er echter geen functies zijn die in aanmerking komen voor een aanstel-
lingskeuring, zal in die gevallen overleg niet altijd nodig zijn.

6. Hebben werkgevers en arbodienst een meldpunt voor klachten over
sollicitatieprocedures respectievelijk aanstellingskeuringen?
In een aantal bedrijven is er een meldpunt voor klachten over een sollicitatie-
procedure. Een meldpunt waar een sollicitant een klacht over de sollicitatieprocedu-
re kan indienen, heeft bijna l3Yo van de bedrijven. In bedrijven met meer dan 100

werknemers is dit in één van de drie bedrijven het geval. De aanwezigheid van een

meldpunt hangt ook samen met de sector: relatief weinig bij landbouw en han-

delÀoreca en veel bij zakelijke dienstverlening en quartaire sector.

Vier van de vijf bedrijfsartsen werken bij een arbodienst die een klachtenprocedure
heeft rond aanstellingskeuringen.

Bijna alle diensten bieden de mogelijlàeid voor een herkeuring; slechts 3% van de

artsen die iemand afkeurden, verrichtten tegen de regels in zelf de herkeuring.

7. Hebben sollicitanten/keurlingen klachten over de sollicitatieprocedure/ aan-
stellingskeuring?
De belangrijkste bron voor informatie over ervaringen van sollicitanten met keurin-
gen is de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen van het Breed Platform
Verzekerden & Werk (BPV&W). Hoewel het aantal klachten over aanstellingskeu-

ringen in 1999 lijkt toegenomen te zijn ten opzichte van 1998, was het totaal aantal



TNO-rapport

2520í 09/ÍO003Éi92

99

nog geen honderd. Omdat uitgeslotan wordt dat alle ontevreden sollicitanten de weg
naar de telefonische Helpdesk vinden, kan op basis van deze gegevens geen uit-
spraak worden gedaan over de mate van het vóórkomen van onjuiste sollicitatiepro-
cedures.

9;.4 Beschouwing

Verschillende standptmten over de ffictiviteit
Het antwoord op de rnaag of de VIMK de beoogde effecten heeft hangt ten dele af
van wie de waag beantwoordt en de uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden.
Zo verstaat niet elke actor hetzelfde onder een aanstellingskeuring. De meeste be-
drijfsartsan, werkgevers en werknemers verstaan hieronder eor keuring die door een
arts verricht wordt. Voor hen heeft de WMK in aanzienlijke mate het beoogde effect
gehad: een significante afrtame van het aantal zirfloze aanstellingskeuringen, het
vaker functiegericht keuren en verbeteren van de inhoud van de keuring.
De wetgever stelt echter dat het wagen naar de gezondheidstoestand of het ziekte-
verleden van de sollicitant of het wagen naar een gezondheidsverklaring door een
werkgever, ook een keuring is. Uit het feit dat een belangrijk deel van de werkgevers
dit keuringsverbod overkeedt, kan worden afgeleid dat zij, althans de functionaris-
sen die de sollicitatieprocedure uitvoeren, zich hiervan veelal niet bewust zijn. Voor
de wetgever blijft het aantal keuringen dus (te) hoog. Dit geldt overigens ook voor
de personen die zich meer dan gemiddeld in deze materie hebben verdiept, waaron-
der bedrijfsartsen, chronisch zieken en hun vertegenwoordigers.
Een ander aspect dat in dit verband uit het onderzoek naaÍ voren komt, is de beoor-
deling wanneer er gekeurd mag worden. De wetgever stelt dat het bij de beoordeling
van de toelaatbaarheid van een aanstellingskeuring in het kader van de IWMK in
eerste instantie gaat om een beoordeling van de functie(-eisen) en niet om (de ge-
zondheid van) de keurling. Een deel van de bedrijfsartsen en werkgevers noemt het
ongelukkig dat hierdoor eeÍr oudere sollicitant of een sollicitant met gezondheidsbe-
perking die een mogelijke optimale uitvoering van een functie belemmert, medisch
niet gekeurd mag worden en aldus effectieve werkadviezen ten behoeve van eeÍl
duurzame arbeidsinpassing misloopt. Sommige bedrijfsartsen vindeÍl dan ook dat de
rWMK interfereert met de gezondheidsbelangen van bepaalde groepen sollicitanten,
en dat de WMK de geneeskundige begeleiding van werknemers belemmert.
De beoordeling of de WMK inderdaad voldoet aan de nagestreefde effecten hangt
dus ten dele af van het standpunt dat men hierbij inneemt. De ene actor legt de na-
druk op de sollicitant, die beschermd moet worden tegen onnodige keuringen or de
ander zet het verminderen van risicoselectie door werkgevers op de voorgrond. Ten-
slotte is nog een stroming te noemen die het belang voorop stelt van de invulling van
de wije ruimte door de representatieve organisaties, met name als het gaat om het
doel van de keuring, de bijzondere eisen op het punt van medische geschikttreid en
over vragen en medische onderuoeken.

Vragen van de werkgever naar de gezondheidstoestand van de sollicitant of het ziek-
teverzuim in het verleden, raken aan de rechtspositie van een groot deel van de solli-
citanten; zij die niet (langer) medisch gekeurd worden door de arts, worden wel op
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hun gezondheidstoestand bewaagd. De vervolgvraag is dan of er nu.meer of minder
(risico-)selectie op gezondheid is door werkgevers. Het voorlopig antwoord is dat de

mate van selectie nagenoeg hetzelfde is als begin jaren negentig, maar dat er een

verschuiving is van keuren door artsen naar lekenketringen door werkgevers. Hier-
tegenover staat de opmerking van enkele bedrijfsartsan dat werkgevers de laatste tijd
juist minder kieskeurig zijn vanwege een lcrappe arbeidsmarkt.

WMK en de Wet REA

De'Wet REA is er op gericht om (re)ihtegratie van mensen met een arbeidshandicap
te stimuleren. Door o.a. Hendriks (2000) is de mogelijkheid geopperd datbepalingen
in de WMK het onbedoeld neveneffect hebben dat REA-instrumenten niet worden
toegepast, omdat gezondheidsbeperkingen niet worden gemeld. Met de uitkomsten
uit de onderhavige evaluatie en de evaluatie van de \Met REA blijkt dat deze voor-
onderstelling (nog) niet is te staven.72 Op de eerste plaats blijkt een nog onvoldoen-
de benutting van de REA vooral toe te schrijven aan organisatorische knelpunten in
de uitvoering en niet zozeer aan de wettelijke REA-instrumenten zelf.
In de tweede plaats moet een onderscheid gemaakt worden naar de verschillende
doelgroepen die in de Wet REA aangeduid worden. Datzijner in totaal 1073.

Sinds de V/et REA wordt onder een persoon met een arbeidshandicap verstaan een

ieder die door ziekte of gebrek verminderde kansen heeft op de arbeidsmarkt. Voor
de grootste groep arbeidsgehandicapten die van rechtswege arbeidsgehandicapt zijn,
zijn uitgebreide (medische) dossiers voorhanden en gebeurt de bemiddeling expliciet
in het kader van de V/et REA. Dit geldt eveneens voor de arbeidsgehandicapte
werkzoekende onder verantwoordelijlÍreid van gemeente en Arbeidsvoorziening die
in het algemeen tot fase 2 en 3 behoren en die een arbeidsgehandicaptentoets hebben
ondergaan.

Op de derde plaats is een arbeidsgehandicaptentoets steeds noodzakelijk bij degenen
die niet van rechtswege arbeidsgehandicapt zijn. Er dienen immers structurele ge-
zondheidsklachten te njn die tot belemmeringen in de arbeid aanleiding geven. Niet
iedere persoon met een chronische aandoening is arbeidsgehandicapt in de zin van
de V/et REA.
Van bepaalde groepen personen voor wie een REA-subsidie van belang zou kunnen
zijn, is weinig bekend zoals over personeÍr bij wie korter dan vijf jaar geledan hun
WAO-uitkering is gestopt of arbeidsgehandicapten zonder uitkering die bij een

eventuele arbeidsgehandicaptentoets een positieve indicatie zouden krijgen. V/an-
neer zij op eigen gelegenheid werk proberen te vinden en hun eventuele gezond-

heidsbeperkingen zijn niet zichtbaar, dan staat het hen wij al dan niet over hun ge-

zondheid te spreken tijdens een sollicitatie, ook al kunnen zij of hun beoogde werk-
gever aanspraak maken op de toepassing van REA-instrumenten. Bij de behandeling
van de Wet REA in het Parlement is ook vastgesteld dat de werknemer of sollicita-
tieplichtige persoon met gezondheidsbeperkingen niet verplicht kan worden tot de

arbeidsgehandicaptentoets, vermits hij wel al het mogelijke doet aan het werk te
blijven of te komen.

72 rily'.rers e.a,2ooo.
73 D. Vor en Smitskarq Reihtegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten 2000,

TNO Arbeid, HooÍtldorp 2000.
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Overigens bleek het aantal werkhervattingen zonder bemiddeling onder de van
rechtswege arbeidsgehandicapte uvi-cliënten tweemaal zo groot als die met bemid-
deling/begeleiding. Het gaat hier om werkàervatting met iutz.et van REA-
instumenten bij een nieuwe werkgever, hetgeen betekent dat de werkgever en
werknemer op eigen initiatief dez e inzetbewerkstelligen.

Rechtspositie van de sollicitant en keurling
Het keuringsverbod (art. 4lid 1 ïVMK), en het verbod op het stellen van gezond-
heidswagen tijdens een sollicitatiegesprek (aÍt. 4lid 2) in combinatie met de defini-
tie van het begrip keuring uit artikel 1, geven een duidelijke normstelling voor
werkgevers. Uit de wet valt echter niet op te maken wat een sollicitant effectief kan
ondememen indien de werkgever deze normen niet wenst na te leven.
Voor de rechtspositieversterking van de keurling ten opzichte van de ker:rende in-
stantie is er (voorlopig) geen juridisch nakomingskader. T-o heeft de wetgever voor
wat beheft de rechten (art. 11 en 12 WMK) nagelaten om een indicatie te geven van
daaraan voor partijen verbonden consequenties. Het recht op herkeuring is een voor-
beeld daarvan. Dienaangaande wordt opgemerkt dat er na gebruikmaking door de
keurling van het recht op herkeuring', toch in ieder geval een verplichting voor de
keuringvrager moet zijn, om de uitslag van de herkeuring expliciet in de uiteindelij-
ke beslissing te befrel*en (Markenstein, 2000). Het is dan ook opvallend dat in deze
publiekrechtelijke regeling niet is voorzien in toezicht op naleving van de wet. De
keurling moet in deze en andere gevallen zelf initiatief nemen om rechten af te
dwingen en hrjgt daarvoor geen additionele middelen aangereikt.
De keurling moet vooralsnog de sanctionering van het niet of onvoldoende respecte-
ren van keurlingrechten buiten de WMK zoeken, bijvoorbeeld tuchtechtelijh of
civielrechtelijk middels de norm van het goed-behandelaarschap. De mogelijke
compensatie zal vooral een geldelijke zijn en zeker niet een herkeuring met een mo-
gelij k betere keuringsuitslag.

De WMK sluit het inwinnen van voor de functie irrelevante informatie uit, maar dit
laat onverlet dat een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om voorafkennis
te nemen van hetgeen voor de betreffende functie wel relevante informatie is. Een
sollicitant mag er vanwege de 'precontactuele goede trouw'-norm niet vanuit gaan,

dat hij gegevens waarnaar de werkgever niet rechtstreeks mag wagen kan verzwij-
gen. Indian er een functie-eis is geformuleerd, kan de sollicitant de arts inlichten die
het medisch onderzoek uitvoert, ook al heeft de gezondheidsbeperking geen relatie
met deze eis. De zaak is voor de sollicitant en werkgever veel lastiger als er geen

aanstellingskeuring plaats mag vinden, hetgeen in93%o van de sollicitaties het geval
is. De sollicitant heeft geen wijbrief om te zwijgen over een voor de beteffende
functie relevante ongeschihheid. De werkgever heeft een 'precontractuele' inspan-
ningsverplichting om vooraf duideldlàeid te l«ijgen. Onduidelijk is hoe deze rn-
spanningsverplichting eruit moet zien wanneer niet rechtskeeks naar medische ge-
gevens gevraagd mag worden.

Zelfregulering
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Een geconditioneerde zelfregulering waarblj alle actoren betrokken zijn bij de invul-
ling van de WMK, te weten het doel van de keuring, doen van keuringen en de in-
houd van de keuringen, is niet van de grond gekomen. Het gegeven dat de keurling
bij eventuele klachten over de keuring zo goed als nergens geholpar kan worden is

een evident gemis en hieraan wordt door het Ministerie van SZW gewerkt middels

een AMvB in voorbereiding.

Tenslotte
De rechten van veel keurlingen zijnna de invoering van de \VMK verbeterd, zijhet
langzaam. Hetzelftle kan gezegd worden van de nieuwe lcrvaliteitsnormen voor keu-

ringsartsen en de inhoud van de keuring. Het aantal zinloze medische keuringen is

drastisch gedaald, en de inhoud van de keuring door een arts is meer functiegericht
geworden. Het aantal lekenkeuringen is echter te hoog. Over de inhoud van de le-
kenkeuring zijn nog onvoldoende gegevens voorhanden.

De professionele zelfstandigheid van keuringsartsen is verbeterd door de certifice-
ringeisen die met betrekJcing tot de \VMK zijn opgesteld voor arbodiensten. Een

consequentie van functie-eis als uitgangspunt voor keuren, is dat de gezondheid van

de sollicitant in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden niet meegeÍromen wordt
in de beoordeling voor wel of niet ketren.
De implementatie en de uitvoering van de \VMK in het veld is een proces dat nog

aan de gang is. De resultaten van dit evaluatieonderzoek dienen ook in dat licht te
worden bezien. Er is nog veel werk te doen.

70 Wevers e.a.,2000.

7l De Vos en Smitskanr, Reintegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicaptan 2000,
TNO Arbeid, Hooftldorp, 2000.
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fnterviews

Personen (voorzover toestemming gegeven te vermelden)

BEUSEN J, freelance bedrijfsarts en vanuit deze functie werkzaam ondermeer bij
ArboUnie ur Arbogroep GAK (AGG). Lid van de NVAB en vanuit de NVAB de
aangesproken persoon voor WMK.

AMG. J. DLIRINCK, epidemioloog bij het kenniscentrum van het AMG. BetokÍ<en
bij het opstellen van nieuwe richtlijnen conform de ItrMK.

ArboNed NIV. B.H.J.J. KROEZE Sr. adviseur medisch-juridische zaken

ArboUnie Dordrecht. Mw. M. PORTENGEN, bedrijfsarts en kerntaakbeheerder
WMK.

Arbouw, C. VAN DLIIVENBOODEN, bedrijfsarts. Hoofd van de afrleling Onder-
zoek& OntwikJ<eling

Arbouw. GOLSTEIN; jurist.. 'Werkzaam als coördinator op de aftleling Bedrijfsge-
zondheidszorg.

BGZ Wegvervoer: H.J. MEIIER, regiomanager Zuid-\Mest..

BIG @edrijfsartsen in de gezondheidszorg). Mw. G.E. PIETERS, voorzitter BIG en
bedrijfsarts bij arbodienst van het UMC .

VIIO Nclilf. Mw. drs. L.M. VAN HOOGSTRATEN-VAN EMBDEN ANDRES,
secretaris sociale zaken.

VCA. B. ONDERWEEGS, Produktcoördinator VCA, Bureau Veritas Quality krter-
national te Rotterdam

Organkaties(Gesprekken met meerdere personen en/of telefonische informatie)

Verbond voor Verzekeraars §vV)
Breed Platform Verzekerden & Werh
Meditel (Rijswijh Amsterdam)
MKB Nederland
Gehandicaptenraad
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Bijlage 1 Wet op de medische keuring

(van I januari 1998)

Artikel I

In deze wet en de daarop berustende bepalingen woÍdt verstaan onder:

r a. keuring: vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en het verrichten

van medisch onderzo€k in verband met het aangaan ofwijzigen van:

l. een burgerrechtelijke arbeidsverhouding die bij of laachrcns de Ziektewet of de Wet op

de Arbeidsongeschiktheidsveruekering als dienstbehekking wordt aangemerlÍ,

2. een burgerrechtelijkepensioen-oflevensvetzekering,

3. een toezegging, als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet,

4, een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid naar burgerlijk recht, of

5. een verzekering als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, mct betrekking tot een in

Nedoland gelegen risico;

o b. keurling: een persoon die een keuring ondergaat;

r c. keuringyrager: de (aanstaande) werkgevcr of(aanstaande) verzekeraar die een

kcuring van ccn (aspiranQ wolmerner of(aspirant-) verzeketde vergt;

o d. keurend arts: de geneeskundige tlie de keuring vetricht eir de keuringvrager zijn

gevolgtckking mededeelt dan wel de geneeskundig adviseur van zijn bevindingen

oÍp de hoogte stelt;

. e. geneeskundig adviseur: de pemoon die aan de kcuringvragerin diens opdracht

op basis van de keuring van de keurend arts zijn de mededeling, bedoeld in het

derde lid van artikel 10, doet;

o f. rnagengrens: het over drie jaren gerekend totaal te vcÍzekeren bedrag waar be-

neden de in artikel 5 genocmde vragcn niet mogen worden gesteld eÍr het in artikel

6 genoemde onderzoek niet mag worden verricht.

Artikel 2

Keuringen worden naar hun aard, inhoud en onwang beperkt tot het doel waarvoor zij worden

verrricht.

1. Keuringsgegevens mogen slechb worden gebruilÍ voor het doel waarvoor zij zijn vcrlcegen.
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Artikel 3

1.

Artikcl 4

l.

Bij een keuring worden geen vrageÍl gesteld en geen medische onderzoeken ver-

richt die een onevenredige inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer van

de keurling.

In ieder geval mogen geen ondeÍdeel van een medisch onderzoek bij cen keuring

uitnaken:

a. onderzoek waarvan het te verwachtcn belang voor de keuringvrager

niet opu/eegt tegen de risico's daarvan voor de keurling, waaronder be-

grepen onderzoek specifiek gericht op hct verkrijgen van kcnnis over

de kans op een ernstige zielÍe waarvoor gecn genecswijzc voorhanden

is, dan wel waarran de onfwikkeling niet door medisch ingrijpen kan

worden voorkomen ofin evenwicht gehouden, ofvan kennis over een

aanwezige, niet behandelbare emstige ziektc welke naar verwachting

eerst na langeÍe tijd manifest zal worden;

b. onderzoek dat anderszins voor de keurling een onevenredig zware

belasting met zich meebÍcngt

Kcuringen in verband met het aangaan c,n wijzigen van ecn burgerrechtelijke ar-

beidsverhouding die bij of laachtens de Ziektcwet of de Wet op de Arbeidsonge-

schiktheidsverzekering als dicnstbebekking wordt aangemcrk! worrden slechts

verricht indien aan de verwlling van de functie, waarop de arbeidsverhouding be-

trekking heeft, bijzondere eise'n op het punt van de medische geschikthcid moeten

worden gesteld. Ondet medische geschiktheid voor de functie wordt bcgrepen de

bescherming van de gezondheid en veilighcid van de keurling en van derden bij de

uiwocring van de desbetreÍfende arbeid.

Ecn keuring in verband met het aangaan van een burgerrechtelijke aÍteidsverhou-

ding die bij ofkrachteirs dc Ziektcwet ofde Wet op de Arbeidsongeschiktheids-

verzekering als dicnstberckking wordt aangemerk! wordt eerst veÍricht nadat alle

overige beoordelingen van de geschiktheid van de aspirant-werkncm€r hebbcn

plaats gevonden en dc wcrkgcver op grond daarvan voornern€ns is dc keurling aan

te stellen. hdien tot de beoordelingen bedoeld in de eerstc volzin een onderzoek

naar de antecedenten van de aspirant-wc*nenrer behoort, lon op verzoek van de

keurling de keuring in verband met het aangaan van een burgerrechrclijke arbeids-

verhouding die bij ofkrachtens de Ziektewet ofdc rffet op de Arbeidsongeschikt-

heidsverzekcdng als dienstbetrekking wordt aangerrrk! voorafgaand aan zodanig

onderzoek wordcn veÍricht. Bij andere beoordelingen dan de medische keuring

Ínogcn goen wagen worden gcsteld noch andcrszins inlichtingen worden inge-

wonneÍl over de gezondheidstoestand van de keurling en over diens ziektcverzuim

in hct verleden.

2.
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4.

3. Geen keuring vindt plaats voor deelnerning aan een pensioenvoorzianing als be-

doeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, tenzij er sprake is van een

toezegging aan eeÍr penioon als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c, onder

le, van die wet. Indien de pansioenvoorziening keuzemogelijkheden biedt voor

een individuele deelnemer kan, in afirijking van de eerste volzin, indien het een

deelnerner bebeft met e€n arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die een wij-

ziging wenst ten aanzien van een eerder gemaakte keuzc, wel een keuring plaats-

vinden.

Voor zover niet ondergebracht bij een p«rsioenvoorziening, als bedoeld in het

derde lid, vindt gecn keuring plaats voor deelneming aan een aanwllende arbeids-

ongeschiktheidsverzekering die aan de burgerechtelijke arbeidsverhouding die bij

ofkrachtens de Ziektewet ofde Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering als

dienstbetrekking wordt aangeÍnerkq is verbondeir.

Voorzover sprake is van een arbeidsverhouding die bij oflrachtem de Ziektewet

of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzrkering als diernstbeteklcing wordt

aangenrerlÍ, vindt geen keuring plaats in verband Ínet een door de werkgever te

sluiteír ofgesloten verzekering ter dekking van het risico van doorbetaling van

loon als bedoeld in artikel 629, eerstc lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek,

ofvan de betaling van arbeidsongeschikthcidsuitkering als bedoeld in artikel 75a

van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Geen uitsluiting ofvermindering van rechteir op grond van ziekten, aandoeningeir

ofgebreken wordt bedongen door de verzekeraar bij de deelneming aan een voor-

ziening als bedoeld in het derde lid cn bij het aangaan ofwijzigen van een verze-

kering als bedoeld in het vierde en vijfde lid, voorzover ingevolge deze ledeÍl een

keuringsverbod geldt.

Artikcl 5

t. Bij een keuring in verband met het aangaan ofwijzigen van een verzekering mo-

gen gcen vragen worden gesteld over in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, ge-

nocmde ziekten, voor zover die op erfelijkheid betrelking hcbben, bij de bloed-

verwanten van de aspirant-veflekerde en, tarzij de ziekte manifest is, bU de aspi-

rant-verzekerde zclf eÍl ov€r onderzoek bij de aspirant-verzekerdc cn bij diens

bloedvemanten gericht op de erfelijke aanleg voor zielÍe en de resultaten van der-

gelijk ondeÍzoek, indien de te sluiten verzekering de rnagengrens niet overschrijdt.

Bij de behandeling van de aanwage voor het aangaan ofwijzigen van een verzeke-

ring en bij cen keuring in dat verband nrogm geen uit andeÍe hoofde reeds bij de

keuringvrager, de keurend arts ofgeneeskundig adviseur aanwezige erfelijke ge-

geveÍls oveÍ de aspirant-vetzekrde en diens bloedvenvantcn wordeÍr gebruikt.

Voor arbeidsongeschilÍheidsverzekeringen, voor zover niet vallende onder het

vierde lid van artikel 4, en voor leveasverzekeringen met periodieke uitkeringen

Mraagt de vragengreÍls het veruekeringsbedrag dekkende zeveirtig procent van

het inkomen. Voor levensverzekeringen Ín€t een eenÍnalige uitkering bedraagt de
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wagengrens driehonderdduizend guldan welk bedrag elke drie jaren bij ministerië-

le regeling wordt aangepast aan de index van levensonderhoud.

Artikel 6

In afivijking van artikel 3 mag bij het aangaan ofwijzigen van een verzekering als bedoeld in

artikel 5, een medisch onderzoek naar Aids of seropositiviteit voor Aids wordeÍl verricht: a.

indien de te sluiten verzekering de vragengrens, bedoeld in artikel 5, tweede lid, overschrijdt,

ofb. indien de te sluiten verzekering de vragengrats, bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet

overschrijdt, Ínaar het antwoord van de keurling op de in het licht van de artikelen 2 en 3, eer-

ste lid, gerechtvaardigde wagen daartoe aanleiding geeft.

Artikel 7

h afivijking van artikel 3 kan, indien dit vanwege een dringend algerneen belang noodzake-

lijk is, Onze Minister van Volksgezondheid, Wetzijn en Sport ten aanzien van o€Íl zich nieuw

voordoende ziekÍe die valt onder artikel 3, tweede lid, onderdeel a, bij ministcriële regeling

bepalen dat artikel 6 van overeenkomstige toepassing is, totdat over deze zielÍe afspraken als

bedoeld in artikel 9 zijn gernaakt. Het ontweÍp van een ministeriële regeling als bedoeld in de

eerste volzin wordt ten minste vier weken voordat de regeling wordt vastgesteld, toegezonden

aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Artikcl I

l. De keuringvrager legt met inachfreming van de artikelen 2,3,4,5,6 en 7 het doel

van de keuring, de wagen welke ten aanzien van de gezondheid zullen worden ge-

steld, en de medische onderzoeken welke mogen worden verrich! schriftelijk vast.

Tijdig voor de aanvang van de keuring wordt aan de kcurling op begrijpelijke wij-

ze schriftelijk informatie gegcvcn over doel, wageÍt eÍl onderzoekcn, als bedoeld

in het eerste lid, en over diens rechtcn bij keuringen.

Artikel 9

Representatieve organisaties van de werkgevers, respectievelijk de verzekeraars, Íepresenta-

tievc organisaties van werknerners, respectievelijk de consumenten en patiëntcn en de Í€pre-

sentatieve organisatie van de artsen kunnen afspraken maken over de omschrijving van het

doel van de keuring, als bedoeld in het eerste lid van artikel 2, het verrichten van keuringen

als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, en over de vragen en medische onderzoeken, als be-

doeld in de artikelcn 3, 5, 6,7 en 8.
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Artikel l0

l. De keurend arts eÍl de geneeskundig adviseur oefenen hun taak uit met behoud van

hun zelfstandig oordeel op het gebied van hun deskundigheid en van hun onaÍhan-

kelijkheid ten opzichte van de keuringvrager.

De keurend arts eÍl de geneeskundig adviseur zijn verplicht tot geheimhouding van

hetgeen hen over de keurling bekend is, en dragen zorg voor een zodanige bewa-

ring van de desbetreffende gegevens dat deze niet voor derden toegankelijk zijn.

De keurend arts, respectievelijk de goreeskundig adviseur delen aan de keuring-

vrager niet meer mee dan voor het doel van de keuring strilt noodzakelijk is.

Artikel ll

De keurling heeft het recht medewerking te weigeren aan een keuring ofeen onderdeel

daarvan indien ten aanzien daarvan niet voldaan is aan de artikelen 2, 3,4, 5, 6, 7 of8.

Artikel 12

l. hdien aan de keuring een negaticve gevolgtrekking dan wel een positieve gevolg-

trekking onder bepaalde beperkingen wordt verbonden, heeft de keurling het recht

op heÍkeuring. De keurling maalt zijn wansdaartoe met rdenen omkleed keÍlbaar

binnen een week nadat de genoemde gevolgtrekking aan hem is medegedeeld. De

keuringvrager treft een regeling voor herkeuring door een onaÍhankelijk genees-

kundige.

De door de keuringvrager te nemen beslissing wordt uitgesteld totdat de uitslag

van de herkeuring hem is medegedeeld.

De kostcn van de herkeuring worden gedragen door de keuring-wager. Deze mag

echter een redelijke bijdrage van de keurling verlangen.

Artikcl 13

l. De in artikel 9 bedoelde organisaties kunnen een onafhankelijke klachtencommis-

sie instellen.

2. De commissie neemt klachten met behekking tot het in of op gÍond van deze wet

geregelde en de afspraken bedoeld in artíkel 9 in ontvangst en doet aan de klager

en degene over wie is geklaagd, haar oordeel over de klacht toekomeÍI.

3. De in artikel 9 bedoelde organisaties stellen het reglement van de klachteÍlcom-

missie vast.

3.

3.
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Artikel 14

l. Bij algernene maafegel van bestuur kunneÍl nadere regels worden gesteld omhent

het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en I 3.

Indien €n voor zover binnen driejarcn na de inwerkingteding van deze wet geen

afspraken, als bedoeld in de artikelen 9 en 13, zijn gernaakt ofindicn die afspraken

niet voldoen aan bij ofkrachtens deze wet gestelde eisen, worden bij algenrcne

maatregel van bestuur daaromtent regels gesteld.

Een laachtens het eeÍste oftweede lid vastgestelde. algenrene maatregel van be-

stuur wordt aan de beide kanrers der State,n4eneraal overgelegd. Hij beedt in

werking op een tijdstip dat nadat vier wekeÍl na de overlegging zijn verstseken bij

koninkldk besluit wondt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een

der kamers ofdoor tsn minste een vijfde van het grondwettelijk aantal ledeir van

een der kamcrs dc wens te kennen wordt gegeven dat het ondcrwerp van de alge-

mene maatregel van beshrur bij wet wordt geregeld. kr dat geval wordt eeÍl dsartoc

stekkend voorst€l van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstcl van

wet wodt ingetrol*m of indien een van de beide kamers van de Strten4€n€raal

besluit hct voorstel niet asn te nemcn, wordt de algenrene maatregel van besfuur

ingerokken.

Artikel 15

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeensteÍnÍning met Onze

Minister van Sociale Zaken en Wokgelegenheid binnen dric jaar na de inwerkingteding van

dezc wct, en vervolgens telkens na vijfjaar, ran de Statcn€eÍleraal een verslag over de doel-

treÍfendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
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Bijlage 2 Protocol Aanstellingskeuringen (PAX;zr

l.Inleiding
Mede als uitvloeisel van de ontwikkelingen heeft de minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid de KNMG gewaagd een bijdrage te leveren aan het oplossen van
de gesignaleerde problemen en het voortouw te nemen bij de totstandkoming van
een protocol waarin een aantal cenfrale onderdelen van de aanstellingskeuringen
wordt geregeld.

Bij aanstellingskeuringenzijninzijnalgemeenheid drie fartijen'betrokken: de keu-
rende arts (de beroepsgroep), de keurling (vertegenwoordigers van werknemers en

patiënten/ consumentenorganisaties) en de werkgever (de werkgeversorganisaties).
Deze partijen zljn ook betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerpprotocol.
Doelstelling is ook steeds geweest om alle relevante organisaties daarbij te betrek-
ken en een protocol op te stellen dat door deze organisaties onderschreven kan wor-
den. In het protocol is rekening gehouden met de in de achtergrondstudie toegelichte
stand van zaken op het terrein van de aanstellingskeuringen.

Centale wagen bij het opstellen van het protocol zijn geweest:

l. lfanneer moet een aanstellingskeuring plaatsvinden?
2. lYat is het doel van de aanstellingskeuring?

In het protocol wordt ingegaan op het doel van de aanstellingskeuring, de voorwaar-
den waaronder een aanstellingskeuring kan plaatsvinden, de informatieverstrekking,
de rapportage en verslaglegging, de herkeuring, en een klachtenprocedure. In het
protocol wordt niet ingegaan op de specifieke medische inhoud van een aanstel-
lingskeuring.
Het protocol is in beginsel van toepassing op alle aanstellingskeuringen ten behoeve

van arbeidsorganisaties in de overheidssfeer, in de marktsector en andere sectoren.

Op de relatie keurlingkeurend arts bij de aanstellingskeuring is de Wet Genees-
kundige Behandelinos Overeenkomst (WGBO) van toepassing, vandaar dat een

groot aantal bepalingen in het protocol aan de WGBO is ontleend. In een aantal toe-
lichtingen wordt naar het betreffende V/GBOartikel verwezen.

2.1. Begripsomschrijving
In dit protocol wordt verstaan onder:

a. keurling: de persoon (sollicitant) die de keuring ondergaat;

b. aanstellingskeuring: vragen over de gezondheidstoestand van de keurling en

het verrichten van medisch onderzoek in het kader van een geschiktheidson-
derzoek naar uit de functie voortvloeiende medische eisen;

c. keurend arts: arts onder wiens verantwoordelijl:heid de aanstellingskeuring
wordt verricht en die de opdrachtgever zijn gevolgtrekking mededeelt;

d. keuringvrager/opdrachtgever: de (aanstaand) werkgever die een aanstel-

lingskeuring van de sollicitant vergt.

74 Bron: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
(KNMG)
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toelichting: Bij een geschiktheidsonderzoek in geval van functieverandering is geen
sprake van een aanstellingskeuring, indien de bestaande arbeidsovereenkomst niet
wordt gewijzigd. Uiteraard moeten aan een geschiktheidsonderzoek bij functiever-
andering dezelfde eisen gesteld worden als aan het onderzoek in het kader van een
aanstellingskeuring. Dergelijk onderzoek vindt plaats als onderdeel van bedrijfsge-
neeskundige begeleiding. Vindt er wel een wijziging van de arbeidsovereenkomst
plaats, dan is er sprake van een aanstellingskeuring.

2.2. Doel van de aanstellingskeuring
2.2.l.Het doel van een aanstellingskeuring is de beoordeling van de huidige belast-
baarheid van de keurling ten opzichte van de belasting door de betreffende functie.
toelichting: Een oordeel wordt gegeven over de belastbaarheid op het moment van
de keuring. Bij de beoordeling zal daamaast het voorkomen van schade voor de
gezondheid, de bescherming van de veiligheid van de keurling alsmede de veiligheid
van derden bij uitvoering van de betreffende arbeid worden betroftí<en.
De gegevens van de aanstellingskeuring mogen na toestemming van de keurling
worden gebruikt als nulmeting in het kader van de bedrijfsgeneeskundige begelei-
ding. Het onderzoek tijdens de aanstellingskeuring dient echter steeds gebaseerd te
zijn op de doelstellingen van de aanstellingskeuring, en niet op de bredere doelstel-
ling van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding.

2.3. voorwaarden waaronder een aanstellingskeuring moet plaatsvinden
2.3.1. Een aanstellingskeuring kan alleen plaatsvinden indien specifieke functie-
eisen voor de verrnrlling van de functie zijn geformuleerd die in medische termen
kunnen worden vertaald.
toelichting: Dit betekent dat firnctie-eisen moeten zijn opgesteld die vertaald worden
in gezondheidscriteria waarvoor de specifieke deskundigheid van een medicus
noodzakelijk is om deze te kunnen beoordelen. Het is de verantwoordelijlÍreid van
de werkgever om, mede op basis van een risico-inventarisatie binnen de arbeidsor-
ganisatie, specifieke functie-eisen te doen formuleren. Functies rvaaraan dezelfde
eisen worden gesteld kunnen worden geclusterd. Het is de verantwoordelijkheid van
de werkgever er z,arg voor te dragen de functie-eisen in medische eisen te doen ver-
talen bijvoorbeeld door een deskundige (Arbo)dienst. rWellicht ten overvloede zij
vermeld, dat de opdrachtgever er tevens voor moet zorgdragen dat de kewend arts
over de functie-eisen kan beschilí<en.

2.3.2.8en aanstellingskeuring vindt plaats voorafgaand aan de aanstelling.

2.3.3. Een aanstellingskeuring wordt eerst verricht nadat alle overige beoordelingen
van de geschiktheid van de aspirant-werknemer hebben plaats gevonden en de
werkgever op grond daarvan voomemens is de keurling aan te stellen.
toelichting: De aanstellingskeuring is geen selectieinstument tussEn sollicitanten.
Zíj vormt het sluitstuk van de sollicitatieprocedure.

2.3.4. De keurend arts moet een professioneel onafhankelijke positie hebben ten
opzichte van de opdrachtgever.
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toelichting: De positie van de keurend arts die in dienst van de opdrachtgever werk-
zaam is wordt vastgelegd in een professioneel statuut. Voor artsen bij een arbodienst
is een en ander geregeld in de arbowet.

2.3.5. De keurend arts mag niet tegelijkertijd de behandelend c.q. begeleidend arts
van de keurling zijn.
toelichting: Onder behandelend arts wordt in het algemeen verstaan de huisarts of
specialist die de patiënt in behandeling heeft. Het is ongewenst dat een arts een aan-
stellingskeuring verricht bij een keurling die reeds door de beteffende arts bedrijfs-
geneeskundig begeleid wordt.

2.3.6.De keurend arts moet aantoonbaar voldoende kennis en vaardigheden hebben
om de belastbaarheid ten opzichte van de te verwachten belasting door de frrnctie te
l«rnnen beoordelen.

toelichting: h dit protocol wordt niet verder inhoudelijk ingegaan op de vereiste
kennis an vaardigheden. Door de beroepsorganisaties zalhieraara een verdere invul-
ling moeten worden gegeven. Gelet op de wettelijke verplichting voor werkgevers
arbodiensten in te schakelen ligt het voor de hand dat aanstellingskeuringen door aan

een arbodienst verbonden artsen worden uitgevoerd.

2.3.7. De te stellen wagen en de uit te voeren onderzoeken moeten aantoonbaar re-
levant zijn voor de aanstellingskeuring en moeten nodig zijn om informatie te ver-
krijgen over de huidige belastbaarheid ten opzichte van de belasting door de functie.
toelichting: Algemene ongerichte wagen en onderzoeken maken geen deel uit van
een aanstellingskeuring of een aanstellingsprocedure. Vragen naar het ziekÍeverle-
den worden slechts gesteld, indien deze relevant zijn voor de beoordeling van de
huidige belastbaarheid ten opzichte van de belasting door de functie, teneinde een

gericht onderzoek mogelijk te maken. De uitslag van andere keuringen mag niet van
invloed zdn op de beoordeling van de belastbaarheid van de keurling. Het is van
belang er op te wijzen dat een aanstellingskeuring geen pensioenkeuring, arbeidson-
geschikÍtreidskeuring of levensverzekeringskeuring is. De doelstellingen van deze
keuringen zijn sterk verschillend, evenals de medische invulling eÍvan. Gezien het
verschil in doelstellingen, en de daarbij aan de orde zijnde belangen, kan een aan-

stellingskeuring niet gebruikt worden als keuring voor een pensioenvoorziening of
een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De keurling kan, op voorstel van de op-
drachtgever ofkeurend arts, aangeven de voorkeur te geven aan één medisch onder-
zoelg waarin de gegevens voor verschillende keuringen worden verzameld. De keu-
rend arts dient dan bij voorkeur eerst de aanstellingskeuring (inclusiefde beoorde-
ling) af te ronden, waaÍna aanvullende informatie voor de verzekeringskeuring
wordt verzameld.

2.3.8. Onderuoeken en vragen die in het kader van de aanstellingskeuring worden
uitgevoerd of gesteld, mogen geen onevenredige inbreuk maken op de ffsieke en
psychische integriteit en persoonlijke levenssfeer van de keurling. Worden deson-

danks dergelijke vragen gesteld of dergelijk onderzoek voorgesteld dan heeft de

keurling het recht medewerking daaraan te weigeren, zonder consequenties voor de

uitslag van de keuring.
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toelichting: In de eerste plaats moet hierbd worden gedacht aan onderzoek dat een
onevenredig zvtare belasting voor de keurling met zich meebrengt. Daarnaast betreft
het ook onderzoek waarbrj het te verwachten belang voor de opdrachtgever niet
opweegt tegen de risico's voor de keurling. Hieronder wordt begrepen onderzoek
gericht op het verkrijgen van kennis over de kans op een ernstige niet behandelbare
ziekÍe of over de aanwezigheid van een niet behandelbare ernstige ziekte welke naar
verwachting eerst na langere tijd manifest zal worden. In het regeringsstandpunt
wordt aangegeven dat onderzoek naar alcohol, drugs en geneesmiddelen slechts in
aanmerking komt indien de functie-eisen daartoe aanleiding geven. Voor onderzoek
naar onbehandelbare aandoeningen is als zodanig geen plaats (Tweede Kamer 1993-
1994,236L2, nr. 1, p. 5).
Vragen en/of onderzoek naar HfV antistoffen, naar erfelijke aanleg en (voorgeno-
men) zwangerschap kunnen geen onderd eel njn van een aanstellingskeuring.

1.3.9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede procedure en de kos-
ten van de keuring. Voor de adequate uitvoering is de keurend arts verantwoordelijk.

2.4.Informatie
2.4.1.De keurling dient tijdig voor de aanvang van de aanstellingskeuring schrifte-
ldk informatie te ontvangen over doel en inhoud van de keuring, alsmede over de
procedure en het tijdpad.
toelichting: De keurling dient daarbij onder meer informatie te krijgen over de rela-
tie tussen de inhoud van de keuring en de voor de functie relevante informatie over
de verhouding tussen belasting en belastbaarheid, over de mogelijlÍreid voor herkeu-
ring, en over het eventuele gebruik van de gegevens in het kader van de bedrijfsge-
neeskundige begeleiding. De keurling wordt in de gelegenheid gesteld informatie te
ontvangen over de medische eisen die aan de functie worden gesteld.
De opdrachtgever dient er voor zorgte dragen dat de keurling de gelegenheid laijgt
de betreffende informatie te ontvangen.

2.4.2.De keurling dient de keurend arts naar beste weten de inlichtingen te geven en
de medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs voor de beoordeling van de me-
dische geschiktheid voor de functie behoeft.
toelichting: Ten einde aan dit vereiste te voldoen, dient de keurend arts te beschik-
ken over een opdracht die strookt met het bepaalde in het protocol en te handelen
binnen de grenzen van dat protocol etnjnlhaar beroepscode.

2.4.3. De keurend arts mag informatie, voor zover relevant voor de aanstellingskeu-
ring, slechts bij derden opvragen na gerichte toestemming van de keurling.
toelichting: Voor het wagen van medische informatie dient er gerichte toestemming
van de keurling te zijn, evenals voor het verstrelí<en van dezs informatie (conform
de KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens).

2.4.4. De keurling heeft het recht als eerste geïnformeerd te worden over de uitslag
van de aanstellingskeuring.
toelichting: Door als eerste van de uitslag kennis te nemen kan de keurling beslissen
of de opdrachtgever in kennis gesteld mag worden van de uitslag van de keuring.
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Deze norm is reeds in de (tucht)rechtspraak alsmede in artikel 7:464 tweede lid van

de WGBO te vinden. Indien de keurling beslist dat de opdrachtgever niet in kennis
mag worden gesteld van de gevolgtrekfting van de keuring, brengt de redelijk*reid

met zich mee dat de keurling het initiatief neemt om de opdrachtgever binnen een

termijn van een week in kennis te stellen vannjn/lnar beslissing.

Indien bij toeval tot dan toe onbekende aandoeningen of afivijkingen worden gecon-

stateerd dient de keurend arts er voor te zorgendat de keurling hierover op adequate

wijze wordt gernformeerd, opdat verdere diagnostiek en behandeling in de curatieve
sector kan plaatsvinden. In uitzonderingsgevallen kan voor het overbrengen van de

befreffende informatie de huisarts ingeschakeld worden.

2.5. Rapportage en verslaglegging
2.5.1.De keurend arts richt een dossier in met betrekking tot de aanstellingskeuring.
Hierin dienen de bevindingen en de gevolgtrelking van de keuring op een inzichte-
lijke en heldere wijze schriftelijk te worden vastgelegd.

2.5.Z.De gevolgtelking van de aanstellingskeuring kan inhouden:

een positieve uitslag;
een positieve uitslag onder bepaalde beperkingen;

een negatieve uitslag.
toelichting: Onder positieve uitslag wordt verstaan dat er geen medische bezwaren

tegen aanstelling van de keurling in de functie zijn. Onder een positieve uitslag on-

der bepaalde beperkingen wordt verstaan dat er geen medische bezwaren tegen aan-

stelling van de keurling zijn mits bepaalde maatregelen worden getroffen. Onder een

negatieve uitslag wordt verstaan dat er medische bezwaren tegen aanstelling van de

keurling in de functie zijn.

2.5.3. krdien de medische gegevens tijdens de aanstellingskeuring niet volledig zijn
kan de uitslag voor een periode van uiterlijk 4 weken worden aangehouden, teneinde

nader onderzoek te doen of aanwllende gegevens te ontvangen.

toelichting: Er l«rnnen zich situaties voordoen waarbij de keurend arts nog niet tot
een gevolgtrekJcing kan komen. In de eerste plaats kunnen bepaalde uitslagen of
opgevraagde relevante gegevens nog niet ontvangen zijn. Ook kan er sprake zijn van

tijdelijke omstandigheden die de uitslag van de aanstellingskeuring bernvloeden.

Ten slotte kan de keurend arts niet zeker zijnvanzijnbevindingen inz,ake de aanstel-

lingskeuring, en een andere arts om een second opinion vragen. Er is dan geen spra-

ke van een herkeuring.
Noch de keurend arts, noch de keurling kan verplicht worden de opdrachtgever in-
formatie te verstrekÍ<en over de reden van het aanhouden van de keuringsuitslag.

2.5.4. Rapportage aan de opdrachtgever bevat alleen de gevolgtelJcing van de aan-

stellingskeuring en kan alleen plaatsvinden na toestemming van de keurling.

2.5.5. Nadat de totale sollicitatieprocedure is afgerond, dient het medisch dossier

betreffende de aanstellingskeuring te worden vernietigd, indien niet tot aanstelling

wordt overgegaan.
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toelichting: Voor medische gegevens geldt een algemene wettelijke bewaartermijn
van tien jaar. Voor in het kader van een kewing verl«egen gegevens wordt zowel in
de KNMG gedragsregels tr.13 als in de WGBO artikel 7:464lid 2 aangegeven dat
de gegevens slechts bewaard worden zolang dat noodzakelijk is in verband met het
doel van de keuring.
Indien na een aanstellingskeuring ofherkeuring de sollicitatieprocedure is afgerond
en er niet tot aanstelling wordt overgegaÍm heeft het geen nut de
(her)keuringsgegevens te bewaren. De keurling zal van de voorgenomen vemieti-
glng op de hoogte worden gesteld; dit kan geschieden bij de informatievershekking
die voorafgaand aan de keuring plaats vindt (zie 2.4.1.). De keurling kan tegen deze
voorgenomen vernietiging beztaar maken en eventueel aangeven aan wie de gege-
vens ter beschikking moeten worden gesteld.
Indien wel tot aanstelling wordt overgegaan mogen gegevens na toestemming van de
keurling ter beschikking worden gesteld van de bedrijfsarts (zie ook 2.2.1. toelich-
ting over nulmeting in het kader van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding). Aan de
keurling kan toestemming worden gewaagd om de keuringsgegevens voor weten-
schappelijk onderzoek te gebruiken.

2.6.lnzage
2.6.L. De keurend arts verstrekt aan de keurling desgewaagd zo spoedig mogelijk
inzage in en afschrift van het dossier, bevattende de stukken die betrekking hebben
op de totstandkoming van de keuringsbeslissing.

2.6.2. De keurend arts mag zonder gerichte toestemming van de keurling geen in-
lichtingen aan derden (inclusiefde opdrachtgever) over de keurling versfrelÍ<en.
toelichting: Beide hierboven genoemde norÍnen zijn ontleend aan de V/GBO en de
Richtlijnen inz.ake het omgaan met medische gegevens' (I992,KNMG).

2.7. Herkeuring
2.7 .1. Bii een negatieve uitslag of een positieve uitslag onder bepaalde beperkingen
dient de keurling de mogelijk*reid te worden geboden zich terug te trekken of een
herketring aan te lragen alvoreÍrs rapportage aan de werkgever plaatsvindt.

2.7.2.De ker:rling heeft recht op een onafhankelijke herkeuring.
toelichting: De keuze van de herkeurend arts komt tot stand in overleg met de keur-
ling. Gedacht kan worden aan een pool van herkeurend artsen waar de keurling een
keuze uit kan maken.

2.7.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede procedure en de kosten
van de herkeuring. Voor de adequate uitvoering is de keurend arts verantwoordelijk.
toelichting: Voor de vergoeding van de kosten voor de herkeuring z,al eetprocedure
moeten worden gevonden zodat niet herleidbaar is bij welke keurling de herkeuring
heeft plaats gevonden.

2.7.4. De uitslag van de herkeuring is bindend en de keurling wordt als eerste geih-
formeerd alvorens de uitslag aan de opdrachtgever wordt medegedeeld door de keu-
rend arts.
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toelichting: Door als eerste gernformeerd te worden kan de keurling beslissen of de

opdrachtgever in kennis gesteld mag worden van de uitslag van de herkeuring.
2.7.5. Op de herkeuring zijn overigens de artikelen 2.1. tot en met 2.6. en 2.8. van
dit protocol van toepassing.

2.8. Klachtenprocedure
2.8.1. Organisaties van werkgevers, werknemers, patiënten/consumenten en artsen
zullen voor 1 januari 1996 een onaftrankelijke klachtenprocedure in het leven roe-
pen.

toelichting: Tijdens de conferentie 'aanstellingskeuringen' is door het merendeel van
de vertegenwoordigers van betolken organisaties de voorkeur uitgesproken voor
het ontwilJ<elen van een klachtenprocedure uitgaande van een combinatie van een

ondersteunings of ombudsfunctie en klachtenbehandeling zonder bindende uit-
spraak. Bij de uitwerking bestaat er een voorkeur voor regionale onaftrankelijke
klachtencommissies met waarborgen voor een landelijke registratie en coördinatie.
De begeleidingscommissie van het project aanstellingskeuringen zal de nadere ont-
wikkeling en uitwerking ter hand nemen.
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Bijlage 3. Bronnen voor schatting van aantal aanstellingskeu-
ringen.

Hieronder worden de belangrijkste bronnen genoemd waarop schattingen (hoofdstuk
8.2) zijn gebaseerd.

Op basis van het onderzoek onder werkgevers in Nederland: representatieve
Intomart steeleproef met bedrijven met twee of meer werl*temers (onderha-
vig onderzoek).

h 2000 antwoordt 7,8yo van de bedrijven 'ja' op de yraag:

"Als u nieuw personeel aanneemt, behoort een medische keuring dan tot
de normale sollicitatieprocedureT ".

o dit was 9% n 1999 (Koehler en Spijkerboer, 1999);
o beperkt tot keuringen uitgevoerd door een arts is het 5,0% van

de bedrijven;.
o had men daadwerkelijk personeel aangenomen dan is het 3,9oÀ

en nam men geen personeel aan dan ishet L5,7%o.

h 2000 antwoordt ll,gyo van de bedrijven 'ja' op de rnaag:

"Heeft uw bedrijf (bedrijfsvestiging) functies die bijzondere eisen stel-
len aan de medische geschiktheid, waarbij een aanstellingsker.ring on-
derdeel uitmaakt van een sollicitatieprocedure?"

o de bedrijven die op de tweede waag' ja ' antwoordden zijn maar
gedeeltelijk dezelfde als die op de eerste nraag Ja' antwoord-
den;

o de tweede uaag lijkt een betrouwbaarder beeld van het aantal
ketrende bedrijven in Nederland op te leveren.

h 2000 stelt39,2Yo van de bedrijven bij ear sollicitatie vragen over de
gezondheid van de betokÍ<ene en 23,9o/o een waag over eerder ziekte-
verzuim; bij 2,4% van de bedrijven wordt een gezondheidsverklaring
gewaagd;.

o als een optelling wordt gemaakt van de hiErvoor genoemde me-
thoden om iets van de gezondheid van eeÍl sollicitant te weten te
komen, dan blijkt 46,3yo van de bedrijven één of meer van der-
gelijke methoden te gebruiken;

o in 2000 liet 42Yo van de bedrijven een medische keuring
verrichten en/of stelde de sollicitant eeÍr waag naar de
gezondheid; in 1998 was dit 44Yo q een jaar later 49Yo

@erendsen e,a., 1998; Koehler en Spijkerboer, 1999).
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-2- Op basis van onderzoek van de Arbeidsinspectie over olctober 1998 - fe-
bruari 1999: een steekproef van 1391 bedrijven met minimaal S werlmemers

en zonder overheid en semi-overheid (Vries en Sardjoe, 1999).

- Eind 1998 liet een lorart van de bedrijven een aanstellingskeuring ver-
richten enlof men stelde vragen over de gezondheid van de sollicitant;

- Eind 1998 liet I2%o vm de bedrijven alleen aanstellingskeuringen ver-
richten bij het aantrekken van nieuw personeel;

o bij 9% als standaardprocedure enbij 3%'hangt het er van af ;

o in 1998 zijn gemiddeld 7 werknemers aangetrolken; bi 9%
heeft een aanstellingkeuring plaatsgevonden;

o gegeven de 800.000 (vervulde) vacatures in 1998 landelijlg zou
dit bij een representatieve steekproefinhouden dat 72.000 solli
citanten in Nederland in 1998 gekeurd werden. Door het ontbre-
ken van vooral de bedrijven met 2 tot 5 werknemers moet dit
aantal naar beneden worden bijgesteld.

Op basis van onderhovig onderzoek onder 441 bedrijfsartsen/leden van de

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeshtnde (IWAB).

- h 1998 zijn door 441 artsen in totaal 19.641aanstellingskeuringen ver-
richt;
h 1999 ligt dit aantal bij dezelfde artsen op 18.706;

Op basis van deze gegevens en met correctie voor non-respons (vooral
onder 'veel' keurders, zoals bij het leger) komt de schatting voor 1999

van het aantal aanstellingskeuringen in Nederland uit op tussen de

30.000 en 70.000;

Een schatting die voor het jaar 1987 ooit werd gemaakt, loram uit op

334.461 aanstellingskeuringen (Lourijsar e.a, 1993). Een zo ver per-

spectief laat zien wat er in Nederland in de jaren op het terrein van aan-

stellingskeuringen veranderd is: een vermindering in de orde van factor
acht!

Op bcrsis van het werkgeverspanel van het rninisterie van Sociale Zaken en

w'erkgelegenheid: bedrijven met twee of meer werlmemers (Deursen e.a.,

1998 en 2000; SZW, 2000).

- h 1997 zou36%o van de bedrijven bij het aantrelÍ<en van personeel een

keuring laten verrichten en 60A zot dat laten afhangen van de omstan-

digheid;
o in 1999 zau LTYo van de bedrijven keuren en l3%o dat laten aftran-

gen van de omstandigheden;

o in 2000 znu l3Yo van de bedrijven keuren en l2%o dat laten aftran-

gen van de omstandigheden;

o in 2000 is die keuring bij 44% van de bedrijven een aanstellings-

keuring door een arts, bij 30o/o een gezondheidsverklaring en btj
25o/o een keuring of gezondheidsverklaring.

-3-

-4-
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- h 1998 is bij 5,5% van de bedrijven bij de feitelijke aanname van per-
soneel een aanstellingskeuring aan de orde geweest; in 1999 is dit even-
eens 5,5olo.

Patiëntenpanel Chronisch Zieken van het Nederlands instituut voor onder-
zoek van de gezondhe idszorg (NIVEL) : een repres entatieve steekproef onder
chronisch zieken (niet gepubliceerd).

- Binnen het opgebouwde bestand van bijna 2500 chronisch zieken von-
den 81 personen tussen oktober 1998 en oktober 1999 een (nieuwe)
werld«ring;

- Van hen werd 7% medisch gekeurd en werd 32o/o tijdens de sollicitatie
een rraag gesteld over de gezondheid;

- Van de personen die in de jaren voor oktober 1998 een baan vonden
zegllL%o dat hun gezondheid ter sprake is gekomen tijdens sollicitatie
voor de huidige functie. Maar liefst 38% heeft een aanstellingskeuring
ondergaan bij de huidige functie.
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Bijtrage 4 Vragenlijsten

De rnagenlijsten gebruikt b[j de postcnquë1es onderbeorg-fsmtsen (in totaal 3) en de
telefonisehe enquéte onder werkgevers zullen w,orden opgenoÍnen in de integrale
rapportage . Zíj zrjn op te wagen bij fNO Arbeid (e.dvos@rbeid.tno..O


