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Betreft : juridisch advies over het opslaan van medische dossiers in een verzuimsysteem van de 
opdrachtgever 

Geachte heer Van der Galiën, 

Bij email van 26 oktober 2015 heeft u mij gevraagd u een juridisch advies te geven over een gestelde 

vraag. Hierbij geef ik u mijn juridische opinie over de problematiek. 

Het probleem zoals u mij uiteenzette is als volgt. Bedrijven schaffen bij een softwarebedrijf een 

verzuimsysteem aan, of huren dit systeem van een softwarehuis, en gebruiken dit voor de registratie 

van gegevens over de zieke werknemers . Het bedrijf schakelt voor de verzuimbegeleiding een 

arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts in. Deze arbodienst of bedrijfsarts wordt als dienstverlener voor 

de sociaal med ische begeleiding van de werknemers door het bedrijf gevraagd om in het 

verzuimsysteem, dat het bedrijf hanteert, de medische gegevens op te slaan. Dit betekent in de 

praktijk dat de bedrijfsarts het medisch dossier over de zieke werknemer aanlegt in het systeem dat de 

opdrachtgever hanteert. 

U vraagt mij of dat juridisch is toegestaan gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en 
de regels over het medisch beroepsgeheim en het medisch dossier. Ik heb deze vraag en mijn visie 
hierover ook besproken met de KNMG, uiteraard zonder uw bedrijf en naam daarbij te noemen. 

Mijn conclusie is dat het juridisch is toegestaan dat de bedrijfsarts het medische dossier aanlegt in een 
systeem dat in het bezit is van het bedrijf mits aan een aantal juridische waarborgen en 
randvoorwaarden wordt voldaan . Er zijn hieraan wel wat praktische problemen verbonden. Hoewel 
het juridisch niet verboden is dat de bedrijfsarts het dossier aanlegt in het systeem van het bedrijf, is 
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dit wel af te raden omdat er wat praktische problemen kunnen zijn bij de naleving van een aantal 
wettelijke verplichtingen. Het verdient daarom de voorkeur dat de bedrijfsarts het dossier aanlegt in 
een systeem dat deze zelf in beheer heeft. Ik zal deze conclusie toelichten . 

De bedrijfsarts of arbodienst is belast met de ziekteverzuim begeleiding. In dat kader legt deze een 
medisch dossier aan en legt hierin de medische gegevens over de zieke werknemer vast. De 
bedrijfsarts of arbodienst is als verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking aan te merken in de 
zin van de Wbp; de gegevensverwerking is een uitvloeisel van de dienstverlening. De 
verantwoordelijke is degene die alleen of tezamen met anderen het doel en de middelen van 
verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.1 De bedrijfsarts moet dus bepalen of er gegevens 
worden verwerkt voor bepaalde doeleinden en ook op welke wijze de verwerking plaatsvindt. Bij het 
bepalen van de wijze van de verwerking valt in de geschetste problematiek een kanttekening te 
maken . In dit geval vraagt de opdrachtgever de bedrijfsarts de gegevens op te slaan in een bepaald 
daarvoor beschikbaar gesteld systeem. De vraag kan dan gesteld worden of het nog wel de bedrijfsarts 
is die de wijze van verwerking bepaald . Volgens de wet moet de bedrijfsarts dat zelf bepalen al dan 
niet samen met een ander. Hij kan dus niet verplicht worden om dit systeem te gebruiken. De 
bedrijfsarts kan dus alleen op vrijwillige basis met het bedrijf overeenkomen dat dit systeem wordt 
gebruikt voor de gegevensverwerking. Dit dient de bedrijfsarts dan met het bedrijf dat de 
opdrachtgever is voor de dienstverlening door de bedrijfsarts, vast te leggen in de overeenkomst tot 
dienstverlening. De KNMG is ook van mening dat de bedrijfsarts/arbodienst als verantwoordelijk is aan 
te merken voor de gegevensverwerking in het systeem van de opdrachtgever.2 

Op de arbodienst/bedrijfsarts rusten als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verplichtingen 
waarvoor deze ook verplicht is tot naleving hiervan . Op de nakoming kan deze door de werknemer of 
toezichthouder worden aangesproken . Een verplichting van de verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking is om technische en organisatorische maatregelen te treffen opdat de gegevens 
afdoende beveiligd zijn. 3 Uitvoering geven aan deze verplichting is praktisch gezien lastig omdat de 
arbodienst geen bevoegdheid heeft om technische en organisatorische maatregelen te treffen over 
een systeem dat een ander hanteert en geen maatregelen kan treffen over de organisatie van een 
ander bedrijf. Daartoe is alleen de opdrachtgever zelf toe bevoegd . De bedrijfsarts/arbodienst is wel 
verplicht om ervoor te zorgen dat er zorgen en te waarborgen dat er voldoende 
beveiligingsmaatregelen worden genomen. De beveiligingsmaatregelen strekken ertoe te voorkomen 
dat anderen toegang krijgen tot de gegevens of dat de gegevens bij anderen terecht komen of verloren 
gaan . Als de bedrijfsarts het medisch dossier aanlegt in het systeem van het bedrijf dient voorkomen 
te worden dat onbevoegden kennis kunnen nemen van het medisch dossier of dat deze medische 
gegevens bij anderen binnen de organisatie terechtkomen. 

De bedrijfsarts/arbodienst heeft ook een geheimhoudingsplicht. De medische gegevens mogen 
nimmer zonder toestemming van de werknemer aan anderen worden vertrekt of ter inzage worden 
gegeven. Als dat wel gebeurt, schendt de bedrijfsarts zijn medisch beroepsgeheim.4 Als er dus anderen 

1 Art . 1 aanhef en sub d Wbp. 
2 KNMG Advies voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier 2009, p. 12. 
3 

Art. 13 Wbp. 
4 Art. 88 Wet BIG. 
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van het bedrijf toegang krijgen tot het medisch dossier, kan gesteld worden dat de gegevens in het 
bezit komen van anderen . Daarmee is het medisch beroepsgeheim geschonden . Ook om deze reden 
dient gewaarborgd te worden dat anderen geen toegang krijgen tot het dossier of dat de gegevens op 
andere wijze bij anderen binnen de organisatie terechtkomen . 

Verder heeft de bedrijfsarts/arbodienst een verplichting dat de gegevens uit dit medisch dossier alleen 
bewaard worden zolang dat noodzakelijk is voor de sociaal-medische begeleiding van de werknemer.5 

Dit impliceert dat na de beëindiging van de sociaal-medische begeleiding door de bedrijfsarts, de 
medische dossiers niet langer bewaard te worden en dus vernietigd moeten worden . De 
bedrijfsarts/arbodienst is hiervoor verantwoordelijk. Er dient om deze reden een mogelijkheid voor de 
bedrijfsarts zijn om het gehele dossier te wissen . 

Als de bedrijfsarts/arbodienst gegevens gaat verwerken in een systeem van de opdrachtgever dient in 
de opdrachtovereenkomst vastgelegd te worden dat het bedrijf goede beveiligingsmaatregelen neemt. 
Contractueel moet vastgelegd zijn tussen de bedrijfsarts het bedrijf dat alleen de bedrijfsarts toegang 
en beheer heeft over het medisch dossier in het systeem. Deze moet de mogelijkheid hebben om 
gegevens op te slaan, te wijzigen en ook een geheel dossier te wissen. En gegarandeerd moet zijn dat 
anderen geen toegang hebben tot het medisch dossier. 

Juridisch gezien is het dus toelaatbaar dat de bedrijfsarts het medisch dossier vastlegt in een systeem 
dat het bedrijf hanteert, mits de bedrijfsart s zijn wettelijke verplichtingen kan nakomen. 

Echter za l de naleving van deze juridische verp lichtingen praktische problemen met zich mee kunnen 
brengen . Want de bedrijfsarts kan niet controleren of er door het bedrijf daadwerkelijk technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De bedrijfsarts heeft ook geen mogelijkheden 
om de maatregelen te nemen of te beïnvloeden, omdat hij geen zeggenschap heeft over het systeem 
en de organisatie van het bedrijf. 

Het vastleggen van de verplichting op de opdrachtgever (bedrijf) om de vereiste maatregelen te 
nemen, is dus geen garantie dat deze maatregelen daadwerkelijk worden nageleefd . Het risico bestaat 
dat de gegevens in de praktijk toch bij onbevoegden terecht kunnen komen. Dit risico bestaat des te 
meer omdat het medisch dossier wordt opgenomen in een verzuimsysteem waartoe anderen binnen 
de organisatie toegang toe hebben. 

Het is gezien de handhavingsproblemen bij nakoming van de wettelijke verplichtingen en de mogelijke 
risico's voor onbevoegd toegang tot medische gegevens daarom af te raden dat de bedrijfsarts het 
medisch dossier aanlegt in een meer omvattend verzuimsysteem dat het bedrijf hanteert. 

Het verdient daarom de voorkeur dat de bedrijfsarts het medisch dossier aanlegt in een specifiek 
systeem voor medische verzuimbegeleiding dat deze zelf in beheer heeft en niet onderdeel uitmaakt 
van een meer omvattend verzuim of personee lssyteem. 

5 Art. 7:464 1id 2 sub a BW. 
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Hopelijk ben ik u hiermee van dienst geweest. Indien u over deze opinie nog vragen heeft, verneem ik 

dat gaarne van u. 

Mr. dr. I. van der Helm 

Universitair docent Arbeidsrecht en Sociaal Beleid, Universiteit Utrecht 


