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Opinie & Debat

En als zorgpersoneel geen prik wil?
Roland Pierik is universitair hoofddocent Rechtsfilosofie en Evert Verhulp hoogleraar Arbeidsrecht aan de
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VACCINATIEPLICHT

Werknemers in de zorg
mogen vaccinatie weigeren, maar werkgevers
mogen dan ook ontslaan.

O

ndanks dat het
covid-19-vaccin
nog niet beschikbaar is, is de discussie over vaccinatie van personeel van ziekenen verzorgingshuizen al losgebarsten. In de Volkskrant stond een hartstochtelijke oproep van huisarts Renske van de Goor
(‘Laat je prikken, anders laat je anderen stikken’, Wetenschap, 16 november) toch vooral wel voor vaccinatie te
kiezen. Vergelijkbare discussies spelen voor griepvaccinatie in de zorg en
de mazelenvaccinatie bij medewerkers in de kinderopvang. Een woordvoerder van de FNV stelde al eerder
dat een baas nooit een vaccinatie mag
eisen. Maar zou een werknemer die
vaccinatie weigert ontslagen kunnen
worden?
Zodra een veilig en effectief covid19-vaccin beschikbaar is, zullen werkgevers dit eerst op vrijwillige basis
moeten aanbieden, en er valt te verwachten dat een groot deel van het
medische personeel graag gevaccineerd wil worden. Immers, we mogen ervan uitgaan dat zorgprofessionals vertrouwen hebben in de medische (vaccinatie)wetenschap, zichzelf
tegen covid-19 willen beschermen en
ook het beste voorhebben met hun
patiënten. Als professional heb je de
zorgplicht in redelijkheid te voorkomen dat je kwetsbare patiënten besmet, en dat je daarvoor de gepaste

voorzorgsmaatregelen neemt. Maar
wat moet een werkgever doen als een
zorgprofessional zich niet vrijwillig
laat vaccineren? Het is evident dat de
zorginstelling groot belang heeft bij
vaccineren om de kans op besmetting van patiënten te minimaliseren.
Deze plicht die zorginstellingen hebben om de mensen te beschermen die
aan hun zorg zijn toevertrouwd, kan
ook implicaties hebben voor het personeelsbeleid.
Persoonlijke levenssfeer
De arbeidsovereenkomst verplicht de
werknemer de arbeid zo goed mogelijk te verrichten. Wettelijk is ervoor
gekozen de werknemer ondergeschikt te maken aan de werkgever en
niet het verrichten van arbeid op zich,
omdat de werknemer die arbeid niet
eenvoudig los van zichzelf kan aanbieden. Dat maakt de werknemer
kwetsbaar voor inbreuken op zijn
persoonlijke levenssfeer.
Een dergelijke inbreuk ontstaat al
als de werknemer wordt verplicht bedrijfskleding te dragen en zeker als de
haardracht daarop aangepast moet
worden. In het spanningsveld tussen
enerzijds de verplichting de arbeid
op een behoorlijke wijze te kunnen
vervullen en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de werknemer, heeft de wetgever
geen duidelijke keuze gemaakt.
Als de werkgever het zorgpersoneel
verplicht tot vaccinatie, is dat onmiskenbaar een inbreuk op de aan de
werknemer toekomende grondrechten, maar de werknemer kan zich ten
opzichte van zijn werkgever niet onbeperkt op die grondrechten beroepen. De nationale grondrechten hebben geen directe werking in de werkgever-werknemer-relatie; de internationale grondrechten vergen steeds
een belangenafweging.
Uit de rechtspraak is bekend dat uit
de belangenafweging volgt dat een
werknemer die zonder inhoudelijke
argumenten weigert een loodtest te
ondergaan, terecht op staande voet
kan worden ontslagen. Ook weten we
dat een verpleegkundige die op

de gezondheid van de patiënten en
collega’s niet kan worden geborgd.
Als dat inderdaad zo is, is de vervolgvraag of de zorginstelling met
enige zekerheid kan betogen dat het
vaccineren zonder gevaar voor de eigen gezondheid van werknemers is.
Als de zorginstelling daarin slaagt,
mag de werkgever eisen dat zorgpersoneel dat contact heeft met wetsbare patiënten gevaccineerd is.
Voorwaarde voor het verlangen
van vaccinatie van zorgwerknemers
is wel dat het risico op besmetting

De werknemer is
verplicht de
arbeid zo goed
mogelijk te doen

Bij weigeren van
vaccinatie is
niet-verwijtbaar
ontslag mogelijk
Controle van AstraZeneca’s ‘Covishield’ in een Indiaas lab. Foto Reuters
grond van haar geloofsovertuiging
weigert haar onderarmen onbedekt
te laten, terwijl het uniform vanwege
de in een ziekenhuis noodzakelijke
hygiëne korte mouwen heeft, mag
worden overgeplaatst.
Inbreuk op grondrechten
Zo’n inbreuk op grondrechten moet
nodig zijn vanwege een dringende sociale behoefte, bijvoorbeeld om de
volksgezondheid of de rechten en
vrijheden van anderen te bescher-

men. En dat is bij covid-19 het geval:
het grote aantal sterfgevallen onder
bewoners van verzorgingshuizen laat
zien dat deze groep erg kwetsbaar is
en er groot belang bij heeft dat de
mensen in hun dagelijkse omgeving
geen bron van besmetting zijn. Als de
zorginstelling vaccinatie van het personeel zal verlangen voor het verrichten van werkzaamheden waarbij contact met patiënten noodzakelijk is,
dient de instelling duidelijk te kunnen maken dat op andere manieren

significant vermindert. Als een werknemer weigert zich te laten vaccineren, kan de zorginstelling de werknemer niet meer inzetten voor het verrichten van die werkzaamheden. Als
herplaatsing evenmin mogelijk is,
kan dat uiteindelijk leiden tot ontslag.
Naar onze mening is zo’n ontslag
de werknemer dan niet te verwijten,
zodat hij of zij recht heeft op een
transitievergoeding en recht heeft op
een WW-uitkering.

‘Altijd weer die angst om de kip
op de onderste stok te zijn’
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NIEUW NEDERLANDS PEIL
GEVANGEN IN HET EIGEN
GELIJK

teeds vaker sluiten mensen
zich op in hun eigen gelijk.
Er wordt amper geluisterd
naar elkaars argumenten.
Waarom ervaren mensen het als
een nederlaag om hun ongelijk toe
te geven? En hoe komen we daar in
de politiek én in relaties van af?
In het politieke debat is er altijd
de focus geweest op gelijk krijgen,
stelt filosoof Frank Meester.
‘Schopenhauer zei al dat het het
beste zou zijn als we redelijk zijn en
naar elkaar luisteren, maar dat het
in de praktijk niet zo werkt.
Daarom is alles geoorloofd om gelijk te krijgen: de ander uit de tent
lokken, op de man te spelen, enzovoort. Zo ongeveer wat Donald
Trump doet.’ En nu media, wetenschap en kerk hun traditionele gezag kwijt zijn, laten mensen zich
nóg minder snel overtuigen van
hun eigen ongelijk.

S

In persoonlijke relaties speelt
vooral de angst voor afwijzing, stelt
de Vlaamse relatiebemiddelaar,
seksuoloog en schrijver Rika Ponnet. Dat leidt tot haantjesgedrag.
‘Wie in discussies de neiging heeft
z’n gelijk te willen halen, wordt
gezien als ‘sterk’, ‘dominant’, ‘heersend’. Het is een misvatting. Betweters, gelijkhaalders, doordrammers zijn altijd weer mannen en
vrouwen met een diepe angst de
kip op de onderste stok te zijn. Ze
hebben geleerd dat er in het leven
maar twee posities zijn: heersen of
overheerst worden. Dan denk je
diep van binnen dat er niet aan je
verlangens tegemoet wordt gekomen, niemand je ziet of hoort, tenzij je dit openlijk afdwingt.’
Hetzelfde fenomeen zien we in
de politiek, aldus Meester. ‘Sommige politici leven in een parallelle
werkelijkheid en houden altijd

vast aan hun ‘gelijk’, zoals Trump
doet met de verkiezingsuitslag en
Baudet met kritiek op racistische
appjes van FvD-jongeren. Dat komt
ook omdat ze een achterban hebben. De complimenten van hun publiek maken het moeilijker om toe
te geven dat ze ongelijk hebben.’
Daarom prijst Meester influencer Famke Louise, die in de coronadiscussie wél durfde bij te draaien.
Dat is vooral bijzonder omdat moderne technologie de kans juist vergroot dat mensen zich opsluiten in
hun eigen gelijk. ‘Uit onderzoek
blijkt dat mensen informatie die
hun eigen kennis tegenspreekt liever uit de weg gaan. Dat is een psychologisch gegeven. En op internet
hoef je niet ver te zoeken om informatie te vinden die jouw kennis
juist bevestigt.’
Binnen intieme relaties is er al
helemaal geen tolerantie voor ver-

schil, stelt Ponnet. ‘Denkt de ander
anders, dan wordt dat ervaren als
een totale afwijzing van het ik. Wie
niet denkt zoals ik, het leven niet
ziet of ervaart zoals ik, verwerpt mij.
Ideeën, meningen, overtuigingen
kunnen dan niet naast elkaar bestaan, maar vallen samen met wie je
bent. Je hebt ze nodig om je fragiele
identiteit overeind te houden.’
Het kan (soms) tot hevige botsingen leiden. Ponnet: ‘Het lijkt dan
alsof een bepaald vuur in ons ontvlamt en we niet in staat zijn het te
blussen. Achteraf begrijpen we
vaak zelf niet waarom we zo’n heisa
maakten over dat verder hoogst onbenullige gegeven.’
Iñaki Oñorbe Genovesi
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In Nieuw Nederlands Peil ontleden
denkers en experts het maatschappelijk debat.

