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Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over het misbruik van medische
attesten teneinde een afwezigheid als bijzitter/voorzitter tijdens de verkiezingen van
25 mei 2014 te rechtvaardigen, brengt de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren volgende principes in herinnering:
1/ Een medisch attest is een getuigschrift dat een feit van medische aard vaststelt en
bevestigt op grond van eigen ondervraging en onderzoek. Het wordt afgeleverd door
de arts die het feit zelf heeft vastgesteld. Het medisch attest dient vanzelfsprekend
volledig waarheidsgetrouw te zijn en houdt alleen medische vaststellingen over de
patiënt zelf in.
Een arts die een medisch attest opstelt zonder voorafgaandelijk de patiënt te hebben
onderzocht en zonder uit dit onderzoek de ongeschiktheid te hebben afgeleid, riskeert
een tuchtrechtelijke en strafrechtelijke vervolging wegens valsheid in geschrifte.
2/ Overeenkomstig het artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10
november 1967 betreffende de Orde der geneesheren treedt de provinciale raad op,
hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de nationale raad, van de Minister tot wiens
bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de procureur des Konings of van de
geneeskundige commissie, hetzij op klacht van een geneesheer of van een derde. De
Nationale Raad dringt erop aan dat zij die met een mogelijk vals medisch attest
geconfronteerd worden overeenkomstig de modaliteiten van het vernoemde artikel 20,
de bevoegde provinciale raad hiervan op de hoogte brengen zodat deze raad hier de
gepaste gevolgen aan kan koppelen.
De patiënt die zonder medische reden de arts om een ongeschiktheidsattest verzoekt,
maakt misbruik van de noodzakelijke vertrouwensrelatie arts-patiënt. De arts die een
dergelijk attest aflevert, ondermijnt ernstig de waarde die medische attesten moeten
hebben, opdat ze hun geloofwaardigheid blijven behouden.

voor de Nationale Raad,
B. DEJEMEPPE,
Voorzitter.

