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De nationale raad onderzocht meerdere vragen betreffende het afleveren van een getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid in de context van COVID-19-pandemie (cf. Vragen en Antwoorden (maart, april,
mei 2020) gepubliceerd op www.ordomedic.be, rubriek COVID-19).
Indien de arts meent dat een telefonisch advies volstaat om de risico's voor de patiënt, het medisch
personeel en de gemeenschap te beoordelen en indien hij ernstige redenen heeft om aan te nemen dat
het volstaat dat de patiënt zich thuis verzorgt, kan hij hem, gedurende de periode van uitzonderlijke
maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie, een getuigschrift verstrekken op basis van de
telefonische anamnese en niet noodzakelijk van een fysiek onderzoek (wat gepreciseerd dient te worden
in het getuigschrift). In dit getuigschrift attesteert de arts dat hij de patiënt aangeraden heeft de woning
niet te verlaten om reden van vermoeden van besmetting met COVID-19.
De arts noteert in het dossier van de patiënt dat hij telefonisch contact gehad heeft met de patiënt, de
raadgevingen die hij hem verstrekt heeft en de eventuele afgifte van een getuigschrift.
Sciensano spoort de huisartsen ertoe aan gebruik te maken van teleconsultatie voor patiënten die
mogelijk besmet zijn met COVID-19 en formuleert hiertoe aanbevelingen (https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_NL.pdf).
Voor de COVID-19-periode stelt het RIZIV modellen van geneeskundige getuigschriften voor
(https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriften-veranderingen-gedurendecovid19.aspx)
- het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bestemd voor de werkgever van de patiënt / voor de patiënt
die zelfstandig is
- het getuigschrift van "quarantaine" bestemd voor de werkgever van de patiënt / voor de patiënt die
zelfstandig is.
Dit zogenaamde "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan een werknemer die arbeidsgeschikt is,
maar die zich niet naar zijn werkplek kan begeven, meer bepaald als hij in nauw contact is geweest met
een geïnfecteerde persoon, als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont of als zijn medische
situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun-/afweersysteem verzwakt is).
Een patiënt die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten.
Toch zal de arts elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de essentiële
afwijkingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die niet kunnen worden uitgesteld
tot na de quarantaineperiode en, als de patiënt geen ander alternatief heeft, voor de bevoorrading van
geneesmiddelen en voedsel.
- de arbeidsongeschiktheidsgetuigschriften bestemd voor het ziekenfonds.
Het RIZIV heeft het gebruik van de verschillende modellen van arbeidsongeschiktheidsgetuigschriften
voor de ziekenfondsen verduidelijkt in de tabel die geraadpleegd kan worden via de link
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tabel_getuigschrift_arbeidsongeschiktheid_telefoon_covid19.docx.
Indien een patiënt vraagt een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid omwille van een ander motief dan
COVID-19 te verlengen, is het deontologisch gezien denkbaar dat, indien de arts de patiënt kent en hij het

initiële getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld heeft, gewetensvol beslist dit te verlengen op
grond van de telefonisch verkregen informatie, van de gegevens in zijn medisch dossier en van andere
objectieve gegevens waarover hij beschikt. De arts dient op het getuigschrift te vermelden dat hij de
patiënt niet klinischonderzocht heeft.
Indien het gaat over de initiële afgifte van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid zonder klinisch
onderzoek van de patiënt is dit deontologisch gezien slechts uitzonderlijk mogelijk, met name voor een
patiënt die de arts goed kent, in wiens medisch dossier hij inzage heeft en die typische tekenen vertoont
van een aandoening die behandeld kan worden zonder klinisch onderzoek maar arbeidsongeschiktheid
vereist (bijvoorbeeld een acute exacerbatie van een chronische obstructieve longziekte (COPD), een
seizoensgebonden exacerbatie van een gekende allergische astma, etc..) . De arts dient desgevallend op
het getuigschrift te vermelden dat hij de patiënt niet onderzocht heeft.
Indien het gaat om de afgifte van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid zonder voorafgaand klinisch
onderzoek bij een patiënt die van tevoren niet gekend is bij de arts, vergt dit nog meer voorzichtigheid
van de arts. Dit is alleen aanvaardbaar wanneer de ziekte geen fysieke raadpleging vraagt, bijvoorbeeld
na een ongeval met breuk die niet geconsolideerd is (de arts kan dit verifiëren door de beelden via PACS
on WEB te bekijken) of wanneer de patiënt in revalidatie is na een hartaanval of een cerebrovasculair
accident. De arts moet toegang hebben tot het medisch dossier of, zoals eerder gezegd, de antecedenten
en de medische situatie van de patiënt kunnen begrijpen door een zorgvuldige en volledige anamnese af
te nemen die vooral betrekking heeft op de huidige medicamenteuze behandelingen.
De arts moet voorzichtig en uiterst nauwkeurig te werk gaan bij het verzamelen en analyseren van de
elementen maar ook bij het bepalen van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Het getuigschrift dient
uitdrukkelijk weer te geven of het gebaseerd is op de anamnese door de arts of op medische documenten
(medisch dossier), of zelfs op de verklaringen van de patiënt. Er dient expliciet vermeld te worden dat er
geen rechtstreeks contact noch klinisch onderzoek heeft plaatsgevonden ten gevolge van de
uitzonderlijke omstandigheden.
In de huidige omstandigheden draagt iedereen de verantwoordelijkheid om verstandig en voorzichtig te
werk te gaan in het belang van de gezondheid van de patiënt, die gewetens- en kwaliteitsvol verzorgd
dient te worden, en van de gemeenschap.

