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De nationale raad bestudeerde in zijn vergadering van 19 februari 2022 het toenemend probleem
van het foutief of vals opstellen van medische documenten. De aanleiding is het stijgend aantal
klachten bij de provinciale raden over kwestieuze medische attesten en de recente
[1]
undercoverreportage waarin werd aangetoond dat een groot aantal artsen inging op de vraag
naar welwillendheidsattesten.
Ondanks de recente herhaling van de principes die gelden bij het opstellen van medische
[2]
documenten in de nieuwe Code van medische deontologie en in het advies van de nationale raad
[3]
van 19 september 2020 , blijven artsen attesten opstellen die niet stroken met de medische
deontologie. Het afleveren van kwestieuze attesten haalt de geloofwaardigheid van de individuele
arts en het vertrouwen in het gehele artsenkorps onderuit. Bovendien kan de patiënt nadeel
ondervinden bij het verwerven van sociale of andere voordelen indien de instantie twijfelt aan de
waarachtigheid van deze medische documenten.
Om deze redenen, heeft de Orde een actieplan opgesteld, dat steunt op drie pijlers: preventie,
controle en tuchtrechtelijke handhaving.
Wat de preventie betreft, zullen de decanen van de faculteiten geneeskunde worden
aangeschreven om het maatschappelijke belang van medische attesten te benadrukken in de
master geneeskunde en de master na masteropleiding. Ook de lokale kwaliteitsgroepen (LOK)
zullen worden verzocht de materie op te frissen in hun bijscholingen. Om het actieplan te
ondersteunen, wordt voor de artsen als bijlage een affiche ter beschikking gesteld, die kan worden
uitgehangen in de wachtzaal en waarin zowel de patiënt als de arts op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid wordt gewezen. Digitaal lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld voor het
onderwijs en de bijscholingsactiviteiten.
Wat de controle en de handhaving betreft, zullen de artsen die valse attesten opstellen ter
verantwoording worden geroepen door de bevoegde provinciale raden om hen te wijzen op het
maatschappelijke belang van medische documenten. Het opstellen van attesten dat niet strookt met
de medische deontologie betreft een deontologische inbreuk en kan het voorwerp uitmaken van
een disciplinaire sanctie.
Bijlage 1 : affiche in het Nederlands
Bijlage 2 : Medische attesten - digitaal lesmateriaal
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