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Op voorstel van de heer F. Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, ondertekende de
Nationale Raad op 22 maart 2007, na meermaals overleg te hebben gepleegd met het
Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Ondersteuningsbeleid, van de Vlaamse
Overheid, mee het protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector
en het onderwijs in het kader van het actieplan « Een sluitende aanpak van spijbelen
en schoolverzuim » (als bijlage).
De Nationale Raad van de Orde der geneesheren wenst, na de ondertekening van het
genoemde protocol op 22 maart 2007 aangaande de dixit-attesten en de
geantedateerde attesten volgende verduidelijkingen te geven.

Advies van de Nationale Raad :
Het medisch attest
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.
De Nationale Raad herinnert aan zijn advies van 18 september 1993 (Tijdschrift van de
Nationale Raad nr. 62, december 1993, p. 26) dat bepaalt dat “elk medisch
getuigschrift, dat immers door de eer en de verantwoordelijkheid van de arts die het
ondertekent wordt gewaarborgd, waarheidsgetrouw en gewetensvol moet worden
opgemaakt. Het getuigschrift moet worden gedagtekend op de dag dat het wordt
opgemaakt, van een handtekening worden voorzien en met een stempel worden
gewaarmerkt.”
Onder die voorwaarden geniet het medisch attest onbetwistbaar het vermoeden van
geloofwaardigheid.
In zijn advies van 26 augustus 1989 (Tijdschrift van de Nationale Raad nr. 46,
december 1989, p. 22) bepaalt de Nationale Raad: “Wat betreft de inhoud van de
ongeschiktheidverklaring dient de Nationale Raad U er niettemin op te wijzen dat het

medisch geheim hierbij op geen enkele manier mag worden geschonden. Als reden van
ongeschiktheid kunnen dan ook alleen de vermeldingen ziekte, ongeval en verlenging
worden weerhouden. Alle andere redenen dienen dan ook van het attest te worden
weggelaten”.

Het dixit-attest
Een dixit-attest is een attest dat louter en alleen gebaseerd is op de verklaring van de
betrokkene en niet op een diagnose. Dergelijke verklaring heeft nooit het karakter van
een medisch attest.
De gebruikelijke voorgedrukte medische formulieren kunnen hiervoor niet aangewend
worden. Teneinde elk misverstand met een eigenlijk medisch attest te vermijden en de
gevraagde signaalfunctie bij problematische afwezigheid te onderstrepen dient een
dergelijk attest met de hoofding dixit-attest te beginnen.
Dergelijk attest dient duidelijk te vermelden : “Volgens verklaring van betrokkene …..”
.
In deze optiek zal de wederzijdse vertrouwensrelatie die de grondslag is van elke artspatiëntrelatie niet uit het oog worden verloren.
Indien de school geregeld dergelijke dixit-attesten ontvangt, kan zij dit signaleren aan
de CLB-arts die op zijn beurt desgevallend overleg kan plegen met de behandelende
geneesheer.

Contact schoolarts - behandelend arts
De Nationale Raad bepaalt in zijn advies van 29 januari 1994 (Tijdschrift van de
Nationale Raad nr. 64, juni 1994, p. 24) dat hij voorstander is van contacten tussen de
schoolarts en de behandelend arts om de inhoud van een medische
ongeschiktheidverklaring toe te lichten, zelfs te documenteren en om zo nodig toe te
zien op de praktische uitvoering ervan. Dit voor zover het gezondheidsaspecten betreft
die van belang zijn voor de schoolse begeleiding van de leerling. Dit overleg geldt dus
evenzeer in het kader van een dixit-attest.

Geantedateerde attesten
Antedatering van medische attesten is verboden vermits een medisch attest dient
gedagtekend te worden de dag waarop de patiënt wordt onderzocht, het attest wordt
opgesteld en afgeleverd.
Antedatering en/of het valselijk bevestigen van een ziekte zijn misdrijven (valsheid in
geschrifte, zie de artikelen 196 en 204 van het Strafwetboek) en zijn derhalve juridisch
en deontologisch uitgesloten.
Uitzonderlijk kan een getuigschrift van ongeschiktheid a posteriori worden opgesteld
en afgeleverd op basis van medische bevindingen en de hierdoor als aanvaardbaar
voorkomende verklaringen van de betrokkene.

Bijlage:
Protocol betreffende de samenwerking tussen de medische sector en onderwijs in het
kader van het actieplan ‘Een sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim’ van de
Vlaamse overheid van 22 maart 2007
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