
Toelichting bij de weigering van een behandelend arts

om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daar-

bij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

• U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een 

verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

• U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw 

gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van 

uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

• U  kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat.

Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts 

opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

In het kort een toelichting op deze regels:

• De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt,

waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om 

bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te 

besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of

heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? 

• Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’

dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw 

toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw  behandelend arts(-en).

Wat kunt u nu nog doen?

• De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een

goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken.

Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor 

bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle 

informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

• Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al 

dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te 

geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel 

en niet van belang zijn bij de beoordeling.

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

: Éªg !òg ô¶ædG á¡Lƒd ø«ÑÑ°S ºgCG: Éªg !òg ô¶ædG á¡Lƒd ø«ÑÑ°S ºgCG

•• AÉÑWCÓd á«æ¡ªdG á«©ªédG iôJ AÉÑWCÓd á«æ¡ªdG á«©ªédG iôJKNMGKNMG¿ƒµj ¿CGh , !LÓY "#Y õ«côàdG øe èdÉ©ªdG !Ñ«ÑW øµªàj ¿CG º¡ªdG øe ¬fCG¿ƒµj ¿CGh , !LÓY "#Y õ«côàdG øe èdÉ©ªdG !Ñ«ÑW øµªàj ¿CG º¡ªdG øe ¬fCG
ÜQÉ°†àJ ™°Vh »a Ö«Ñ£dG ¿ƒµj ’ ¿CG Öéj ádÉëdG $òg »ah , á%ãdG ¢SÉ°SCG "#Y !©e áÑ«W ábÓY AÉæH ¬fÉµeEG »aÜQÉ°†àJ ™°Vh »a Ö«Ñ£dG ¿ƒµj ’ ¿CG Öéj ádÉëdG $òg »ah , á%ãdG ¢SÉ°SCG "#Y !©e áÑ«W ábÓY AÉæH ¬fÉµeEG »a

&ƒ°üëdG !%M øe ¿Éc Ée GPEG º««%àdGh êÓ©dG ø«H áë°VGh kGOhóM 'Éæg ¿ƒµJ ¿CG Öéj !dP …OÉØàdh . ídÉ°üªdG ¬«a&ƒ°üëdG !%M øe ¿Éc Ée GPEG º««%àdGh êÓ©dG ø«H áë°VGh kGOhóM 'Éæg ¿ƒµJ ¿CG Öéj !dP …OÉØàdh . ídÉ°üªdG ¬«a
äÉeƒ#©ªdG ™«ªL ¬FÉ£YEG øe !©æªJ äÉÑ%Y 'Éæg ¿ƒµJ ød á%jô£dG $ò¡Hh . áæ«©e äGõ«¡éJ hCG äÉeóN "#YäÉeƒ#©ªdG ™«ªL ¬FÉ£YEG øe !©æªJ äÉÑ%Y 'Éæg ¿ƒµJ ød á%jô£dG $ò¡Hh . áæ«©e äGõ«¡éJ hCG äÉeóN "#Y

. !LÓ©d ájQhô°†dG. !LÓ©d ájQhô°†dG
••äÉeóN íæªd É¡bÉÑ£fG Öéj »àdG •hô°ûdÉH &GƒMC’G øe ô«ãc »a º#Y "#Y ¿ƒµj ’ èdÉ©ªdG !Ñ«ÑW ¿EÉa !dP ÖfÉéHäÉeóN íæªd É¡bÉÑ£fG Öéj »àdG •hô°ûdÉH &GƒMC’G øe ô«ãc »a º#Y "#Y ¿ƒµj ’ èdÉ©ªdG !Ñ«ÑW ¿EÉa !dP ÖfÉéH

¿ƒµj ¿CG !àë#°üe øe ¬fCG Éªc . ó«L …CGQ »£©j ¿CG &GƒMC’G øe ô«ãc »a øµªj ’ ÖÑ°ùdG Gò¡dh , áæ«©e äGõ«¡éJ hCG¿ƒµj ¿CG !àë#°üe øe ¬fCG Éªc . ó«L …CGQ »£©j ¿CG &GƒMC’G øe ô«ãc »a øµªj ’ ÖÑ°ùdG Gò¡dh , áæ«©e äGõ«¡éJ hCG
. º««%àdG óæY áeÉ¡dG ô«Z §%ædGh áeÉ¡dG §%ædG »g ÉªH kGó«L º#Y "#Y á«Ñ£dG IOÉ¡°ûdG íæªj …òdG Ö«Ñ£dG. º««%àdG óæY áeÉ¡dG ô«Z §%ædGh áeÉ¡dG §%ædG »g ÉªH kGó«L º#Y "#Y á«Ñ£dG IOÉ¡°ûdG íæªj …òdG Ö«Ñ£dG

zá«ÑW IOÉ¡°T{ íæe èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG ¢†aôd ô«°ùØJzá«ÑW IOÉ¡°T{ íæe èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG ¢†aôd ô«°ùØJ

 á«ÑW IOÉ¡°T !«£©j ød ¬fCG !àÑ«ÑW/!Ñ«ÑW øe â©ª°S ó%d á«ÑW IOÉ¡°T !«£©j ød ¬fCG !àÑ«ÑW/!Ñ«ÑW øe â©ª°S ó%dggrinrinrklarklaeee ve vggndindieskueskueeGenGenGòg »a Ö«Ñ£dG ±ô°üJ óbh .Gòg »a Ö«Ñ£dG ±ô°üJ óbh .
 AÉÑWCÓd á«æ¡ªdG á«©ªédG (Ñb øe IOóëªdG óYGƒ%dG "#Y kAÉæH Oó°üdG AÉÑWCÓd á«æ¡ªdG á«©ªédG (Ñb øe IOóëªdG óYGƒ%dG "#Y kAÉæH Oó°üdGKNMGKNMG . .

: óYGƒ"dG #$àd kGô«°üb kGô«°ùØJ »$j Éª«a óéà°S: óYGƒ"dG #$àd kGô«°üb kGô«°ùØJ »$j Éª«a óéà°S

••, á«aÉc !àë°U &ƒM !æe IQOÉ°U IOÉ¡°T âfÉc Ée GPEG á«Ñ£dG IOÉ¡°ûdG Ö#£J »àdG á°ù°SDƒªdG iód ô°ùØà°ùJ ¿CG !æµªj, á«aÉc !àë°U &ƒM !æe IQOÉ°U IOÉ¡°T âfÉc Ée GPEG á«Ñ£dG IOÉ¡°ûdG Ö#£J »àdG á°ù°SDƒªdG iód ô°ùØà°ùJ ¿CG !æµªj
. É¡«#Y Ö«éJ á#Ä°SCG áªFÉb "#Y …ƒàëj êPƒªf (µ°T "#Y ¿ƒµJ ¿CG øµªj »àdGh. É¡«#Y Ö«éJ á#Ä°SCG áªFÉb "#Y …ƒàëj êPƒªf (µ°T "#Y ¿ƒµJ ¿CG øµªj »àdGh

••(ãe) á«ë°üdG !àdÉM &ƒM áeÉg äÉeƒ#©e "#Y …ƒàëj …òdG »Ñ£dG !Ø#e øe áî°ùf !Ñ«ÑW øe Ö#£J ¿CG !æµªj(ãe) á«ë°üdG !àdÉM &ƒM áeÉg äÉeƒ#©e "#Y …ƒàëj …òdG »Ñ£dG !Ø#e øe áî°ùf !Ñ«ÑW øe Ö#£J ¿CG !æµªj
IOÉ¡°ûdG Ö#£J »àdG á°ù°SDƒªdG "dEG áî°ùædG $òg (°SôJ ¿CGh , (ïdEG ... ô¶ædG Iƒb ¢SÉ«b áé«àf hCG , »°ûªdG QÉÑàNG áé«àfIOÉ¡°ûdG Ö#£J »àdG á°ù°SDƒªdG "dEG áî°ùædG $òg (°SôJ ¿CGh , (ïdEG ... ô¶ædG Iƒb ¢SÉ«b áé«àf hCG , »°ûªdG QÉÑàNG áé«àf

. á«Ñ£dG. á«Ñ£dG
••kÉ°†jCG Ö#£j ¿CG Ö«Ñ£dG Gò¡d øµªjh . êÓ©#d $óæY ™°†îJ ’ Ö«ÑW "dEG ÖgòJ ¿CG Üƒ#£ªdG º««%àdG (LCG øe !æµªjkÉ°†jCG Ö#£j ¿CG Ö«Ñ£dG Gò¡d øµªjh . êÓ©#d $óæY ™°†îJ ’ Ö«ÑW "dEG ÖgòJ ¿CG Üƒ#£ªdG º««%àdG (LCG øe !æµªj

øª°V QÉÑàY’G »a äÉeƒ#©ªdG !#J òNCÉj ¿CGh , !édÉ©j …òdG Ö«Ñ£dG øe !àë°U &ƒM á«#©a äÉeƒ#©e !æe íjô°üàHøª°V QÉÑàY’G »a äÉeƒ#©ªdG !#J òNCÉj ¿CGh , !édÉ©j …òdG Ö«Ñ£dG øe !àë°U &ƒM á«#©a äÉeƒ#©e !æe íjô°üàH
. ¬ª««%J. ¬ª««%J

•• AÉÑWCÓd á«æ¡ªdG á«©ªédG ô¶f á¡Lh AÉÑWCÓd á«æ¡ªdG á«©ªédG ô¶f á¡LhKNMGKNMG)#©àJ äGOÉ¡°T »£©j ¿CG Rƒéj ’ (I)èdÉ©ªdG (I)Ö«Ñ£dG ¿CG »g)#©àJ äGOÉ¡°T »£©j ¿CG Rƒéj ’ (I)èdÉ©ªdG (I)Ö«Ñ£dG ¿CG »g
øeh . áæ«©e AÉ«°TCG AGOCG *óY hCG AGOC’ (kÉ«ÑW) )F’ ô«Z hCG )F’ ¢†jôªdG ¿CG ¬jCGQ É¡«a ôcòjh , ¬édÉ©j …òdG ¢†jôªdÉHøeh . áæ«©e AÉ«°TCG AGOCG *óY hCG AGOC’ (kÉ«ÑW) )F’ ô«Z hCG )F’ ¢†jôªdG ¿CG ¬jCGQ É¡«a ôcòjh , ¬édÉ©j …òdG ¢†jôªdÉH

&ÉØWC’G ájÉYQ hCG , á°SQóªdG "dEG ÜÉgòdG hCG , IQÉ«°ùdG IOÉ«b hCG , (ª©dG "#Y QOÉb ¢üî°ûdG (g : !dP "#Y á#ãeC’G øª°V&ÉØWC’G ájÉYQ hCG , á°SQóªdG "dEG ÜÉgòdG hCG , IQÉ«°ùdG IOÉ«b hCG , (ª©dG "#Y QOÉb ¢üî°ûdG (g : !dP "#Y á#ãeC’G øª°V
? &ó©e øµ°S hCG IQÉ«°ùdG ¿ƒcôd ¿Éµe "#Y &ƒ°üëdG ¬d )ëj (g hCG , IRƒéëe ájôØ°S AÉ¨dEG »a )ëdG $óæY hCG , kGó«L? &ó©e øµ°S hCG IQÉ«°ùdG ¿ƒcôd ¿Éµe "#Y &ƒ°üëdG ¬d )ëj (g hCG , IRƒéëe ájôØ°S AÉ¨dEG »a )ëdG $óæY hCG , kGó«L

••Gò¡c Ö«Ñ£ch . (¢UÉîdG !Ñ«ÑW ¢ù«d …CG) (%à°ùeh ójÉëe Ö«ÑW á£°SGƒH §%a Qó°üJ ¿CG Öéj äGOÉ¡°ûdG $òg (ãeGò¡c Ö«Ñ£ch . (¢UÉîdG !Ñ«ÑW ¢ù«d …CG) (%à°ùeh ójÉëe Ö«ÑW á£°SGƒH §%a Qó°üJ ¿CG Öéj äGOÉ¡°ûdG $òg (ãe
(!FÉÑWCG hCG) !Ñ«ÑW øe äÉeƒ#©ªdG øe ójõªdG - !æe íjô°üàH - Ö#£j ¿CGh , !©°Vh ¬°ùØæH º«%j ¿CG ¬æµªj(!FÉÑWCG hCG) !Ñ«ÑW øe äÉeƒ#©ªdG øe ójõªdG - !æe íjô°üàH - Ö#£j ¿CGh , !©°Vh ¬°ùØæH º«%j ¿CG ¬æµªj

. (øj)èdÉ©ªdG. (øj)èdÉ©ªdG

? ¿B’G %©ØJ ¿CG #æµªj GPÉe? ¿B’G %©ØJ ¿CG #æµªj GPÉe


