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Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over

de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als

behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar

school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of

heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijke arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan

een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te

verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat

nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij jou opvragen bij en/of

andere behandelend artsen.

Waarom is dit zo geregeld?

Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede

vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk

komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict

ontstaat.

Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met je deelt die

noodzakelijk is voor zijn behandeling en/of toewijzing van de voorziening.
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Doorverwijzing van patiënten

U kunt uw patiënt adviseren het volgende te doen:

1. 

navraag te doen bij de instantie die van hem een geneeskundige verklaring vraagt of hij niet kan

volstaan met een verklaring van hemzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van

een in te vullen vragenlijst;

2. 

een afschrift van zijn medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over zijn

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

meting van diens gezichtsvermogen etc.)  te verstrekken aan de instantie die een geneeskundige

verklaring vraagt;

3. 

contact te zoeken met een ter zake deskundige arts waarbij die patiënt niet onder behandeling staat.

Deze arts kan met toestemming van de patiënt ook feitelijke informatie over zijn

gezondheidstoestand bij jou of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn

beoordeling betrekken;

4. 

de instantie die van hem een geneeskundige verklaring verlangt, te vragen om een onafhankelijke

arts voor hem te regelen.

Download: uitleg voor patiënten in verschillende talen

Om patiënten uit te leggen waarom je als behandelend arts geen verklaring kan afgeven, biedt de KNMG

uitleg in verschillende talen die je aan je patiënt kunt meegeven. Deze is beschikbaar in het Nederlands,

Engels, Duits, Frans, Spaans, Turks, Marokkaans Arabisch en Pools. De documenten zijn hieronder te

downloaden.

Als behandelend arts ben je niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan

worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom

ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke

zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.

Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven? (Geneeskundige verklaring

Nederlands)
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https://www.knmg.nl/web/file?uuid=86a1be43-8330-4e25-8346-0958a21596b5&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=73066&elementid=2875284


KNMG standpunten | richtlijnen | informatie

Dikon bo dòkter mes no por duna bo un sertifikado médiko? (Geneeskundige verklaring Papiaments)

Why is your own GP not authorised to issue a medical certificate? (Geneeskundige verklaring Engels)

Pourquoi votre propre médecin ne peut-il pas fournir de certificat médical? (Geneeskundige verklaring

Frans)

Warum kann Ihr behandelnder Arzt kein ärztliches Attest ausstellen? (Geneeskundige verklaring Duits)

¿Por qué su propio médico no puede expedirle un certificado médico de aptitud? (Geneeskundige

verklaring Spaans)

Wyjaśnienie, dlaczego nasz lekarz odmówił wydania zaświadczenia medycznego (Geneeskundige verklaring

Pools)

؟ ةیبط ةداهش  رادصإب  هل  حّرصم  ریغ  مكیدل  ماعلا  سرامملا  اذامل   (Geneeskundige verklaring Marokkaans Arabisch)

Kendi doktorunuz size neden bir sağlık raporu veremez? (Geneeskundige verklaring Turks)

Terminaliteitsverklaring afgeschaft
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https://www.knmg.nl/web/file?uuid=6f59c7c8-4cd9-4948-a513-640c02d276ad&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=83804&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=92145eaa-40f9-4be0-9c96-cf5f802ea241&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=73068&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=0b220ede-b680-4f95-9041-23296be58d92&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=83502&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=09de302e-e7c1-415a-b2a7-2b8f3e91f07d&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=83503&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=faacf8b1-8a4e-417f-acc1-7e905cde0eb7&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=83504&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=0e1fdc99-fbbf-4cc3-b4c3-c5aec5cf64c4&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=78288&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=e17301cb-a05c-4b61-aa4a-1c16ea77241b&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=73070&elementid=2875284
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=3768ffcd-ed1b-4933-837a-f3b1abd56fbe&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=73069&elementid=2875284
https://www.ordz.nl/de-patient-client/actiepunten-sector-de-patient-client/7.-terminaliteitsverklaring-afschaffen-afgerond


Praktijkdilemma's

KNMG nieuws

KNMG columns

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Protocol verzekeringskeuringen

Blijf scherp bij medische verklaringen

Kan de behandelend arts de 'Eigen Verklaring' voor het CBR mede
invullen?

Ik ga op vakantie en neem mee... de Schengenverklaring

18 / 11 / 2020  Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?

13 / 09 / 2018  Nieuwe versie ‘weigeringsbriefje’ voor patiënten beschikbaar

04 / 08 / 2016  VWS publiceert vernieuwde Factsheet Medisch Beroepsgeheim  

26 / 11 / 2013  Beveiligen van patiëntgegevens: Why should I?

23 / 09 / 2013  ‘Dokter, de verzekeraar wil mijn dossier’

13 / 05 / 2013  Psychologische gegevens: einde aan de status aparte?
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https://www.knmg.nl/web/file?uuid=043d8d9a-1d0e-46e0-a8e0-98092d764999&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=411&elementid=2859290
https://www.verzekeraars.nl/media/2202/protocol_verzekeringskeuringen.pdf
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/waarom-mag-uw-arts-geen-geneeskundige-verklaring-afgeven.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-versie-weigeringsbriefje-voor-patienten-beschikbaar-1.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/vws-publiceert-vernieuwde-factsheet-medisch-beroepsgeheim-.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/columns/column/beveiligen-van-patientgegevens-why-should-i.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/columns/column/dokter-de-verzekeraar-wil-mijn-dossier.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/columns/column/psychologische-gegevens-einde-aan-de-status-aparte.htm


Zie ook:

Webdossier Rechten van de patiënt
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https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-van-de-patient.htm
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