Weigerbriefje attestaanvraag
Beste aanvrager van dit attest,
Graag wijs ik u op Artikel 26 van de Code van medische deontologie (CMD 2018), opgesteld
door de Orde der Artsen. Deze stelt:
“De arts bezorgt de patiënt de medische documenten die hij nodig heeft. De arts stelt deze
documenten waarheidsgetrouw, objectief, voorzichtig en discreet op, met aandacht voor het
vertrouwen dat de maatschappij in hem stelt. Hij vermeldt daarbij geen gegevens over derden.
De arts bezorgt op vraag van de patiënt de documenten aan de arts die de patiënt aanwijst.”

Het door uw instantie aangevraagde attest is in strijd met dit advies omwille van volgende reden
(aankruisen wat van toepassing is):
❏
❏
❏
❏
❏
❏

onredelijke vraag van de patiënt of van derden
vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts
vraag om zaken te attesteren die buiten mijn medische bekwaamheid vallen
vraag die wetenschappelijk ongegrond is
vraag zonder verband met de gezondheidstoestand van de patiënt
vraag met betrekking tot derden die arts niet kent of die hij niet onderzocht heeft

Daarom ben ik niet in staat dit attest te ondertekenen. Ik raad uw organisatie aan het
beroepsorgaan van (huis)artsen te contacteren om alternatieven te bespreken of dit te
bespreken met de preventieadviseur-arbeidsarts verbonden aan uw organisatie.
*Bij v
 oedingsattest: Sinds 2018 is er per KB bepaald dat er geen medisch attest nodig is bij
tewerkstelling in de voedingsindustrie. Indien u, ondanks het veranderen van de wet, toch nog een
voedingsattest wenst, gelieve u dan te richten tot de arbeidsgeneeskundige dienst waarmee uw
organisatie een samenwerkingsakkoord heeft.
*Bij attest g
 ezondheid onderwijs: Graag wijs ik u op het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid
van Juni 2020: "Bij team infectieziekten en vaccinaties zijn wij van mening dat dergelijke attesten
inderdaad zeer weinig zinvol zijn en wij ondersteunen de vraag om deze attesten af te schaffen.”
*Bij attest voor medicatietoeding in crèche/kinderdagverblijf: Graag wijs ik u op advies van Kind en
Gezin: een posologielabel door de apotheek verstrekt is ook voldoende.
https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/geneesmidd
elen/

Hoogachtend en steeds bereid verdere toelichting te bieden,
Dr. …

(handtekening)

