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Geachte heer, mevrouw,

Aan uw verzoek om een medische verklaring ten behoeve van:
Naam: 
Geb.datum:

kunnen wij helaas niet voldoen.
Hoewel de gewoonte om diverse redenen een 'briefje van de huisarts' te vragen nogal is 
ingeburgerd in ons land, zijn er dwingende redenen om dit niet te doen.
Ik verwijs hiervoor naar de onderstaande regels van de KNMG.

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

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaring afgeeft over een eigen
patiënt, waar bij 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 kinderen te zorgen, is
terecht een geboekte vakantie geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of
aangepaste woonruimte?
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet
uw 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).

Voor zover de instelling, die een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een 
verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van alle betrokkenen noodzakelijke 
objectiviteit, een keurend/controlerend arts aan te wijzen.
Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of 
omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader niet gegeven worden.

Met vriendelijke groet,

F.P. Van Geldern
S.T. Smits
Huisartsen


