
 

Persmededeling Jong Domus 25/10/2020 
 

Attestenstaking 

Geachte beleidsmakers 
Geachte verzekeringsinstelling 
Geachte medische dienst van een openbare sector 
Geachte leden van de pers 
Geachte lezer 
 
Gezien de huidige ernst van de crisis voelen wij ons gedwongen vroegtijdig actie te 
ondernemen om de administratieve overbelasting bij huisartsen een halt toe te roepen en op 
die manier terug ruimte te maken voor de noodzakelijke patiëntenzorg.  
 
Uit verschillende kanalen, persmededelingen en interviews in diverse medische en niet-
medische bladen vangen wij verontrustende boodschappen op van huisartsen in nood. Ook 
de cijfers van de ZorgSamen en de recente bevraging door Domus Medica tonen aan dat de 
psychische belasting en de continue druk op de praktijk in deze crisis voor vele huisartsen 
zwaar valt. Bovendien zijn wij niet alleen bekommerd om onze (jonge) huisartsen, maar 
uiteraard nog niet het minste om onze eigen patiënten.  
 
Wat we ten allen tijde willen vermijden is dat we zoals in maart-april 2020 de niet-dringende 
zorg moeten uitstellen. Wij zijn van mening dat dergelijks een bijzonder negatieve invloed 
heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze bevolking. Het is hoegenaamd 
niet haalbaar om de vaak overbodige administratieve taken die we voor de coronacrisis al op 
ons bord kregen te combineren met de extra belasting van de COVID19-zorg. Reeds 
verschillende malen trokken wij aan de alarmbel. Reeds bij de start van de crisis in maart 
gaven wij aan dat er dringend werk moest gemaakt worden van administratieve 
vereenvoudiging. Al snel bleek dat meerdere instanties wilden meewerken, maar nog 
anderen werkten ons tegen. Een half jaar verder zijn er alleen maar attesten bij gekomen.  
 
Dit pikken wij niet meer.  
 
Vandaar onze beslissing om tot een attestenstaking over te gaan. Vanaf nu zal geen enkele 
jonge huisarts verbonden met Jong Domus en bij uitbreiding elke huisarts die ons initiatief 
ondersteunt nog oneigenlijke attesten voorzien. Er zal de komende maanden ook slechts 
één uniform afwezigheidsattest gebruikt worden. De motivatie hiervoor kan u hieronder 
lezen. Deze staking is volgens ons de enige mogelijke oplossing om de continuïteit van zorg 
voor onze patiënten te garanderen en de huisartsen verder te laten strijden in de frontlinie.  
 
Nuttige Achtergrondinfo: 



 
• https://www.standaard.be/cnt/dmf20200324_04901145 
• https://www.artsenkrant.com/actueel/bel-uw-huisarts-maar/article-opinion-50427.html 
• https://www.standaard.be/cnt/dmf20201019_97509351  
• https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/14/vereniging-van-huisartsen-domus-medica-

het-water-staat-ons-aan/  
• https://www.demorgen.be/nieuws/oververmoeide-zorgverleners-nog-voor-tweede-

piek-uitgeteld~b70f8e76/ 

Geen attest voor quarantaine meer door 
huisartsen 
 
Wij beroepen ons op Artikel 26 van de Code van medische deontologie (CMD 2018), 
opgesteld door de Orde der Artsen 
 

“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 attest van quarantaine is op meerdere punten in strijd met dit advies.  
1/ Het document kan worden afgeleverd zonder medewerking van een huisarts; contact 
tracers kunnen dit doen. 
 
2/ Quarantaine is een maatschappelijke interventie, geen strikt medische. De kwestie houdt 
bijgevolg geen onmiddellijk verband met de gezondheidstoestand van de patiënt. 
 
3/ Waarheidsgetrouwheid van het attest is twijfelachtig: De door de patiënt gemelde 
contacten  kan de arts niet verifiëren, alsook of de contacten effectief bewezen besmet zijn 
met corona. 
 
Daarom roept Jong Domus alle huisartsen op om het quarantaine-attest niet meer op te 
stellen en patiënten door te verwijzen naar de contact tracers die het attest zullen afleveren. 
We willen ten allen tijde vermijden dat patiënten de dupe zijn van deze actie. Daarom vragen 
we de werknemers zich geduldig en begripvol op te stellen indien dit resulteert in een 
tijdelijke vertraging. Indien de patiënt/werknemer een sms van contact tracing kan 
voorleggen, zou dit ook al een voldoende bewijs kunnen zijn. Het effectieve attest volgt dan 
later. 
 
Ook voor quarantaine-attesten die dienen afgeleverd te worden in afwachting van een 
testresultaat, verwijzen wij naar de contact tracers. Zij ontvangen steeds alle resultaten en 
kunnen bijgevolg patiënten retrograad een attest geven vanaf de datum van testing tot de 
datum van het resultaat in geval van een negatief resultaat. Indien het resultaat positief blijkt 
te zijn, voelen wij ons als huisarts wel verantwoordelijk om een ziekteattest te schrijven voor 
deze patiënt met een bewezen besmettelijke ziekte die in isolatie dient te verblijven. Ook hier 
verwachten wij van werkgeversorganisaties een zekere flexibiliteit opdat onze patiënten niet 
benadeeld worden. Een uitprint van het testresultaat kan eventueel in afwachting worden 
gebruikt ter bewijs.  

Uniform standaardattest voor afwezigheid 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200324_04901145
https://www.artsenkrant.com/actueel/bel-uw-huisarts-maar/article-opinion-50427.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201019_97509351
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/14/vereniging-van-huisartsen-domus-medica-het-water-staat-ons-aan/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/14/vereniging-van-huisartsen-domus-medica-het-water-staat-ons-aan/
https://www.demorgen.be/nieuws/oververmoeide-zorgverleners-nog-voor-tweede-piek-uitgeteld~b70f8e76/
https://www.demorgen.be/nieuws/oververmoeide-zorgverleners-nog-voor-tweede-piek-uitgeteld~b70f8e76/


Op heden zijn er aparte en unieke formulieren arbeidsongeschiktheid voor: 
  

• Werkgevers en scholen = standaardformulier afwezigheid 
• Sommige schoonmaak of zorgkundige diensten hebben eigen “geijkte boekjes” 
• Onderwijs (2 afzonderlijke formulieren: zowel pers.16 als Certimed attest zijn nodig!) 
• Medex 
• Medische dienst van de Politie 
• Medische dienst van HR Rail 
• Medische diensten voor het beheer van de arbeidsongeschiktheden (oa Certimed) 
• Ziekenfondsen (waarbij men soms kieskeurig is op de kleur van het blad en het logo 

van het “juiste” ziekenfonds) 
• ….  

  
De bovenstaande medische diensten hadden in de periode 18 maart tot 4 mei begrip voor de 
toegenomen drukte in de praktijk en stelden zich flexibel op indien artsen een 
“standaardattest van afwezigheid” opstelden. Sinds mei moeten we als arts de specifiek 
geëiste attesten van medische diensten terug invullen, zoniet is patient ongewettigd afwezig 
conform diens arbeidsovereenkomst. 
 
Komende weken en maanden verwachten vele praktijken een drukkere periode dan tijdens 
de lockdown dit voorjaar. Wij vragen aan werkgevers en medische diensten om ook nu 
dezelfde flexibiliteit te hanteren. Aangezien vele van deze diensten verbonden zijn aan 
overheidsinstanties, moet daar toch de wil en daadkracht te vinden zijn om op deze vraag in 
te gaan? 
  
Op het intermutualistisch college is beslist dat ziekenfondsen ingescande en doorgemailde 
versies van hun attesten zullen aanvaarden, zolang de handtekening er op staat. Gezien we 
reeds via beveiligde platformen van EMD werken (log-in via eID-kaart of gelijkwaardig), 
verwachten we dan ook dat de softwareleveranciers het de gebruiker zo snel mogelijk 
toestaan een handtekening toe te voegen aan elk opgemaakt digitaal attest en dit technisch 
mogelijk maken. Zolang dit niet mogelijk is, vragen we alle bovengenoemde diensten het 
digitale attest te aanvaarden, ook zonder handtekening. 
  
Dit kan de huisartsen op korte termijn veel tijd besparen om zo de reguliere zorg niet in het 
gedrang te brengen. Uiteraard zijn dit allen tijdelijke maatregelen in afwachting van de 
beloofde grondige hervorming, digitalisering en uniformisering van de attesten 
arbeidsongeschiktheid. 

Paraplu-attesten en geschiktheidskeuringen 
Er wordt aan ons als huisarts enorm veel gevraagd een toestand te bevestigen door middel 
van attest. Ook hier verwijzen wij graag naar Artikel 26 van de Code van medische 
deontologie (CMD 2018), opgesteld door de Orde der Artsen. 
We roepen huisartsen op om de komende maanden geen attesten af te leveren op basis van 
een 
 

 
• 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 de arts zijn medische bekwaamheid vallen; 
• vraag die wetenschappelijk ongegrond is; 
• vraag die geen verband houdt met de gezondheidstoestand van de patiënt;  
• vraag met betrekking tot derden die de arts niet kent of die hij niet onderzocht heeft. 



 
Onze kerntaak als huisarts is het leveren van goede eerstelijnsgezondheidszorg. Voor 
sportkeuringen kan men terecht bij erkende artsen door SKA, de vereniging voor sportartsen. 
Voor attesten betreffende gezondheidstoestand kan men veelal beter terecht bij een 
preventieadviseur-arbeidsarts.  
 
Het weigeren van deze paraplu-attesten zet de arts-patiënt relatie deels onder druk. Om de 
de arts te helpen de reden van deze weigering te communiceren, maakten we een 
“weigerbriefje” op, dat de arts kan meegeven met de patiënt (zie bijlage). Zo ondersteunen 
we ook de patiënt in het overbrengen van onze boodschap aan zijn 
werkgever/organisatie/hobbyclub/verzekeringsinstelling/... 
 
In naam van Jong Domus,  
de vereniging van jonge huisartsen.  
 
Contactpersoon:  
 
Anthony Dheere  
Voorzitter Jong Domus  
 

 
 


