ADVIES VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT
BEVORDERING DER GENEESKUNST
Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door
de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of
mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte,
invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen
enz. van zijn/haar patiënt.
Ook verklaringen over spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke
eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de
behandelend arts worden versterkt. Voor zover de instelling, welke een verklaring
nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij
hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een
onafhankelijk arts aan te wijzen.
De behandelend arts kent meestal niet de criteria welke moeten worden gehanteerd
om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de
geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van
de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet
worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft,
omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig
voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.
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KNMG (Hollanda Tıbbi Teşvik Kurumu) tarafından hazırlanan “Richtlijnen inzake het
omgaan met medische gegevens” (Tıbbi verilerin kullanılması) talimatnamesine göre
tedavi eden doktor, hastası ile ilgili sağlık, hastalık, sakatlık, işgöremezlik, kolaylıkların
sağlanması, seyahatin iptal edilmesi gibi konularda yazılı veya sözlü olarak tıbbi
beyanlarda bulunmak için en uygun kişi değildir.
Bu çerçevede ayrıca, hastanın görüşme saatlerine gelmesi hakkında beyanlar ve
hastanın kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler de tedavi eden doktor tarafından başkasına
verilmez.
Beyana ihtiyacı olan kurum hastanın kendi beyanı ile yetinmezse, bütün ilgililer için
gerekli olan tarafsızlığı korumak amacıyla bağımsız bir doktor görevlendirmelidir.
Tedavi eden doktor, istenen tıbbi beyanın amacını değerlendirebilmek için gerekli olan
doğru değerlendirmeye varmak amacıyla kullanılması gereken ölçütleri çoğunlukla
bilmez. Bunun yanısıra, hastası ile özel bir güven bağı olan tedavi eden doktordan
tıbbi bir beyanda görüşünü belirtmesi istenmez çünkü eğer belirttiği görüş
hatasının/müşterisinin yararına değilse, güven ilişkisine zarar verebilir.
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