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De nationale raad onderzocht of een arts een attest kan aﬂeveren waarin wordt
aangegeven dat een aanpassing van de arbeidsomstandigheden (telewerk) zich
opdringt omdat de patiënt, gezien zijn medische toestand, een risicopatiënt is in de
context van de pandemie COVID-19 (cf. Vragen en Antwoorden (maart, april, mei
2020) gepubliceerd op www.ordomedic.be, rubriek COVID-19).
Op deontologisch vlak heeft de nationale raad geen bezwaar dat de arts een attest
aﬂevert aan patiënten wier gezondheidstoestand dit rechtvaardigt, bevestigend dat in
de context van de COVID-19-pandemie hun gezondheidstoestand de afzondering
oplegt. Dit vereist dat hij toegang heeft tot hun medisch dossier.
De
nuttige
informatie
is
beschikbaar
via
de
volgende
link
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-enarbeidsrechtelijke-gevolgen

:

Indien de behandelende arts eraan denkt de arbeidsarts te contacteren, vestigt de
nationale raad de aandacht op de noodzaak vooraf de toestemming van de patiënt
hierover te bekomen.
Het RIZIV stelt een model van geneeskundig getuigschrift van "quarantaine" voor dat
bestemd is voor de werkgever van de patiënt / voor de patiënt die zelfstandig is
(https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriftenveranderingen-gedurende-covid19.aspx).
Dit zogenaamde "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan een werknemer die
arbeidsgeschikt is, maar die zich niet naar zijn werkplek kan begeven, meer bepaald
als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon, als hij zelf besmet is
terwijl hij geen symptomen vertoont of als zijn medische situatie een risico uitmaakt
(bijvoorbeeld als zijn immuun-/afweersysteem verzwakt is).
Een patiënt die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning
niet verlaten.
Toch zal de arts elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de
essentiële afwijkingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die

niet kunnen worden uitgesteld tot na de quarantaineperiode en, als de patiënt geen
ander alternatief heeft, voor de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel.

