
	

KNMG meslek örgütünün bu kuralı benimsemesinin bafllıca iki nedeni vardır:

• KNMG, sizi tedavi eden doktorun tamamen muayeneye yönelik çalıflmasını (yani konsantrasyonu bozul-
madan sizi tedavi edebilmesini) ve doktor ile hasta arasında bir güven iliflkisi oluflmasını hedeflemektedir.
Doktorunuzun tedaviyi iyi bir flekilde yürütebilmesi için, farklı çıkarların söz konusu oldu¤u bir olaya
karıflmaması gerekir. Bunu sa¤layabilmek için, hastanın tedavisi ile hastanın hangi haklardan faydalanıp
faydalanamayaca¤ı hususları arasında çok net bir ayırım yapılması gerekir. Siz de böylece doktorunuza
tedavinizin en iyi flekilde yapılabilmesi için gerekli olan her türlü bilgiyi gönül rahatlı¤ı ile verebilirsiniz. 

• Bunun yanında, tedavinizi yapan doktor genellikle hastanın faydalanabilece¤i hakları ve imkânları
düzenleyen kriterleri pek iyi bilmemektedir. Bu nedenle, bu konu ile ilgili do¤ru bir karar vermesi
mümkün de¤ildir. Üstelik sa¤lık durumunuz ile ilgili rapor düzenleyecek olan doktorun bütün ilgili
hususları bilmesi sizin kendi yararınızadır.   

Muayene yapan doktorun size ‘sa¤lık raporu’ vermeyi reddet-

mesi ile ilgili açıklama.

Sizi muayene eden doktor, size ‘sa¤lık raporu’ vermeyi reddetmifltir. Doktorunuz, böylece doktorların
KNMG isimli meslek örgütünün düzenlemifl oldu¤u kurallara uygun olarak hareket etmifltir. 

Afla¤ıda, söz konusu kurallar hakkında özet halinde bilgi verilmektedir:

• Sizden sa¤lık durumunuz ile ilgili rapor isteyen kurum veya kurulufla danıflarak, sa¤lık durumunuzu
kendiniz tarafından düzenlenmifl olan bir beyanname ile belirtip belirtemeyece¤inizi sorun. Örne¤in
sa¤lı¤ınız ile ilgili bir soru listesi doldurmanızın mümkün olup olmadı¤ını, böyle bir açıklamayı kabul
edip etmediklerini ö¤renebilirsiniz.

• Kendi doktorunuzdan, sa¤lı¤ınız ile ilgili bütün önemli hususları içeren sa¤lık dosyanızı (‘medisch dos-
sier’) isteyebilirsiniz (bu dosya, örne¤in yürüme makinesinde yapmıfl oldu¤unuz bir yürüyüflün neticesi
veya yapılan göz testinin sonuçları gibi bilgileri içerir). Bu sa¤lık dosyasını, sizden sa¤lık raporu isteyen
kurulufla gönderebilirsiniz.

• Sa¤lık durumunuzun tespit edilmesi için, sizin muayenenizi yapmamıfl olan tarafsız bir doktora baflvura-
bilirsiniz. Bu doktor, sizin de müsaade vermeniz üzerine kendi doktorunuzdan sa¤lı¤ınız ile ilgili bilgi-
leri isteyebilir ve bu bilgileri hazırlayaca¤ı sa¤lık raporuna dahil edebilir.

• KNMG isimli meslek örgütü, muayene yapan bir doktorun kendi hastası hakkında sa¤lık raporu hazırla-
yarak o hastasının hangi iflleri yapıp yapamayaca¤› konusunda beyanname yapmasını uygun görmemek-
tedir. Buna bazı örnekler vermek gerekirse: söz konusu hasta ifl yapabilecek durumda mı, araba kullana-
bilir mi, okula gidebilir mi, çocukların bakımını iyi bir biçimde yapabilir mi, seyahat etmek için alınan
bir bilet iptal edilebilir mi ya da hastanın park müsaadesi almaya veya özel durumuna göre düzenlenmifl
bir dairede oturmaya hakkı var mı? 

• Yukarıdaki örneklerde verilen durumlar ile ilgili sa¤lık beyannameleri sadece ba¤ımsız bir doktor
tarafından verilebilir (bir baflka deyiflle: ‘kendi’ doktorunuz böyle bir beyanname veremez). Ba¤ımsız
olarak tabir etti¤imiz doktor, sa¤lık durumunuzu tarafsız bir biçimde de¤erlendirebilir. Bu doktor, e¤er
gerekli görürse, sizin de müsaadenizi aldıktan sonra sizin tedavinizi yapan doktordan sa¤lık durumunuz
ile ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyebilir.

Bu durumda ne yapabilirsiniz?

This leaflet explains why consulting physicians refuse to issue

‘medical declarations’

Your consulting physician has told you that he or she does not issue medical declarations. Your physician has
acted on the basis of guidelines, drawn up by the KNMG (the Royal Dutch Medical Association), the
professional organisation for physicians in the Netherlands.

A few explanatory remarks on these guidelines:

• KNMG’s viewpoint is that a consulting physician is not the right person to issue medical declarations on 
behalf of his or her patients, in which he or she expresses an opinion about the patient’s (medical) ability or 
disability to perform certain things. For instance, is someone able to work, drive a car, go to school, take care 
of the children, are the reasons to cancel a trip valid, does someone deserve a parking permit or adapted 
housing?

• Declarations as such should only be issued by an independent physician (i.e. not your own doctor).
This physician is able to make an assessment of the situation. If necessary, the physician may ask your 
consulting physician for additional information but only with your consent.

What other possibilities are left?

• KNMG thinks it is important that your consulting physician focusses on your treatment and establishes a 
confidential relationship with you. A physician should not become involved in a situation of conflicting
interests. To prevent this, a clear distinction has to be made between the treatment of a patient and the 
assessment whether or not certain facilities are necessary. This is to ensure that you feel no impediments to 
give your physician all the information necessary for your treatment.

• Secondly, your consulting physician is often not aware of the criteria which are to be applied for the allocation 
of certain facilities, making it difficult to come to a well-considered decision. It is to your own advantage that 
the physician issuing a medical declaration knows which aspects are of importance.

The two main reasons for this viewpoint are:

• You could ask the authority requiring the medical declaration whether a declaration in which you describe
your state of health will suffice or if they could send you a questionnaire to fill in.

• You could ask your physician to make a copy of your medical file in which certain important facts regarding 
your health are mentioned (for instance results of a walking test or an eye test) and send it to the authority 
requiring the medical declaration.

• You could contact an independent physician for an assessment. With your consent he or she is allowed to ask 
your consulting physician for factual information regarding your state of health and incorporate this in his or 
her assessment.


