
	
	
	

	
	

HUISARTSEN	
BRUGBERG	

	

AANVRAAG	VAN	VOORSCHRIFTEN	EN	ATTESTEN	
	

“Moet	 ik	 voor	 elke	 verlenging	 van	 mijn	
pilvoorschrift	een	consultatie	betalen?”	
	

“Ik	 neem	 al	 jaren	 dezelfde	 medicatie	 voor	 de	
bloeddruk.	 Mag	 ik	 mijn	 voorschrift	 niet	
telefonisch	aanvragen	via	de	secretaresse?”	
	

“Klop-klop!	 Dokter,	 het	 is	 maar	 voor	 een	
voorschriftje,	kan	ik	er	even	tussen?”	
	

“Ik	had	vorige	week	een	dag	migraine.	Ik	weet	
wat	 het	 is	 en	 wat	 ik	 moet	 doen,	 maar	 mijn	
werkgever	 vraagt	 een	 attest.	 Wil	 u	 dat	 even	
klaarleggen	op	datum	van	vorige	week?”	
	

“De	 sportclub	 vraagt	 een	 attest	 dat	 ik	 gezond	
ben.	Zou	u	dat	willen	doormailen	of	opsturen?”	
	

“Ik	maakte	een	afspraak	bij	de	specialist		maar	
ze	zeggen	dat	ik	een	verwijsbrief	nodig	heb.	Wil	
u	daarvoor	zorgen?”	
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Het	 afleveren	 van	 voorschriften,	 attesten	 en	 documenten	 allerhande	
maakt	een	aanzienlijk	deel	uit	van	het	werk	en	de	verantwoordelijkheid	
van	uw	huisarts.		
Om	 daarbij	 de	 beste	 zorg	 voor	 uw	 gezondheid	 te	 garanderen	 en	 om	
anderzijds	de	overlast	voor	arts	en	patiënt	te	beperken,	vinden	we	het	
belangrijk	om	hierover	enkele	duidelijke	afspraken	te	maken.	
	
	
1. Het	afleveren	van	voorschriften	gebeurt	 in	principe	tijdens	de	
raadpleging	
	
o voor	een	nieuw	op	te	starten	geneesmiddel	komt	u	altijd	naar	
de	raadpleging.	

	
o voor	verlenging	van	chronische	medicatie	zal	uw	arts	tijdens	
de	 raadpleging	 voldoende	 voorschriften	meegeven	 tot	 aan	de	
volgende	geplande	controleraadpleging.	De	tijd	tot	de	volgende	
controle	wordt	 in	overleg	met	uw	behandelende	arts	bepaald.	
Als	richtlijn:	

o voor	 de	 pil:	 één	 controle	 per	 jaar,	
baarmoederhalsuitstrijkje	 om	 de	 twee	 à	 drie	 jaar,	 in	
sommige	gevallen	moet	dit	vaker.	

o voor	 opvolging	 van	 bloeddruk:	 om	 de	 zes	 maanden	
indien	de	bloeddruk	goed	onder	 controle	 is	 en	 er	 geen	
bijkomende	aandoeningen	zijn.	

o voor	suikerziekte:	om	de	drie	maanden.	
	

o in	een	noodgeval	 kunt	 u	 via	 de	 secretaresse	 een	 voorschrift	
voor	verlenging	van	chronische	medicatie	aanvragen.	

o bel	minimum	24u	op	voorhand	zodat	uw	behandelende	
arts	de	kans	heeft	om	dit	veilig	en	correct	af	te	handelen.	

o bij	afwezigheid	van	uw	vaste	huisarts	zal	een	collega	een	
kleine	verpakking	voorschrijven,	voldoende	tot	aan	de	
volgende	 raadpleging.	 Zeker	 wanneer	 het	 gaat	 om	
verdovende	middelen	 of	 krachtige	 pijnstillers,	 zal	 deze	
regel	strikt	aangehouden	worden.	

	
o het	 officiële	 tarief,	 volledig	 terugbetaald	 door	 het	
ziekenfonds,	wordt	aangerekend.	
	
	



	
2. Verwijzing	 naar	 een	 specialist,	 kinesist,	 diëtist,…	 gebeurt	 na	
raadpleging	bij	uw	huisarts	
	
o Vraag	 om	 advies	 en	 eventueel	 om	 onderzoek	 bij	 uw	 huisarts	
alvorens	een	afspraak	te	maken	bij	een	specialist.		

o Wanneer	uw	kinesist	verlenging	van	een	behandeling	voorstelt,	
is	 voorafgaand	 overleg	 tussen	 de	 kinesist	 en	 de	 huisarts	
aangewezen.	
	

3. Attesten		
	
o Een	 attest	 voor	 werkonbekwaamheid	 of	 schoolverlet	 is	
alleen	geldig	na	raadpleging	en	onderzoek	door	een	arts.	Zodra	
u	 ziek	 wordt,	 maakt	 u	 dus	 best	 een	 afspraak	 voor	 een	
raadpleging.		Uitzonderingen	worden	enkel	gemaakt	in	overleg	
met	uw	eigen	vaste	huisarts.	

	
o Voor	een	geschiktheidsattest	voor	sportclub	of	nieuwe	job	in	
het	 onderwijs	 houden	 we	 eraan	 een	 standaard	 lichamelijk	
onderzoek	 uit	 te	 voeren.	 Ook	 hiervoor	 dient	 u	 dus	 op	 de	
raadpleging	te	komen.	

	
	
	

Gelieve	waar	mogelijk	voor	afhalen	van	documenten	rekening	te	
houden	met	de	openingsuren	van	het	secretariaat:	
	
maandag	tem	vrijdag:	8u	-	12u	&	15u30-19u		


