
 

 

 

Medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

 

Dit formulier is bestemd voor een dossier arbeidsongeval met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder 
dan 30 kalenderdagen. Uw werkgever zal u voor dergelijk dossier vragen dit attest te laten invullen zodat hij het 
dossier kan afsluiten.  

Instructies 

• Laat uw behandelend arts dit attest invullen. Uw arts moet de tijdelijke arbeidsongeschiktheid vaststellen en 
kan alleen consolideren met 0 % blijvende arbeidsongeschiktheid. 

• Stuur dit attest op naar uw personeelsdienst of de dienst die binnen uw organisatie de dossiers 
arbeidsongevallen beheert. 

Als u en uw arts van oordeel zijn dat er toch sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid, dan moet u dit 
attest niet laten invullen. In dat geval laat u een medisch verslag opstellen door uw arts en maakt u dat over aan uw 
werkgever. Uw werkgever zal de medische dient op de hoogte brengen en de medische dienst zal u dan oproepen 
voor een medisch onderzoek.  

1. Vul uw gegevens in 

Naam   

Voornaam   

Rijksregisternummer   

Adres   

                                                          

  

2. Dit vak is voorbehouden voor uw behandelend arts  

2.1. Gegevens van het ongeval 

Datum:   /  /   

 

2.2. Gegevens van arbeidsongeschiktheid 

Periode of periodes van arbeidsongeschiktheid 

 

           Van (datum)                                                Tot en met (datum)                         Percentage arbeidsongeschiktheid 

 /  /                         /  /                %  

 /  /                         /  /                %  

 /  /                         /  /                %  

 /  /                         /  /                %  

 /  /                         /  /                %  

 

  

Datum werkhervatting  

 /  /  

 

  

 



 

Deze gegevens worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bewaard en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke 
verplichtingen (Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) in het kader van het beheer van uw arbeidsongevallen.  
Als u uw gegevens wil raadplegen of andere rechten op uw gegevens wil uitoefenen, kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD: 
DPO@health.fgov.be. Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens. 

2.3. Genezing of consolidatie 

Datum genezing  

 /  /  

 

Genezingsgraad 

 zonder enig restletsel 

 met de volgende restletsels, die geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben.  

 

Geef hieronder een beschrijving van de restletsels en preciseer of ze een eventuele toestand die al aanwezig was, kunnen beïnvloeden.  

…………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………… 

……………….……………………………………………………….……………………………………………………….…………………… 

…………….……………………………………………………….……………………………………………………….……………………… 

……………….……………………………………………………….……………………………………………………….…………………… 

 

 

2.4. Prothesen 

Als voor de genezing van het slachtoffer prothesen of orthopedische toestellen werden toegekend waarvan werd erkend dat het gebruik 
noodzakelijk is, vermeld dan ook de aard ervan (bijvoorbeeld bril of tandprothese). 

 Het slachtoffer heeft voor zijn genezing geen prothesen nodig. 

 Het slachtoffer heeft voor zijn genezing de volgende prothese(n) nodig: …………………………………….…………………  

      

 

2.5. Ondertekening 

Vul onderstaande verklaring in. 

 

Ik, dr. ,  

bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 

Datum:  /  /   

 

Handtekening: 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZIV-nr 

 
 

 
Stempel van de arts 

☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 
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