
Toelichting waarom uw behandelaar geen (medische) verklaring afgeeft 

 

U bent in behandeling (geweest) bij een orthopedagoog en u heeft deze orthopedagoog verzocht om 

een verklaring voor een juridische procedure of de aanvraag voor een voorziening. De 

orthopedagoog heeft u uitgelegd dat een behandelaar een dergelijke verklaring niet af geeft. Uw 

behandelaar volgt hiermee het beleid van de NVO, de beroepsvereniging van (ortho)pedagogen. 

 

Wat is een (medische) verklaring? 

Een verklaring is meer dan alleen informatie betreffende uw behandeling. Het is een oordeel of u 

bijv. in staat bent te werken of naar school te gaan, om goed voor de kinderen te zorgen, of u recht 

heeft op een aangepaste woonruimte, of u recht heeft op schadevergoeding omdat u door bijv. een 

nare gebeurtenis PTSS heeft ontwikkeld. Een verklaring dus waarmee u in aanmerking kunt komen 

voor een voorziening of die gebruikt kan worden in een juridische procedure betreffende 

bijvoorbeeld het omgangsrecht of gezag van de kinderen of in geval van letselschade. 

 

Waarom geen verklaring van uw behandelaar? 

De reden hiervoor is dat een dergelijke verklaring een ander belang dient dan uw behandeling. Uw 

vertrouwensband met de orthopedagoog is daarbij van groot belang. U moet zich veilig voelen om 

uw persoonlijke situatie te kunnen delen met de orthopedagoog. Bij het afgeven van een verklaring 

spelen soms voor u grote belangen, die anders zijn dan het belang van een goede behandeling, 

waardoor de orthopedagoog in een belangenconflict zou kunnen komen. De orthopedagoog moet 

zich volledig kunnen richten op uw behandeling. Verder speelt nog dat er specifieke criteria gelden 

voor bepaalde voorzieningen en juridische procedures waarvan de behandelaar niet op de hoogte is.  

 

Wat kunt u nu doen? 

 Soms kunt u volstaan met een verklaring over uw eigen gezondheid. U kunt dit navragen bij de 

instantie waarvoor u een verklaring nodig heeft. Soms is het door u zelf invullen van een 

vragenlijst afdoende. 

 U kunt de orthopedagoog vragen om een kopie van relevante stukken uit het dossier, zodat u 

deze in kunt (laten) brengen in de juridische procedure of een verklaring kunt (laten) opstellen. 

Soms kan de orthopedagoog een kort overzicht voor u maken van relevante gegevens uit het 

dossier zoals diagnose, behandeling en beloop van de behandeling. Dus bijv. dat cliënt X sinds … 

in behandeling is met als hulpvraag bijvoorbeeld angst- en herbelevingsklachten sinds auto 

ongeluk datum … en gericht op afname van deze klachten een (EMDR-)behandeling volgt. 

 U kunt ervoor kiezen om een andere professional, die niet uw behandelaar is, te vragen een 

dergelijke verklaring af te geven. Deze professional kan een eigen beoordeling maken van uw 

situatie eventueel aan de hand van een kopie van uw dossier.  

 


