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Recentelijk besloot de faculteit Geowetenschappen om de regeling rondom herkansingen/ reparaties
aan te scherpen. Studenten dienen nu schriftelijk aan te tonen dat ze ziek waren op het tijdstip van
het tentamen. Het gevolg is dat studenten bij hun huisarts moeten vragen om een verklaring van
ziekte. Ook de faculteit Geesteswetenschappen kent een regeling ziekmelding die vereist dat de
betreffende student bewijs aanlevert van zijn of haar ziekte. Dit kan in de vorm van een
doktersverklaring, een verklaring van de doktersassistente, een verwijsbrief, een kopie van het
medicatierecept of een kopie van de sticker van het voorgeschreven medicijn. Dergelijke regelingen
schaden naar mijn mening de privacy van studenten en zijn bovendien gebaseerd op een onjuiste
visie op ziekte en het werk van de (huis)arts.
Iedere geneeskundestudent moet de Eed van Hippocrates afleggen voor hij of zij ingeschreven kan
worden als arts. "Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd" maakt deel uit van de Eed zoals
deze in Nederland wordt uitgesproken. Het is de taak van de arts om de patient zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Het belang van de patient staat voorop. Dit staat op gespannen voet met
regelingen die stellen dat een student een artsenverklaring als bewijs moeten aanleveren bij de
universiteit. De arts is dan niet langer bezig met de behandeling of ondersteuning van de patient,
maar met het informeren van de instelling.
Aileen de student beslist met wie hij informatie over zijn medische toestand deelt. Door te vragen
naar dokterverklaringen, verwijsbrieven en gegevens over de medicatie vraagt de universiteit direct
en indirect naar medische gegevens die behoren tot het privedomein van de student. De student
wordt door dergelijke regelingen voor een dilemma gesteld. De ene optie is privacygevoelige
informatie delen met derden. De andere optie is niet in aanmerking komen voor een herkansing of
reparatietoets waardoor de student onterecht de dupe wordt van zijn ziekte. De universiteit zou
studenten niet voor dit dilemma moeten stellen. Ziek zijn tijdens een tentamen is al vervelend
genoeg.
Ook een verklaring van bezoek aan de arts is privacygevoelige informatie. Iedere burger moet vrij
zijn om een bezoek te brengen aan een arts zonder dat hij dit hoeft te melden aan wie dan ook. Het
feit dat iemand een consult heeft gehad wil bovendien nog niet zeggen dat de persoon in kwestie
ook daadwerkelijk ziek is. Een dergelijke verklaring heeft dus geen waarde voor de universiteit om te
bepalen of een student met een goede reden zijn tentamen heeft gemist.

Daarnaast getuigt de vraag om dergelijke "bewijsstukken" van een verkeerd begrip van ziekte. Veel
aandoeningen uiten zich in klachten die niet of zeer moeilijk te objectiveren zijn. Een student kan
bijvoorbeeld zodanige hoofdpijn hebben dat het onmogelijk is om een tentamen te maken. Toch kan
de huisarts niet toetsen of deze hoofdpijn daadwerkelijk aanwezig is. Hij zal zijn oordeel moeten
baseren op de beschrijving die de·patient van zijn klachten geeft. Dit geldt voor meerdere
ziektebeelden waarbij pijn de voornaamste klacht is.
Tot slot zal de student in deze situatie zijn bezoek aan de arts niet primair afleggen omdat hij hulp
nodig heeft, maar omdat hij daar door de universiteit toe verplicht wordt. Ais een student met
"griepachtige verschijnselen" op bed ligt, zou hij normaal gesproken niet naar de huisarts gaan maar
in bed blijven om uit te zieken. In de bekritiseerde situatie moet de zieke op de fiets naar de dokter
om een verklaring op te halen. Dit is niet alleen vervelend voor de zieke student, maar ook voor de
huisarts die onnodig extra patienten op zijn spreekuur krijgt.
Om bovenstaande redenen wil ik u verzoeken om universiteitsbrede afspraken te maken over de
wijze waarop faculteiten dienen om te gaan met studenten die wegens ziekte verhinderd zijn bij een
tentamen. Onderdeel van deze afspraken zou moeten zijn dat studenten aan de UU niet worden
gedwongen om medische inform3tie te delen met de universiteit.
Met vriendelijke greet,
namens de fractie VUUR van de universiteitsraad,

