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1* A L 6 EM EEN PEEL 

Hoofdstukt . in ieiding 

§ 1. Hoofdlijnen van het wetsontwerp 

Het onderhavige wetsontwerp beoogt een, zoveei mogeiijk uniforme, 
regeling te geven voor alle daarvoor in aanmerking komende beroepen op 
het gebied van de individueie gezondheidszorg. Het treedt in de plaats 
van de bestaande regelgeving ter zake, die op een aantal punten aanmer-
kelijk is verouderd, een aantal leemten alsmede gebrek aan sysiernatiek 
vertoont en is verspreid over een aantal wetten. 

Verouderd moet de bestaande wetgeving met name worden beschouwd 
waar het betreft het algemeen verbod tot ultoefening van de geneeskunst 
door anderen dan degenen aan wie de bevoegdheid daartoe uitdrukkeiijk 
is toegekend, Dit verbod kan niet rneer in overeenstemmmg worden 
geacht met de heersende opvattmgen ter zake bij het publiek. In brede 
kring huldigt men de opvatttng dat de patient de vrijheid moet worden 
gefaten om hulp en bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand 
daar te 2oeken waar hij deze hoopt te vinden en dat de wetgever in dit 
opzicht de eigen verantwoordeiijkheid van het individu als uitgangspunt 
moet nemen. In de praktijk wordt het thans bestaande verbod op ruime 
schaal overtreden. Vervolging en berechting hiervan vinden bijna niet 
plaats. Het thans geldende verbod tot uitoefening van geneeskunst door 
anderen dan degenen die daartoe bij de wet zijn bevoegd verklaard, 
wordt opgeheven, Dit verbod beheist een stelsei van beroepsbescherming. 
in plaats daarvan treedt een steise! van titelbeschermlng voor de daarvoor 
in aanmerking komende beroepen, waarbij het voeren van een wettelijk 
beschermde beroepstitel wordt voorbehouden aan bepaalde groepen van 
deskundigen. Met deze titel kan men zich kenbaar maken als deskundige 
op het desbetreffende vakgebied. Er worden registers ingesteld waarin 
degenen die aanspraak widen maken op titelbescherming zich kunnen 
doen inschrijven. Het recht op het voeren van de titel ontstaat door 
inschrijving in het desbetreffende register. Men spreekt daarom van 
constitutieve registratie. 

Het opheffen van het verbod tot uitoefening van de geneeskunst door 
anderen dan degenen die daartoe bevoegd zijn verklaard, geschiedt met 
inachtneming van een aantal uitzonderingen. Het wetsontwerp wijst een 
aantal handelingen aan, die, als zij worden verricht door ondeskundigen, 
onverantwoorde ristco's zouden opleveren voor de gezondheid of het 
leven van degenen die hulp inroepen. Het verrichten van deze categorieen 
van handelingen blijft voorbehouden aan bij de wet aangewezen groepen 
van deskundige beroepsbeoefenaren die gerechtigd 2ijn tot het voeren 
van een titel. Anderen blijven ter zake dus onbevoegd en zijn strafbaar 
indien zij daartoe niettemin overgaan. Het wetsontwerp bevat vooris een 
regeling die aangeeft onder welke voorwaarden bij het verrichten van aan 
bevoegden voorbehouden handelingen personen die daartoe niet 
bevoegd zijn kunnen worden ingeschakeld. Een bevoegde mag die 
handelingen doen uitvoeren door een onbevoegde wanneer redelijkerwijs 
mag worden aangenomen dat deze beschikt over de nodige bekwaamheid 
en voorts de mogelsjkheid verzekerd is lot het houden van toezicht door 
de opdrachtgever op de uitvoering van die handelingen, alsmede tot het 
geven van aanwijzingen en tot zijn persoonlijke tussenkornst in gevallen 
waarin zulks redelijkerwijs nodig is. 

Het wetsontwerp bevat een strafbepaling die zich richt zowel tot 
degene die niet in een register is sngeschreven als tot degene die wel Is 
ingeschreven maar bij zijn optreden het gebied van zijn deskundigheid is 
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te buiten gegaan. Beiden zijn strafbaar wanneer zij bij het uitoefenen van 
individuele gezondheidszorg schade aan de gezondheid van een patient 
veroorzaken. 

Een ander onderwerp ten aanzien waarvan de bestaande wetgeving op 
een aantai punten als verouderd moet worden beschouwd is de regeiing 
van het tuchtrecht . Een van deze punten is het in beginsel besioten 
karakter van de terechtzi t t ingen. De zitt ingen van de tuchtcol leges zijn 
volgens het wetsontwerp openbaar tenzij gewicht ige redenen zich 
daartegen zouden verzetten. De openheid en openbaarheid van de 
tuchtrechtspraak worden verder gediend met het voorschrift dat aile 
veroordeiende bestissingen in het openbaar worden uitgesproken. Voorts 
is de bestaande tuch tnorm, inhoudende het zich schuidig maken aan 
handeiingen die het vert rouwen in de stand der beroepsbeoefenaren 
ondermi jnen, vervangen door een andere, welke globaai kan worden 
omschreven a!s het tekort schieten in de zorg ten opzlchte van de patient 
en diens naaste orngeving. in de procedure van de behandeling van 
kiachten worden verbeteringen aangebracht. De kiager zal in alle gevaiien 
moeten worden gehoord. De regionaie inspecteur van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid krijgt de opdracht ten aanzien van aile ingediende 
kiachten - behaive uiteraard de door hem zelf ingediende - advies uit te 
brengen. 

Tot de leemten in de bestaande wetgeving zou kunnen worden gerekend 
het ontbreken van een regeiing voor enkeie nieuwe beroepen die in de 
gezondheidszorg tot onwikkei ing zijn gekomen en waaromtrent zich de 
behoefte aan een wettei i jke regei ing deed gevoeien. Met name deed zich 
de behoefte tot wettei i jke regeiing voeien voor de beroepen van klinisch 
chemicus, kl inisch psychoioog aismede psychotherapeut. Het wetsontwerp 
voorztet hier in. Verder ontbrak een wettei i jke regeiing voor speciai ismen 
die zich in de ui toefening van verschiiSende beroepen in de individuele 
gezondheidszorg in de loop van de t i jd hebben ontwikkeid. in het wets 
ontwerp zijn daarover bepaftngen opgenomen. Op grond van deze 
bepalingen kunnen organisaties van beroepsbeoefenaren onder toezicht 
van de overheid ter zake zelf maatregelen treffen, mits aan een aantai 
voorwaarden is voldaan. Wanneer een organisatie niet zelf de bedoelde 
maatregelen heeft getroffen, kan de overheid daartoe rechtstreeks 
overgaan. 

De bestaande wetgeving bevat voorts onvoldoende mogel i jkheden tot 
het stellen van eisen aan de kwali teit van de beroepsuitoefening op een 
aantai specif ieke punten. Daarin wordt thans voorzien in hoofdstuk V van 
het wetsontwerp , waarin het mogeli jk wordt gemaakt regels te steilen 
voor zaken als de technische uitrusting van prakti jkruimten, de inr icht ing, 
het beheer en het bewaren van pattentendossiers, verplichte deeineming 
aan waarnemingsregei ingen, intercoilegiale toetsing en bi jschoiing. 

Voor wat de systematiek betreft kent de bestaande wetgeving voor 
verschll iende beroepen uiteeniopende regelen voor de registratie van 
beroepsbeoefenaren. in het onderhavige wetsontwerp wordt daar een 
uniforme regeiing voor gegeven, waarbi j aan de registratie is gekoppeld 
het stelsel van t i te lbescherming. 

Uit een oogpunt van doorzichtigheid is mede van belang dat de 
verschii lende adviescolieges voor een aantai beroepen zuilen worden 
vervangen door een adviesorgaan. Het wetsontwerp beheist een voorstei 
tot wi jziging van de Gezondheidswet, die strekt tot het in het Jeven 
roepen van een col lege van advies, de Raad voor de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg. Deze Raad word t ingesteid ais Kamer van 
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Toi de taak van de Raad 
behoort het dienen van advies, gevraagd of ongevraagd. omtrent de bij of 
krachtens de wet , waarvan het ontwerp thans voorligt, te treffen voorzie-
ningen van regelgevende aard. De Raad heeft daarnaast als taak het 
opstel len en openbaar maken van aanbeveiingen omtrent gedragsregeis 
voor beoetenaren van beroepen in de individuele gezondheidszorg in het 
belang van een goede uitoefening van deze beroepen. 
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Tot de wetgeving waarvoor een wet overeenkomstig het onderhavige 
wetsontwerp in de piaats treedt, behoren onder meer de Wet op de 
uitoefening van de geneeskunst, uit 1865, van de hand van mr. J. R. 
Thorbecke, de Wet op de uitoefening van de tandheelkunst uit 1878, de 
Wet op de bescherming van de titel van verpleegkundige, uit 1921, de 
Medische Tuchtwet, uit 1928, en de Wet op de paramedische beroepen, 
uit 1963. 

§ 2, Voorgeschiedenis 

Het wetsontwerp kan bogen op een lange voorgeschiedenis. Reeds in 
1913 hebben mr. S. van Houten, jhr. mr. R. 0. van Hoithe tot Eehten en 
mr. J, A. van Hamef zich tot de Koningin gericht met het verzoek «eene 
wijziging van de betrokken wetteiijke bepalingen te ondernemen, die 
meerdere vrtjhetd in de uitoefening der geneeskunde tot stand brengt». 
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft het adres in handen gesteid 
van de Centrale Gezondheidsraad om bericht en raad, 

In het advies van de Raad, van 23 december 1918, geeft de2e er blijk 
van dat naar zijn inzicht onbevoegde uitoefening van de geneeskunst niet 
is te voorkomen. Niemand kan, aidus de Raad, Wind zijn voor het test, dat 
de rechtsovertuiging op dit punt in brede iagen van de bevolking een 
andere is geworden dan die, weike aan de wet van 1865 ten grondsiag 
lag. De Raad beval een nadere studie aan omtrent de maatregelen 
waarmede de schadeiijke gevolgen van een onbevoegde uitoefening 
zouden kunnen worden bestreden. Op advies van de Raad is daarop in 
1917 een Staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. dr. 
C. A. Pekelharing. De Staatscommissie-Pekeiharing heeft in haar rapport 
vooral gewezen op de gevaren die aan het ondeskundig uitoefenen van 
de geneeskunst zijn verbonden. 

Naasi de Staatscommissie-Pekeiharing was eveneens in 1917 een 
Staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van mr. S. van Houten, 
met de opdracht om te onderzoeken hoe de wetteiijke bepalingen 
betreffende de uitoefening der geneeskunst zouden moeten iuiden indien 
de bevoegdheid tot het uitoefenen ervan niet meer afhankeiijk werd 
gesteid van het getuigschrift van een met goed gevoig afgelegd artsexa-
men, Tegenover het geidende onbeperkte verbod dacht de Staatscom-
missie-Van Houten aan een tot voorbehouden gebieden beperkte 
uitsluitende bevoegdheid voor wettelijk gekwalificeerden. 

Onder de invloed van de bevindingen van de Staatscommissie-Pekeiha
ring zijn de voorstellen van de drie adressanten van 1913 en van de 
Staatscommissie-Van Houten Indertijd niet opgevoigd. Het bestaande 
stelsel bleef in de wetgeving gehandhaafd, 

In 1963 is de Wet op de paramedische beroepen {Stb, 113) tot stand 
gekomen. Deze bracht evenmin verandering in het bestaande stelsei. 
Krachtens deze wet zijn regelingen in het leven geroepen voor categorleen 
van beroepsbeoef enaren op het terrein van de uitoefening der geneeskunst 
die hun beroep uitoefenen op aanwijzing en onder controle van ofwel 
ingevolge verwijzing door een arts of tandarts. 

Ook na de totstandkoming van deze wet bteef het vraagstuk van de 
onbevoegde uitoefening van de geneeskunst de aandacht opeisen. Op 9 
december 1965 werd een Commissie ge'installeerd onder voorzitterschap 
van mr. J. Peters. Deze Commissie heeft de vraag besludeerd of het 
mogelijk zou zijn zodanige wijzigingen in de wetgeving aan te brengen dat 
tegemoetgekomen word! aan een blijkbaar in rulme kring ievend veriangend 
zich onder bepaalde omstandigheden tot anderen te wenden dan artsen. 
De Commissie kwam tot een bevestigende beantwoording van deze 
vraag. Zij achtte het niet tot haar taak te behoren om voor te stellen het 
monopolte van de arts te doorbreken. De Commissie-Peters heeft 
gekozen voor een stelsel waarin de strafvervolging beperkt wordt tot die 
gevallen waarin het optreden van onbevoegden leidt tot het optreden van 
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duidelijk nadeel of duidelijk gevaar voor zodanig nadeel voor leven en 
gezondheid. De Commissi© heeft aangegeven welke handelingen dit 
beirof. Op de onbevoegde uitoefening van de geneeskunst In andere 
gevallen bestond in de voorsteilen van de Commissie-Peters geen 
strafsanctie. 

Het rapport van d6 Commissie-Peters werd uitgebracht op 27 mei 
1969. Inmiddels was bij koninklijk besluit van 14 decernber 1987 een 
Staatscommissie ingesteld met als taak te onderzoeken op weike wijze de 
wetgeving inzake de toelating tot en de uitoefening van de geneeskundige 
beroepen kon worden gemoderniseerd. De taak van deze Staatscommissie, 
de Staatscommissie Medische Beroepsultoefening, onder voorzitterschap 
van prof. mr. J. Th. de Vreeze, is later uitgebreid met de beroepen op het 
terrein van de ziekenverpieging en ziekenverzorging en met de beroepen 
die weiiswaar niet in directe zin liggen op het medische c.q. paramedische 
terrein, doch waarvan een nadere regeiing vvel van beiang Is voor de 
voiksgezondheid. Verder is aan de Staatscommissie Medische Beroepsuit-
oefening ook het rapport van de Commissie-Peters om advies voorgeiegd, 
Het eindrapport van de Staatscommissie werd uitgebracht op 14 juns 
1973. 

Anders dan de Commissie-Peters voeide de Staatscommissie-De 
Vreeze zich vrij om het uitgangspunt van de wet van 1885, het integrals 
verfaod, in haar voorsteilen te betrekken, Zil was van mensng dat dit 
verbod niet kon worden gehandhaafd, ervan uitgaande dat het patienten 
vrij moet staan om zelf te kunnen klezen naar wie zij willen gaan om hulp 
te krijgen. De overheid dient er voor te zorgen dat men daarbij niet 
misleid wordt door onjuiste aankondigingen; het gebruik van titeis moet 
beperkt blijven tot degenen die er door hun opleiding recht op kunnen 
doen gelden. Daarvoor is een stelsei van titeibescherming en registratie 
nodig. Alleen werkelijk gevaarlijke handelingen, zoals de chirurgische 
handelingen, moeten voorbehouden blijven aan bepaalde soorten 
aangewezen deskundigen. Op die wijze denkend, nam de Staatscommissie 
de grondgedachte van de Commissie-Peters over en trok zij de lijnen van 
die voorsteilen door. 

De verdere voorsteilen van de Staatscommissie betroffen het in het 
ieven roepen van een wetteiijke regeiing voor de medische beroepen, de 
paramedische beroepen en de verpleegkundige beroepen en eveniuele 
andere beroepen op het terrein van de gezondheids2org, waarvan de 
beoefenaren hulp verlenen aan individuele patienten, aismede het in het 
leven roepen van een stelsei van een constitutieve registratie voor deze 
beroepen. Voorts heeft de Staatscommissie voorsteilen gedaan met 
betrekking tot het tuchtrecht en het opleggen van maatregelen aan 
beroepsbeoefenaren die ongeschikt moeten worden geacht vanwege hun 
geestelijke of lichamelijke gesteldheid, of wegens gewoonte van drank-
misbruik of misbruik van verdovende middeien. 

De Staatssecretaris van Voiksgezondheid en Milieuhygiene, de heer 
J. P. M. Hendriks, heeft op 22 januari 1978 naar aanleiding van het rapport 
van de Staatscommissie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
beschouwingen doen toekomen over wetgeving op de beroepsuitoefening 
in de individuele gezondheidszorg (Kamerstukken II 1975/78, 13 768, nr. 
1)-

De bedoelde beschouwingen zijn op 23 februari 1978 in een openbare 
vergadering van de vaste Commissie voor de Voiksgezondheid van de 
Tweede Kamer onderwerp van discussie geweest (Handelingen OCV 
1976-1978, nr. 17). In het algemeen bestond instemming met de 
afschaffing van het integraie verbod, de invoering van voorbehouden 
handelingen, de titeibescherming en de registratie, Ten aanzien van het 
tuchtrecht werden door verschiliende leden uiteenlopende meningsn 
geuit. 

Op 4 mei 1981 bebben de Staatssecretaris van Voiksgezondheid en 
Milieuhygiene, mevrouw mr. E. Veder-Smit, en de Minister van Justitie, 
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mr. J , de Ruiter, een voorontwerp van een Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg gepubl iceerd. Dit voorontwerp was in 
belangrijke mate gebaseerd op de voorsteiien van de Staatscommissie-De 
Vreeze. Op een aantai punten werd in dit voorontwerp aangesloten bij 
ontwikkel ingen die zich sedert he l uitbrengen van hel rapport van de 
Staatscommissie hadden voorgedaan, zoais op net terrein van het 
tuchtrecht . Het voorontwerp van wet werd met toel icht ing o m advies 
gezonden aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Tevens werd 
het aigemeen verkrjjgbaar gesteid opdat zich over het voorontwerp een 
brede gedachtenvorming zou kunnen ontwikkelen. Aan de Centrale Raad 
voor de Volksgezondheid werd verzocht zo mogelijk bij zijn advisering de 
meningen die in deze discussie naar voren zouden komen te betrekken. 

Het advies van de Centraie Raad over de hoofdli jnen van het voorontwerp 
is ui tgebracht in juni 1982. De Centraie Raad betuigde in het aigemeen 
instemming met de hoofdl i jnen van het wetsontwerp. Overeenkomstig 
het advies van de Centrale Raad is in het wetsontwerp voorgesteld de 
Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg onderdeel te 
doen zijn van de Nationaie Raad voor de Volksgezondheid. In kleinst 
mogei i jke meerderheid kwam de Centrale Raad tot een uitspraak voor het 
beginsel van openbaarheid van zitt ingen van tuchtcolieges, Nader advies 
van de Centrale Raad, thans Nationaie Raad voor de Volksgezondheid, is 
gevraagd over een aanta! niet in het wetsontwerp opgenomen beroepen, 
alsmede over de criteria met betrekking tot wettel i jke regeling van 
beroepen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. In januari 
1984 is ter zake een interimadvies uitgebracht waarin tevens het beroep 
van psychotherapeut is behandeld. 

Bij het opstelien van het nu voorl iggende wetsontwerp Is voor tgebouwd 
op het voorontwerp en zijn verder de ten aanzien van het voorontwerp 
ui tgebrachte commentaren in de beschouwingen betrokken. 

§ 3. Sloiopmerkingen 

Een Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg overeen
komst ig het onderhavige ontwerp is een belangrijke bijdrage aan het 
geheel van nieuwe wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg. Zij 
geeft voorwaarden aan, gericht op het bevorderen van een beroepsuitoe-
fening in de individuele gezondheidszorg, die aan eisen van kwaliteit 
beantwoordt , zoals deze in de huidige samenleving mogen worden 
verwacht. Er mag in aansluiting daarop op worden gewezen dat een 
wettel i jke regeling van de beroepsuitoefening uiteindelijk wordt gegeven 
ten behoeve van degene aan wie gezondheidszorg wordt verleend. 

Tenslotte zij op deze plaats gewezen op de betekenis die het wetsontwerp 
heeft voor de beoefening van alternatieve geneeswijzen. Op deze betekenis 
is uttvoerig ingegaan in het regeringsstandpunt inzake het rapport van de 
Commissie Alternatieve Geneeswijzen (Kamerstukkken II 1981 /82 , 
17 4 8 1 , nr. 2). Tevens is deze zaak aan de orde geweest in de uitgebreide 
commissievergadering van de vaste Commissie voor de Volksgezondheid 
uit de Tweede Kamer, gehouden op 5 September 1983, die aan het 
regeringsstandpunt was gewi jd. Zoals op biz. 5 van het regeringsstandpunt 
is betoogd, geeft het onderhavige wetsontwerp door het laten vervalien 
van het thans geldende aigehele verbod tot het onbevoegd uitoefenen 
van de geneeskunst een opening daartoe. Op deze wijze wordt het 
mogeli jk gemaaki dat binnen de door de wet te stelien grenzen de 
beoefening van deze behandeimethoden, ook indien deze worden 
toegepast door een niet in de wet erkende beroepsbeoefenaar, op legale 
wijze geschiedt. Daarmede is een belemmering voor een ontwikkel ing van 
deze geneeswijzen in het belang van de individuele gezondheidszorg 
weggenomen. 

De vraag of en op welke wijze beoefenaren van alternatieve geneeswijzen 
ook in een Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
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worden geregeld, dient te worden beantwoord aan de hand van de 
criteria die worden behandeld in hoofdstuk 2 van deze toel icht ing. Een 
onderscheid tussen aiternatieve en reguliere geneeswijzen is daarbij niet 
van beiang. 

H o o f d s t u k 2. B e g r i p i n d i v i d u e l e g e z o r i d h e i d s ^ o r g 

Sedert de totstandkoming van de geneeskundige wetgevsng in 1 865 
hebben zich met betrekking tot de zorg voor de patient betangrijke 
ontwikkel ingen voorgedaan. De medische wetenschap heeft vele nieuwe 
behandelingen mogeli jk gemaakt, die niet alieen hebben geleid tot een 
vergaande specialisatie binnen het medische beroep, maar ook tot de 
opkomst van onder meer de paramedische beroepen, die voorai op het 
technische viak beiangrijke bijdragen aan de bevordering van de gezond-
heid van de patienten kunnen ieveren. 

Een andere beiangrijke ontwikkeling is geweest dat de zorgverlening 
zich voor een groot deel is gaan afspelen in de intrarnurale sector, binnen 
de sfeer van ziekenhuizen en andere inr icht ingen, waardoor ook de 
behoefte aan de beoefenaren van verplegende en verzorgende beroepen 
sterk is toegenomen. 

Van grote betekenis is voorts dat een weihaast onbegrensde uitbreiding 
van het ziektebegrip is opgetreden. Gezondheid werd niet meer uitsluitend 
gezien a!s afwezigheid van ziekte en gebrek, maar als een volledig 
lichamelijk, geestelijk en maatschappeli jk welbevinden, overeenkomstig 
de door de W H O gegeven omschri jv ing. Ook allerlei vormen van afwijkend 
gedrag zijn onder het ziektebegrip gebracht. Deze uitbreiding van het 
ziektebegrip heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe beroepen die zich 
op het gebied van de gezondheidszorg in het bijzonder zijn gaan bezig-
houden met het gedrag van mensen. Te denken valt hier aan het beroep 
van klinisch psychoioog en psychotherapeut. 

Tegeii jkerti jd vervaagde daarmede de grens tussen geneeskunde in de 
klassieke zin en de gezondheidszorg en ook tussen gezondheidszorg en 
andere sectoren van welzijnszorg. Een vervlechting van taken van de 
onderscheidene categorjeen van beroepsbeoefenaren is daarvan mede 
het gevoig geweest. 

Voor een aantal beroepen op het gebied van de gezondheidszorg 
bestaan wettei i jke regeiingen met soms uiteentopende systemen, voor 
verschii lende andere beroepen zijn in het geheei geen wetteii jke regeiingen 
tot stand gekomen. De behoefte aan overzichteli jkheid en eenheid van 
systematiek is in de loop der jaren sterk toegenomen. De Staatscommissie 
Medische Beroepsuitoefening heeft, teneinde voor deze beroepen een 
gemeenschappeli jke noemer te vinden, het begrip «individuele gezond
heidszorg}) geYntroduceerd, waarbi j het gaat om de zorg voor de gezondheid 
van de individuele patient. Door enkeSe werkzaamheden te noemen die 
naar haar mening wel of niet tot de individuele gezondheidszorg dienen 
te worden gerekend, heeft de commissie haar opvatting omtrent het 
ierrein van de individuele gezondheidszorg duidelijk wil jen maken. 

Wi j hebben gemeend ons bij dit begrip, dat sedert de verschijning van 
het rapport van de Siaatscornmissie langzamerhand een vertrouwd 
begrip is geworden, te moeten aansluiten. Het gaat in dat kader niet 
alieen om de directe curatieve zorg, maar ook om al die activiteiten die 
gericht zijn op het voorkomen dat de gezondheid van een individu wordt 
bedreigd of aangetast. Zo zijn ook keurende artsen, voorzover hun taak er 
toe strekt er aan mede te werken dat de keurl ing niet in een voor hem 
bedreigende sttuatie terecht komt, werkzaam op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg. Anderzijds zullen, zoals de Staatscommissie 
Medische Beroepsuitoefening in haar rapport heeft aangegeven, verschii
lende andere zorg-activi teiten, zoals bejaardenzorg, sportmassage, 
gezinsverzorging, en dergeii jke, die niet specifiek zijn gericht op de 
gezondheid. niet onder het begrip individuele gezondheidszorg dienen te 
worden gebracht. 
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Een en ander neemt niet weg dat de vraag gewett igd is of er niet 
behoefte bestaat aan een duidelijker begrenzing van dat gebied. De 
Staatscommissie heeft de daarbij optredende rnoeiii jkheden we I onder 
kend, maar tensiotte voorkeur uitgesproken voor een pragmatische 
aanpak waarbi j van geva! tot geval wordt besiist of een beroep weftel i jk 
geregeld wordt en waarbij geen omschri jving van het begrip individuele 
gezondheidszorg in de wet wordt opgenomen. Anders dan de Staatscom
missie achten wi j de behoefte aan een bepaiing van het begr ip individuele 
gezondheidszorg aanwezig, Een dergelijke omschri jv ing geeft de contouren 
aan voor de omschri jv ingen van de verschil lende beroepen die in de wet 
zullen kunnen worden opgenomen en biedt als zodanig een grondslag 
voor het toetsen aan deze omschri jv ing van de tuchtnormen in artikei 62 
en van de sirafbepai ingen, opgenomen in artikei 109. Een bepaiing ter 
zake is dan ook in het wetsvoorstei opgenomen, Afs hoofdbestanddeei 
voor het begrip individuele gezondheidszorg is in artikei 1 tevens het 
begrip geneeskunst omschreven. Voor een nadere uiteenzett ing ter zake 
wordt verwezen naar de toel icht ing op dat artikei. 

Overigens moge worden opgemerkt dat voigens de opzet van de 
onderhavige wet het erkend zijn van een persoon ais gekwalif iceerde op 
een der tot de individuele gezondheidszorg behorende werkgebieden op 
zichzelf nog niet zal behoeven te betekenen dat de betrokkene als 
beroepsbeoefenaar binnen het kader van de individuele gezondheidszorg 
werkzaam is. Een erkenning als hierbedoeid za! worden bewerkstel l igd 
middels het opnernen van de betrokkene in een daartoe in te steilen 
register. De ingeschrevene zal echter niet verplicht zijn het beroep met 
het oog waarop dat register is ingesteid daadwerkelijk uit te oefenen. Het 
iijkt van beiang dit a! te dezer plaatse te vermeiden en er in di t verband op 
te wijzen dat de door opleiding verworven deskundigheid, die toegang tot 
het register zal gaan verschaffen, eveneens de grondslag kan vormen 
voor beroepsmatige activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg, 
die, hoe nauw ook verwant aan de tot het betrokken beroep te rekenen 
werkzaamheden, zelf buiten het bestek van de individuele gezondheidszorg 
vailen, met name doordat een gerichtheid op individuele pat ienten daarbij 
ontbreekt, Te denken vait onder meer aan tot het beroep van arts opgeleide 
personen die het verksezen werkzaam te zijn in organisatorische functies 
of foijvoorbeeld bij de geneeskundige inspectie, bij het onderwi js, bij het 
wetenschappeli jk onderzoek, en andere. In het ons voor ogen staande 
steisel zullen ook zij zich als arts kunnen laten registreren en aisdan de 
beroepstitel van arts mogen voeren ook al oefenen zij de «artsenpraktsjk» 
niet uit, tenzij een systeem van periodieke registratie voor hen is ingesteid, 
waarbi j als vereiste voor inschrijving onder meer geidt een voldoende 
recentheid van praktijkervaring op het gebied van de individuele gezond
heidszorg. 

In het voorgaande is al tot uit ing gekomen dat het van beiang is over 
criteria te beschikken voor de beantwoording van de vraag of een 
bepaald beroep voor regeling in het kader van deze wet in aanmerking 
komt. Dit beiang t reed! des te duideli jker naar voren in het l icht van het 
beleid dat is ger ichi op vermindering en vereenvoudiging van overheads-
regelingen. Het gaat daarbij niet siechts orn de vraag of een beroep zich 
al dan niet duidel i jka ls l iggende binnen het terrein van de individuele 
gezondheidszorg heeft afgetekend, maar tevens om de noodzaak van 
t i te lbescherming en registratie van een zodanig beroep, alsmede eventueel 
van het bestaan van tuchtrecht ten aanzien van dat beroep. Over de 
criteria heeft de Nationals Raad voor de Volksgezondheid desgevraagd 
een advies uitgebracht, terwijt nadien ook de Commissie verminder ing en 
vereenvoudiging yan overheidsregeiingen zich met deze materie heeft 
bexiggehouden. 

De Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelin
gen heeft zich bij haar beschouwingen in de eerste plaats gericht op het 
tuchtrecht en daar criteria voor aangegeven. Voor het onderbrengen van 
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een bepaald beroep in de wettel i jke regeling met betrekking tot registratie 
en t i telbescherming acht zij net voldoende indien voor dat beroep 
vastgesteld is dat de invoering van een pubiiekrechteli jk tuchtrecht 
noodzakelijk is. Daarnaast is er van uit gegaan dat er voor registratie en 
t i telbescherming ook voldoende grond zou bestaan wanneer aan de 
desbetreffende beroepsgroep de bevoegdheid tot net verrichten van 
handeiingen moet worden voorbehouden. Met betrekking tot de criteria 
voor het instelien van tuchtrecht grijpt de Commissie in eerste aanleg 
terug op het ontwerp van de toel ichting op het onderhavige wetsvoorstel . 
Daar is aangegeven dat het bij het invoeren van tuchtrecht gaat om 
criteria ais de mate van afhankeli jkheid van een patient ten opzichte van 
de beroepsbeoefenaren, de mogeli jkheden van de patient om de deskun 
digheid van de beroepsbeoefenaar te kunnen beoordelen, het bestaan 
van andere middeien om veroordeienswaardig gedrag te kunnen corr igeren 
en de mate waarin er bij de beroepsgroep zeif gedragsnormen tot 
ontwikkel ing zijn gekomen waaraan kan worden getoetst. Pas indien in 
ruime mate aan deze criteria is voldaan wordt in het rapport aanleiding 
gezien voor wettel i jk tucht recht ; «achterl iggende «status»-overwegingen 
behoren daarbij geen rol te speien». Met betrekking tot de beroepen die 
geen tuchtrecht kennen noch behoren tot een categorie waaraan bepaafde 
handeiingen worden voorbehouden, meende de Commissie voorshands 
dat registratie van overheidswege achterwege moet bii jven. 

Andere mogeli jke argumenten dan die bestaande in de noodzaak tot 
het invoeren van tuchtrecht en het verrichten van voorbehouden hande
i ingen, welke overheidsreguiering op basis van registratie zouden moeten 
rechtvaardigen, worden in het rapport van de Commissie samengevat als 
de behoefte aan «t i telbescherming in het belang van pubi ieksvertrouwen 
juncto controle via regulering en toezicht op deskundigheid, geschiktheid 
en kwaiiteit van de geregistreerden». Zij worden ook in onder l ing verband 
niet doorslaggevend geacht voor opneming in de wet van een beroep. De 
Commissie meende voorshands dat op grond van deze argumenten 
registratie van een beroep van overheidswege achterwege moet biijven. 

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de Commissie op het punt van 
de beroepen die in de wet moeten worden geregeid niet overgenomen. 
Het heeft zich bij het bepalen van zijn standpunt over deze zaak mede 
laten ieiden door de overweging dat juist vanwege het voornemen de 
beroepsmatige uitoefening van de gezondheidszorg vrij te geven door het 
schrappen van het verbod tot het onbevoegd uitoefenen van de genees 
kunst, een duidelijke publiekrechteli jke erkenning en waarborg van 
deskundigheid ten aanzien van een aantal beroepen vvier plaats in de wet 
de Commissie ter discussie steide, niet kan ontbreken. 

Wat betreft de criteria die worden gesteld voor wettel i jke regeling 
betreffende const i tut ieve registratie en t i te lbescherming kan het volgende 
worden opgemerkt. Globaal zijn er twee verschil lende motieven te 
onderschetden voor het in het leven roepen van een steisel van const i tut ieve 
registratie ten aanzien van een bepaald beroep. 

In de eerste plaats kan het een motief betreffen, dat rechtstreeks 
verband houdt met een zodanig steisel, te weten de noodzaak tot het van 
overheidswege erkennen van gekwali f iceerden op een bepaald terrein van 
de indivJduele gezondheidszorg in het belang van een goede voorl icht ing 
aan het publiek. In dit verband is hierboven gezegd dat juist vanwege het 
voornemen de beroepsmatige uitoefening van de gezondheidszorg vrij te 
geven een publiekrechtel i jke erkenning van deskundigheid met betrekking 
tot een aantal beroepen niet kan ontbreken. Het betreft hier met name die 
categories?! van beroepsbeoefenaren waarvan een niet onbelangrijk 
gedeelte zich rechtstreeks tot het publiek richt en die veelal met een 
zekere zelfstandigheid werkzaam zijn op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg, Door middel van de beschermde titel wordt degene die 
huip zoekt in staat gesteid de deskundige op het gebied waarop hij hulp 
behoeft, te onderkennen. 
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In de tweede plaats kan het opnemen van een beroepsgroep in een 
stelsel van constitutieve registratie frnede) verband houden met een 
ander doei, te weten de behoefte orn 

a. voor een beroepsgroep tuchtrecht in bet leven te roepen; in samen-
hang met het stelsel van constitut ieve registratie kan worden bewerkstelt igd 
dat degenen die tekortschieten onder omstandigheden niet langer tot de 
categorie van erkende personen worden gerekend (schorsing of doorhaling 
van de registratie als tuchtrechtel i jke rnaatregelj ; 

b. aan categorieen van beroepsbeoefenaren van een bepaald beroep 
(geregistreerden) het verrichten van bepaalde handelingen op het terrein 
van de indtviduele gezondheidszorg voor te behouden; 

c. voor een bepaalde groep van beroepsbeoefenaren een stelsel in te 
voeren, waarin aan de beroepsbeoefenaren de eis wordt gesteld dat hun 
bekwaamheid en ervaring voldoende recent is (periodieke registratie). 

Wat betreft de in het wetsvoorstel opgenomen beroepen kan in het 
l icht van het vorenstaande het volgende worden gezegd. Het eerstbedoeide 
motief geldt ten aanzien van de beroepen van arts, tandarts, apotheker, 
klinisch psycholoog, psychotherapeut, fystotherapeut, oefentherapeut-
Mensendieck, oefentherapeut-Cesar, dietist, logopedist, ergotherapeut, 
podotherapeut en verloskundige. 

Wat betreft de mondhygienist is de situatie zo dat deze ingevoige de 
Wet op de paramedische beroepen thans nog werkt op aanwijzing en 
onder controle van een tandarts. Er is evenwel een tendens te onderkennen 
naar een grotere zelfstandigheid ten opzichte van de tandarts; in verband 
daarmee wordt overwogen het Mondhygienistenbesluit op grond van de 
Wet op de paramedische beroepen aan te passen door de mondhygienist 
in dit opzicht op een lijn te stelten met andere, zojuist genoemde parame
dische beroepsbeoefenaren die op verwijzing van een arts, dat wi l zeggen 
met een grotere zelfstandigheid, werkzaam zijn. 

Motieven van de tweede soorf zijn voor een groot deel van de zojuist 
genoemde beroepen eveneens van belang. Daarnaast zijn zij van belang 
voor de verpieegkundigen (in verband met de invoering van tuchtrecht en 
het voornemen periodieke registratie voor hen In te voeren) en voor de 
klinisch chemici (in verband met het aan hen voorbehouden van handelin
gen, bestaande in het verrichten van punkties). 

Indien ten aanzien van een bepaatd beroep niet voldaan word t aan de 
bovenomschreven voorwaarden voor opneming in het stelsel van consti
tutieve registratie en t i te lbescherming, kan er eventueel nog aanleiding 
zijn voor de wetgever om regels te steiien ter zake van de opleiding tot 
dat beroep. Daartoe zal aanleiding zijn als er op andere (particuliere 
wijze) niet voorzien is of kan worden in een kwalitatief goede regeiing, 
terwij l er anderzijds een publiek. belang voldoende aanwezig moet zijn orn 
de opleiding van overheidswege te regeien. Aan het voltooien van de 
opleiding zal op 2ich geen rechtsgevoig in de vorm van een t i tel zijn 
verbonden. Het gaat immers om beroepen die ztch niet of nagenoeg niet 
zelfstandig ten opzichte van het publiek manifesteren. Wei kan worden 
aangenomen dat het maatschappeli jk gevolg van de regeiing zal zijn dat 
instell ingen van gezondheidszorg en beroepsbeoefenaren met name 
degenen die de erkende opleiding hebben voltootd in dienst zutlen 
nemen. Het ligt in het voornemen, evenals zulks nu het geval is, zodanige 
regels te stellen ten aanzien van de opleiding tot orthoptist, radiodiagnos 
tisch laborant, radiotherapeutisch laborant, ziekenverzorgende en 
apothekers-assistent. 

Ook ten aanzien van andere tot dusver niet geregelde beroepen op het 
gebied van de individuele gezondheidszorg is het denkbaar dat er 
behoefte bestaat van overheidswege opleidingseisen te stellen, Met name 
zal dit het geval zijn als aan de bovengestelde voorwaarden voor regeiing 
van de opleiding is voldaan en als een stelsel van constitutieve registratie 
en t i telbescherming niet nodig is, aangezien het gaat om beroepen die 
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reiatief weinig zelfstandigheid kennen in cie beroepuitoefening, wier 
beoefenaren zich niet of nauwelijks zelf rechtstreeks richten tot het 
publiek en ten aanzien van wie geen voornemen bestaat tuehtrecht of 
periodieke registratie in het leven te roepen of bepaalde handelingen op 
het terrein van de individuele gezondheidszorg aan hen voor te behouden. 

Omtrent de vraag welke beroepen voor wettelijke regeling inzake 
registratie en titeibescherming in aanmerking komen, heeft de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid in januari 1984 een interim-advies 
uitgebracht. Het advies heeft in het bijzonder betrekking op een concreti-
sering van de omstandigheden waaronder regeling van registratie en 
titeibescherming ten aanzien van een beroep in het beiang van een goede 
voorlichting aan het pubiiek in aanmerking kan komen. 

Teneinde tot een positief oordee! over opneming van een beroep in de 
wet te kunnen komen, za! hoe dan ook het beiang van de volksgezondheid 
voorop moeten staan. Aan de regeling van het beroep dient met het oog 
op het beiang van de volksgezondheid behoefte te bestaan. De Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid wijst er in zijn advies in dit verband op dat 
in dit opzicht ook de omvang van de beroepsgroep van beiang is, Opneming 
van een beroep is niet zinvol wanneer het aantal werkzame beroepsbeoe-
fenaren zo gering is dat er geen sprake kan zijn van een redelijke spreiding 
van de door het desbetreffende beroep verzorgde voorziening over het 
geheie land. 

Het beiang van een beroep voor de volksgezondheid zai met name 
kunnen worden aangenomen wanneer het effect van de behandelmethoden 
in het kader van de beroepsuitoefening in positieve zin is aangetoond. 
Een beperking schuilt voorts in het vereiste dat het moet gaan om 
beroepen waarbij sprake is van een geriehtheid op een individuele 
persoon, Ook dient de zorgverlening het hoofdbestanddeei te vormen van 
de beroepsuitoefening. 

Het werkterrein dat tot de beroepsuitoefening behoort, za! duidelijk 
moeten kunnen worden onderscheiden van andere, op aangrenzende of 
verwante terreinen werkzame beroepen. Een welhaast noodzakelijke 
voorwaarde daarvoor is dat de beroepsgroep een zekere eenheid vormt 
en een eigen identiteit bezit, zich richtend op handhaving of verbetering 
van het peil van de beroepsuitoefening en de opieiding daarvoor. De 
Nationale Raad wijst er in dit verband op dat een dergelijk onderscheidend 
vermogen onder rneer betekenis heeft voor degenen die van de aangeboden 
diensien gebruik maken, dan we! daarbij zijn betrokken, zoais instellingen 
op het gebied van de gezondheidszorg en financiers. In het verlengde van 
de af bakening van het werkterrein ligt een omschrijving van de verrichtingen 
die tot de beroepsuitoefening behoren. 

Voorwaarde voor het opnetnen van een beroep in de wet is verder dat 
de beroepsbeoefenaar op 2ijn terrein over de nodige deskundigheid 
beschikt. In de regei zal deze zijn verkregen door het volgen van een op 
enigerlel wijze van overheidswege erkende opieiding. 

Behalve deskundigheid is professionele zelfstandigheid van beiang. 
Wettelijke erkenning van een beroep in de vorm van opneming in de 
onderhavige wet Mjkt niet goed mogeiijk wanneer er geen sprake zou zijn 
van een professionele zelfstandigheid ten opzichte van andere beroeps 
beoefenaren. 

Naast de professionele zelfstandigheid ten opztchte van andere 
beroepsbeoefenaren is van beiang het ais zodanig herkenbaar zijn van de 
beroepsbeoefenaar voor het pubiiek en het in het karakter van de beroeps
uitoefening zeifstandig naar buiten optreden. 

Met name in de kringen van patienten dient er een duideiijke behoefte 
te bestaan aan bescherming von de titel van het beroep, als garantte voor 
deskundigheid. De tot het voeren van een titel gerechtigde za! als zodanig 
herkenbaar moeten zijn voor de patient en voor andere beianghebbenden. 
Dit iaatste punt is van wezeniijke betekenis voor opneming van een 
beroep m de onderhavige wet. 
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De Nationale Raad heeft als afzonderlijk criterium nog geformuleerd 
clat een beroep in beginsel slechts dan in aanmerking komt voor opneming 
in de onderhavige wet wanneer het betrokken beroep niet kan worden 
aangemerkt als een (potentiele) speciaiisatie van een basisberoep. Dat 
spreekt echter vanzelf. 

Bij het hanteren van de hier weergegeven criteria (aandachtspunten) 
zai men niet tot een eenvoudige toetsing kunnen komen door deze als het 
ware af te strepen, Veel rmeer zal er een afweging rnoeten plaatsvinden, 
waarbtj de verschillende eiementen in onderlinge samenhang worden 
bezien, Een dergelijke afweging zal het beste op wetsniveau kunnen 
geschieden, 

Bovenstaande overwegingen hebben er toe geleid dat in het onderhavige 
wetsvoorste! geen plaats meer is ingeruimd voor de medisch analist en 
de adjunct-medisch analist, alsmede voor de opticien, de opticiencon-
tactlenskundige en de opticien-oogmeetkundige. Voor de medisch analist 
en de adjunct-medisch analist geldt bij nadere beschouwing dat registratie 
met daaraan verbonden een stelsel van titelbescherming geen noodzake-
lijke voorwaarde is in het belang van de volksgezondheid. De medisch 
analisten en adjunct-medisch analisten zijn in overgrote meerderheid in 
dienst van instellingen van gezondheidszorg en treden in de regel niet 
zeifstandig naar buiten. De huidige situatie, waarbij wel de opleiding 
geregeid is in de onderwijswetgeving onder verantwoordelijkheid van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, kan voorshands als voldoen-
de worden aangemerkt. 

Ook ten aanzien van de opticien, de opticien-contactlenskundige en de 
opticien-oogmeetkundige is het kabinet tot de slotsom gekomen dat 
opneming in de onderhavige wet niet langer moet worden nagestreefd. 
Over het wettelijk regeien van deze beroepen is een jarenlange discussie 
gevoerd. Aliereerst verdient het opmerking dat het hier beroepen betreft 
die meer dan de thans geregelde gezondheidszorgberoepen worden 
uitgeoefend in de sfeer van detailhandel en ambacht en de daarvoor 
geldende wetgeving. Niet goed kan gesteld worden dat de individuele 
gezondheidszorg steeds een hoofdbestanddeel van de beroepsuitoefening 
uitmaakt. Een en ander maakt de noodzaak tot titelbescherming minder 
sprekend. Daarnaast zal de kwaliteit van de beroepsuitoefening bevorderd 
kunnen worden door verbeteren van opleidingsregelingen. 

Het bovenstaande in aanmerking genomen wordt ook niet de invoering 
van een publiekrechtelijk tuchtrecht als een noodzakelijke voorwaarde 
gezien voor het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de beroeps
uitoefening. 2o zal in de bestaande verhoudingen niet goed staande 
kunnen worden gehouden dat een patient in sterke mate afhankelijk is 
van een opticien, een opticien-contactlenskundige of een opticien-oog
meetkundige. 

Aan de voorwaarden tot opneming in de wet (regeling titelbescherming 
en registratie) voldoet wel het betrekkelijk nieuwe beroep van psychothe-
rapeut. De patient die de stap naar deze beroepsbeoefenaar maakt 
begeeft zich in een situatie waarin een sterke afhankelijkheid van de 
huipverlener geen uitzondering behoeft te zijn. Het is in de eerste plaats 
noodzakeiijk dat er waarborgen zijn dat degene tot wie men zich wendt, 
gekwalificeerd is. Psychotherapeuten vormen een zelfstandige beroeps 
groep, Het is niet ongebruikelijk dat de leden zich vrij vestigen. De 
bekwaarnheid zal derhalve dienen te kunnen blijken uit een beschermde 
beroepstitei. Zoals onder andere de Nationale Raad voor de Volksgezond
heid heeft aangegeven, moet ook het invoeren van een publiekrechtelijk 
tuchtrecht als niet te ontberen worden beschouwd. 

Wat voor de psychotherapeut geldt, geldt in vergelijkbare zin voor de 
klinisch psycholoog. De beroepsuitoefening van de klinisch psycholoog is 
gericht zowel op het herstellen van ziekelijk of gestoord gedrag als op het 
vergroten van het normale potentieel van een patient. De patient kan ook 
hier in een van de beroepsbeoefenaren afhankelijke positie komen te 
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verkeren. Zelfstandige vestiging Is bij deze beroepsgroep niet ongebruike-
iijk. Het zou te ver gaan de beroepsuitoefening van de kiinisch psychoioog 
in het stelsel van het onderhavige wetsvoorstei geheel vrij te laten zonder 
waarborgen te scheppen voor een goede beroepsuitoefening. De kiinisch 
psychoioog oefent strikt genomen immers de geneeskunst uit. Sesloten is 
daarom ook deze beroepsbeoefenaar in het wetsvoorstei op te nemen. 
Aanvullend advies van de Nationals Raad voor de Volksge2ondheid is 
gevraagd onder meer over een juiste omschnjv ing van het gebied van 
deskundigheid van de kiinisch psychoioog in vergeJsjking met die van de 
psychotherapeut, alsmede over de wenseii jkheid van het invoeren van 
tuchtrecht. 

Een afzonderli jke opmerking dient tot slot te worden gemaakt over de 
zogenaamde assisterende beroepen. in het algemeen moet worden 
geconstateerd dat een eigen professionele zelfstandigheid in de reiatie 
met de patient niet aanwezig is bij de beroepen van doktersassistent, 
tandarts-assistent en apothekers-assistent. Aiieen om deze reden a! zou 
een regeiing bij de onderhavige wet op het stuk van t i telbescherming en 
registratie niet op haar piaats zijn. Wei kan er aanleiding zijn om oplei 
dingsregeis te stelien ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende 
beroepen. Dit is het gevai bij het beroep van apothekers-assistent, dat 
reeds bij wet van 1878 (Stb. 222} regeiing heeft gevonden. 

H o o f d s t u k 3 . S y s l e e m d e r w e t 

Een wettei i jke regeiing inzake de beroepsuitoefening in de individuefe 
gezondheidszorg kan op verschiilende wijzen worden opgezet. Bij de wet 
kan worden bepaald dat de bevoegdheid tot uitoefening van een bepaaide 
werkzaamheid is voorbehouden aan degenen die aan bij of krachtens de 
we t gestelde opieidingseisen en eventueei andere eisen hebben voidaan. 
Dit systeern ligt ten grondsiag aan de huidige wet ten betreffende de 
uitoefening van de geneeskunst en van de artseni jbereidkunst Het is 
slechts aan arisen en, in beperkte mate, aan tandartsen, verloskundigen 
en diverse categorieen van paramedische beroepsbeoefenaren toegestaan 
werkzaam te zijn op het gebied van de uitoefening der geneeskunst. Het 
is daarnaast siechts aan apothekers en, in bijzondere gevaiien, aan 
arisen, apothekers-assistenten en anderen {zoals bi jvoorbeeid de farma-
ceutische Industrie) mits zij in het bezit zijn van een vergunning, toegestaan 
werkzaam te zijn op het gebied van artsenijbereidkunst. Voor teder ander 
geldt een verbod tot uitoefening van geneeskunst respectieveiijk artsenij
bereidkunst. Het verbod geldt integraai, te weten op het geheie terrein 
van de genees- respectieveiijk artsenijbereidkunst. De sanctie op het 
verbod tot de uitoefening der geneeskunst en de tandheelkunst is 
geiegen in artikei 436 Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt dat hij die niet 
is toegelaten tot de uitoefening van een beroep, waartoe de wet een 
toelat ing vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefent, strafbaar is. Met 
deze bepailng kan de onbevoegde uitoefening van de geneeskunst en van 
de tandheeikunst worden bestreden. De sanctie op het verbod tot 
uitoefening van de artsenijbereidkunst is geiegen in artikei 31 van de Wet 
op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408) . Dit artikei bepaait 
onder andere dat degene die onbevoegd de artsenijbereidkunst uitoefent 
strafbaar is. Dit systeern duidt men in de regel aan met het begrip 
beroepsbescherming, omdat het in beginsei elke vorm van beroepsuitoe
fening door ongekwaUficeerden ais onrechimat ig atwijst. In een dergelijk 
systeern dient de wet zo goed mogeiijk het kader aan te geven, waarbinnen 
een bevoegdheid geldt, vooral als het gaat om een beperkte bevoegdheid. 

Een ander denkbaar systeern duidt men in de regel aan met titelbe
scherming. In dat systeern is niet de werkzaamheid als zodanig voorbe
houden aan bepaaide groepen van deskundigen. maar is aiieen de titel 
welke van deskundigheid biijk geeft, beschermd. Een zodanig systeern 
geldt bi jvoorbeeid voor verpleegkundigen. leder mag het beroep uitoefe-
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nen, er bestaat althans geen onbevoegde uitoefening van de verpleeg-
kunde. Alleen de titel van verpleegkundtge mag niet worden gebruikt door 
degenen die niet in het bezit zijn van het desbetreffende d ip loma, Een 
algemene strafsanctie op het onbevoegd gebruik maken van de t i te! 
ontbreekt in het Wetboek van Strafrecht. In de specifieke wet ten ter 
regeling van de titeis vvordt dan ook een strafsanctie opgenomen. 

De verschii len tussen beide systemen zijn in de praktijk minder groot 
dan men op grond van het bovenstaande zou kunnen rnenen. Een 
systeem van beroepsbescherming kan niet voorkomen dat op grote 
schaal onbevoegde uitoefening van het beroep kan plaatsvinden zonder 
dat daartegen strafrechteli jk voldoende word ! of kan worden opgetreden. 
Aan de andere kant heeft een systeem van t i te ibescherming reeds tot 
gevolg dat het publiek en de instetlingen op het gebied van de gezond-
heidszorg weten wie deskundig is en wie niet en dat zij zich bij voorkeur 
zullen wenden tot t i te lgerecht igden. 

Het onderhavige wetsontwerp nu gaat in beginse! uit van een systeem 
van t i te ibescherming, ook voor die beroepen waarvoor tot dusverre een 
systeem van beroepsbescherming geldt, met dien verstande dat voor een 
beperkt aanta! deelgebieden een systeem van beroepsbescherming 
gehandhaafd blijft. De Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening 
heeft daartoe voorsteilen gedaan op grond van in hooldzaak de voigende 
overwegingen. Het integraie verbod tot uitoefening van de geneeskunst 
zonder een daartoe wettel i jk toegekende bevoegdheid sluit niet aan bij de 
thans heersende algemene overtuiging. Het blijkt in de prakti jk in tal van 
gevallen niet voor handhaving vatbaar. Het algemene verbod dwingt ook 
tot het scherp trekken van grenzen en het nauwkeurig formuieren van 
terreinafbakeningen, hetgeen in de praktijk moeil i jkheden oplevert en de 
ontvvikkeling van de beroepen dreigt te verstarren. 

Bij de hier vermelde overwegingen van de Staatscommissie wi i len wi j 
het voigende opmerken. Erkend moet worden dat onbevoegde uitoefening 
van geneeskunst zich in de praktijk op mime schaal voordoet. Tot 
strafvervoiging is het in het algemeen slechts gekomen in een beperkt 
aantal gevallen, waartn aan patienten kennelijk schade was berokkend. De 
bestaande wetgeving heeft, hoewel zij onder meer juist het uitbannen der 
zogenaamde kwakzalverij beoogde, dit doel niet weten te bereiken. De 
Commissie-Peters heeft in haar in 1969 uitgebrachte rapport er naar onze 
mening terecht op gewezen dat een behoorltjke handhaving van de 
huidige strafbepaling betreffende de onbevoegde uitoefening onmogel i jk 
is gebleken. De vraag rijst dan of een dergeli jke, kennelijk onhanteerbare 
bepaling nog wei bestaansrecht heeft. Het vertrouwen van de burger in 
de wetgever wordt daardoor niet versterkt. Daarnaast rijst de vraag of het 
in onze samenieving nog wel past, zulke str ingente beperkingen te stellen 
aan de eigen verantwoordeli jkheid en de daarbij behorende keuze-vrijheid 
van de individuele burger om hulp te zoeken voor de bevordering of het 
herstei van zijn gezondheid en die van de zijnen bij diegenen die hij 
daarvoor zelf wenst uit te zoeken. Wi j menen deze vraag ontkennend te 
moeten beantwoorden. De vri jheid van de patient zelf de keuze van de 
hulpverlener te bepalen dient naar ons oordeel niet verder beperkt te 
worden dan in het beiang van de patient noodzakelijk is. Als spiegelbeeld 
daarvan dient het integraie verbod voor anderen dan de op dit moment 
bevoegd verklaarden, om hulp te verlenen niet te worden gehandhaafd. 
Slechts in de gevallen waarin door het handelen van ondeskundigen 
schade aan de patient is ontstaan, dient een strafbepaling in het leven te 
worden geroepen. De Staatscommissie heeft daartoe enkele onderdelen 
van het gebied der geneeskunde genoemd, welke in haar opvatt ing aan 
deskundigen dienen te worden voorbehouden. Het betreden van die 
gebieden zal verboden zijn voor alien die niet bij of krachtens de wet 
daartoe bevoegd zijn verklaard, Wi j hebben ons bij die opvatt ing kunnen 
aansluiten. in hoofdstuk 8 wordt op de aanwijzing van deze zogenaamde 
voorbehouden gebieden ingegaan. Dit betekent niet dat wi j zouden 
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menen dat buiten die voorbehouden gebieden geen enkel gevaar aanwezig 
ZQU z'tp., indien ondeskundigen, althans niet-gekwaii f iceerden, hulp 
zouden verienen. Voor een optreden tegen hen is echter naar onze 
mening siechts reden, indien door nun handelen schade is ontstaan. 
Indsen daarvan sgrake is, zai ook buiten de gevallen van de artikelen 307 
en 308 W.v.Sr. strafrechteii jk moeten kunnen worden opgetreden. Artikei 
109 van het ondernavige wetsontwerp voorziet daarin, Dit artikei heeft 
overigens niet aileen betrekking op het terrein waarop tot dusverre een 
integraal verbod bestaat, nameiijk het terrein van de geneeskunst en de 
artsenijbereidkunst, maar strekt zich uit over het gehele gebied van de 
individueie gezondheidszorg, daar waar ingeschrevenen buiten het 
gebied van nun deskundigheden treden. Bovendien voorziet het wets
ontwerp er in dat in voorkomende gevallen ook kan worden opgetreden 
tegen degenen die niet ingeschreven zijn. 

Wi j wi i len er in het spoor van de Staatscommissie nog op wijzen dat 
een partieel verbod, beperkt tot de zogenaamde voorbehouden handelin-
gen, en een strafbepal ing als bovenbedoeld, niet de enige waarborgen 
zullen zijn orn een deskundige en verantwoorde hulpverlening op het 
gebied van de individueie gezondheidszorg te waarborgen. De eerste 
waarborg is de t i te lbescherming. De beoefenaren van de beroepen op dit 
gebied, welke in het kader van de nieuwe wet een regeling zullen vinden, 
zullen - evenals in de bestaande wetgeving - met uitsluit ing van anderen 
het recht kri jgen de bij hun beroep behorende en door de wet vastgestelde 
t i te! te voeren. De opzet waarbij dit recht uitsluitend wordt toegekend aan 
hen die een met het oog daarop door de wet verlangde, voldoende 
waarborgen van deskundigheid biedende opleiding met goed resultaat 
hebben door iopen, brengt mee dat de t i teigerecnt igde is te beschouwen 
ais een door de overheid erkende deskundige op zijn gebied. Door middei 
van de aldus beschermde t i te! wordt degene die hulp zoekt, in staat 
gesteld de deskundige te onderkennen. Het ten onrechte voeren van een 
tltei zai een strafbaar fe i t zijn. 

Een andere waarborg is gelegen in hetgeen door de Staatscommissie is 
aangeduid als het maatschappeli jk kader waarin de beroepsuitoefening 
plaatsvindt. De gezondheidszorg wordt grotendeels in georganiseerd 
verband ui tgeoefend, in relatie met insteli ingen en instituten als zieken-
fondsen, ziekenhuizen, kruisverenigingen en overheidsorganen. Van die 
zijde gaat eveneens een positieve invloed uit op de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening, evenals van het werken in samenwerkingsverbanden 
als staven van ziekenhuizen en groepsprakti jken. De genoemde insteli ingen 
en inst i tuten zullen zich in de regel wenden tot en gebruik maken van de 
diensten van bij of krachtens de wet erkende deskundigen. Voorbeelden 
daarvan leveren op dit ogenblik de uitvoeringsvoorschriften van de 
Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392) en de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten {Stb, 1967, 617). Zo geeft het Verstrekkingenbesluit 
ziekenfondsverzekering {Stb. 1966, 3) aileen aanspraak op vergoeding 
van speciai ist ische hulp, huisartsenhulp of tandheeikundige hulp, voor 
zover deze word t verstrekt door medische special isten, huisartsen en 
tandartsen, die als zodanig zijn ingeschreven in de desbetreffende 
registers van de Konsnklijke Nederlandsche Maatschappi j tot Bevordering 
der Geneeskunst, onderscheidenli jk van de Nederlandsche Maatschappi j 
tot Bevordering der Tandheelkunde. Het Besiuit eisen voor erkenning van 
ziekenhuizen (Stcrt . 1984, 234) schrijft onder meer voor dat de in een 
ziekenhuis ui tgeoefende medische special ismen dienen te worden 
ui tgeoefend door arisen die zijn ingeschreven in het specialistenregister 
van de Special isten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederland
sche Maatschappi j tot Bevordering der Geneeskunst. 

Met de andere overweging van de Staatscommissie, «dat een verbod 
tot het scherp trekken van grenzen en tot het nauwkeurig formuleren van 
grensafbakeningen, hetgeen in de praktijk moeil i jkheden oplevert en de 
ontwikkel ing van de beroepen dreigt te verstoren», kunnen wij minder 
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goed meegaan. De Staatscommissie zelf heeft geconstateerd dat een 
aanduiding van het werkterrein waarop de betrokkene uit hoofde van de 
door hem genoten opleiding als voldoende bekwaam mag worden 
aangemerkt, voor het publiek, voor de beroepsbeoefenaar zelf en andere 
beroepsbeoefenaren, aismede voor instances op het gebied van de 
gezondheidszorg, onmisbaar is, ook al is het trekken van scherpe grenzen 
niet mogeli jk. Wi j rnenen dat er bij een aantal beroepen een exacte 
omli jning van nun werkterrein wel mogeli jk is en dat zulks ook moet 
worden nagestreefd. Bij een aantal andere beroepen zal inderdaad met 
een giobaSe ornschrijving moeten worden volstaan. Nochtans bl i j f i een 
omschn'jving noodzakelijk, met name omdat de Staatscommissie heeft 
voorgesteld, weik voorstel door ons is overgenomen, in de wet een 
strafbepaling op te nemen ter zake van het, buiten het gebied van 
deskundigheid tredende, veroorzaken van schade aan de gezondheid van 
de patient. Het behoeft weinig betook dat mede met het o o n op deze 
strafrechteli jke impiicatie een ornschrijving van de betrokken gebieden 
van deskundigheid, die, zonder in overbodige details te vervallen, een 
voldoende concrete omli jning bevat om een duidelijk houvast te kunnen 
bieden, niet kan worden gemist. Op deze grond is in hoofdstuk III van dit 
wetsvoorstel bij ieder beroep een ornschri jving gegeven van het deskun-
dighetdsterrein, Een verstarrend effect in de beroepssfeer behoeft naar 
onze mening niet te worden gevreesd. 

H o o f d s t u k 4 , Raad v o o r d e b e r o e p e n i n de indiv idual !© g e z o f i d -
h e i d s z o r g 

Bij kritische beschouwing van de situatie welke zou ontstaan bij de 
invoering van het door haar voorgestelde systeem, heeft de Staatscom
missie Medische Beroepsuitoefening nog de behoefte gevoeld aan een 
sluitstuk. Met name doordat in het systeem van de commissie bij of 
krachtens de wet slechts globaal zou worden omschreven welk gebied 
van deskundigheid tot de onderscheidene beroepen zou behoren, werd in 
het bijzonder een beroep gedaan op de eigen verantwoordeli jkheid van de 
beroepsbeoefenaar, die aan de hand van hetgeen hij in de opleiding heeft 
geleerd of door ervaring heeft verkregen zelf de grenzen van zijn kennen 
en kunnen moet bepalen, Hierdoor zouden echter in de praktijk problemen 
kunnen ontstaan. De beroepsbeoefenaar zal immers ook rekening moeten 
houden met de deskundige inbreng van andere groepen van beroepsbe
oefenaren, terwij l bovendien rekening moet worden gehouden met 
telkens weer nieuwe ontwtkkelingen, waardoor verschuivingen in de 
grensafbakening kunnen optreden. Een voortdurende bewaking van het 
veranderingsproces, waartoe ook behoort het aangeven of een bepaald, 
(nog) niet geregeld beroep onder de werkingssfeer van de wet moet 
worden gebracht aismede het signaleren van het ontstaan van nieuwe 
specialismen en van onlwikkel ingen aan de grenzen van het begrip 
individuele gezondheidszorg, is dan ook naar het oordeel van de Staats
commissie noodzakelijk. Zij heeft met het oog daarop voorgesteld een 
Centraal Adviesorgaan in het leven te roepen, dat voor alle bij de wet 
geregelde beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg 
een giobale ornschri jving van het werkterrein opstelt en periodiek aanpast 
aan gewijzigde omstandigheden of verbeterde opleiding. Dit orgaan zou 
bovendien in de piaats kunnen treden van alleriei afzonderlijke organen 
voor de diverse beroepen. Een dergelijk orgaan zou naar de mening der 
Staatscommissie een veel betere kijk kunnen hebben op de totale 
problematiek en ook vee! beter de taken van de beroepsbeoefenaren op 
elkaar kunnen afstemmen. Zowel over de opleiding als over de voorwaarden 
van beroepsuitoefening zal het orgaan kunnen adviseren, hetzij aan de 
ministers hetzij in de vorm van aanbevelingen aan het «veld», en op die 
maniereen optimale coordinatie tussen de beroepsuitoefening en de 
opleiding kunnen bevorderen. 
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De behoefte aan een dergelijk orgaan bestaat naar onze mening ook nu 
nog. Reeds in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal (Kamerstukken II 1975/76, 13 768, nr. 1) heeft de 
toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid en MNseuhygiene te 
kennen gegeven met de gedachte van een adviesorgaan te kunnen 
instemmen, maar het minder duideiijk te achten dat dit adviesorgaan 
weer een nieuw zelfstandig orgaan zou moeten vorrnen naast de bestaande 
adviesorganen. Hi] stetde derhalve voor de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid te beiasten met de genoemde taken, welke Raad 
daartoe desgewenst een vaste commissie zou kunnen insteilen. 

Bij de behandeling van deze brief in de openbare vergadering van de 
vaste Commissie voor de Volksgezondheid uit de Tweede Kamer op 23 
februari 1976 is van diverse zijden instemming met dit voorstei van de 
toenmalige Staatssecretaris getoond, terwijl van andere zijde voorkeur 
werd gegeven aan de vorrninq van een afzonderlijk orgaan ais door de 
Staatscommissie voorgesteld. 

In de toelichting op het voorontwerp van Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg is de opvatting gehandhaafd dat aan de 
instelling van een afzonderlijk orgaan de voorkeur moet worden gegeven. 
In de eerste plaats wordt daartoe opgemerkt dat de aan het orgaan toe te 
kennen taken vragen om de inbreng van de specifieke deskundigheid van 
de beroepsbeoefenaren zelf. Zij zijn in de onderlinge samenwerking en 
samenspraak het meest aangewezen om de onderscheidene gebieden 
van deskundigheid te omlijnen en voorstellen te doen ter besiechting van 
eventuele grensgeschHSen. In de tweede plaats wordt er op gewezen dat 
een afzonderlijk orgaan meer mogelijkheden zal bieden om te komen tot 
coordinatie tussen opleidingen en beroepsuitoefening. 

Het adviesorgaan zal zich immers ook met alierlei opleidingstechnische 
zaken moeten bezighouden, waarbij overigens de advisering ter zake door 
de H80-raad, de Adviesraad voor het hoger onderwijs en de Onderwijsraad 
onveriet blijft. De coordinatie tussen opleidingen en beroepsuitoefening 
houdt onder meer in dat de opleidingen aangepast worden aan de 
ontwikkelingen in de beroepsuitoefening. Het adviesorgaan zal met het 
oog hierop op eigen initiatief moeten kunnen optreden door tijdig deze 
ontwikkelingen te onderkennen en aan te geven. 

Kraehtens de door de Wet voorzieningen gezondheidszorg aangebrachte 
wijzigingen in de Gezondheidswet is er een Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid, die een bredere taak en samenstelling heeft dan de 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Het is onder meer de taak van 
de Nationale Raad op verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen 
met betrekking tot de structuur, de uitvoering, de kwaliteit en de doelma-
tighejd van de gezondheidszorg, de uitvoering van wetten die de volksge
zondheid betreffen, alsmede alle andere zaken welke van belang zijn voor 
de volksgezondheid. De Centrale Raad voor de Volksgezondheid heeft in 
zijn advies over het voorontwerp bepleit - in het kader van de stroomlijning 
en beperking van het aantal adviesorganen - het in het voorontwerp 
genoemde adviesorgaan, de Raad voor de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg, onderdee! te doen zijn van de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid, met de mogelijkheid van delegatie van de advisering 
omtrent bepaalde door de Nationale Raad aan te geven deelonderwerpen. 
Daartoe zou in het onderhavige wetsontwerp een artikel kunnen worden 
opgenomen, waarin wordt bepaald dat de Raad voor de beroepen zal 
fungeren als een Kamer van de Nationale Raad. Voorts zouden in het 
onderhavige wetsontwerp bepalingen kunnen worden opgenomen 
waarin, zonodig in afwijking van de desbetreffende artikelen van de 
Gezondheidswet, voor de Raad voor de beroepen regelingen kunnen 
worden getroffen met betrekking tot zijn samenstelling en werkwijze als 
Kamer van de Nationale Raad. 

De gedachte van stroomlijning en beperking van het aantal adviesorga
nen vindt bij ons een positieve weerklank. Zij past ook in het beleid van 
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het kabinet inzake externe advisering, gelijk dat is geformuleerd naar 
aanleiding van de rapportage van de projectgroep externe advisering 
onder voorzitterschap van drs. J.G. van der Pioeg. Uitgangspunten daarbij 
zijn dat externe advisering efficient moet zijn georganiseerd, in die zin dat 
er een seiectief beleid moet warden gevoerd ten aanzien van de insteil ing 
van nieuwe adviesorganen, alsmede dat deze adviesorganen aan de 
Tweede Kamer rechtstreeks kunnen adviseren over bij de Kamer aanhangig 
gemaakte init iatief-voorstellen van wet. Wi j menendat aan de factoren die 
pleiten voor een zelfstandtg college en die in het vorenstaande zijn 
weergegeven ook recht kan worden gedaan indien het adviesorgaan een 
Kamer is van de Nationaie Raad voor de Volksgezondheid. Anderzijds is 
het op die wijze mogeiijk gunstige voorwaarden te scheppen teneinde tot 
een goede afstemming met de werkzaamheden van de Nationaie Raad te 
geraken. Zo is krachtens de nieuwe bepalrngen van de Gezondheidswet 
de voorzitter van een Kamer van de Rationale Raad lid van het Presidium 
van de Nationaie Raad, dat de werkzaamheden van de Nationaie Raad en 
zijn organen leidt en coordineert. Verder staat het secretariaat van de 
Nationaie Raad ook ten dienste van de Kamer van de Raad. 

Op een aantal punten lijkt ons een specifieke regeling voor een dergeli jke 
Kamer voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg in de wet 
naast de algemene regeis voor Kamers van de Nationaie Raad in de 
Gezondheidswet op zijn plaats. Deze hangen samen met het bijzondere 
karakter van de Kamer ais orgaan van advies en bijstand voor de uitvoering 
van een toekomst ige Wet op de beroepen in de individuele gezondheids
zorg. Aangezien de regeling van de Nationaie Raad voor de Volksgezond
heid een onderdeel is van de Gezondheidswet zullen ook deze specifieke 
regelen voor de onderhavige Kamer naast de algemeen geldende 
bepalingen voor Kamers van de Nationaie Raad in de Gezondheidswet 
worden opgenomen. Deze specifieke regelen zijn daarom vervat in 
voorsteflen tot wijziging van de Gezondheidswet. Verwezen zij hiervoor 
naar artikel 1 3 1 . De punten waar het om gaat zijn de volgende. 

In het voorgestelde artikel 13 a, tweede lid, is een taakomschri jv ing 
opgenomen, Het onder letter c opgenomen deel van de taak, het formuieren 
van aanbevelingen omtrent gedragsregels, kan niet worden afgeleid uit 
de taakomschri jving van de Nationaie Raad, en behoeft derhalve naar 
onze mening met zoveel woorden vermeiding in de wet. De artikelen 9 en 
13 van de Gezondheidswet voorzien immers alleen in de instei l ing van 
Kamers voor onderdeien van de adviestaak van de Nationaie Raad. 
Overigens lijkt het, nu de Kamer toch in de Gezondheidswet zal worden 
genoemd, reeds om die reden nodig de taakomschri jving in haar geheel 
op te nemen. 

De Kamer zal in beginsel zelfstandig kunnen adviseren zonder dat 
daarnaast de Nationaie Raad om advies wordt gevraagd. Wanneer de 
behoefte bestaat aan een advies ook van de Nationaie Raad, dan zal deze 
eigener beweging een advies kunnen uitbrengen. Tevens is het denkbaar 
dat de minister over een zaak advies vraagt van zowel de Kamer als de 
Nationaie Raad. 

De hoofdl i jnen voor de samensteli ing van de Kamer dienen eveneens 
afzonderli jk te worden geregeld (artikel 13 a, derde lid). De algemene 
regeling voor de samensteli ing van Kamers van de Nationaie Raad, zoals 
neergelegd in artikel 10 van de Gezondheidswet, kan niet zonder meer 
van toepassing zijn. Met name de onderdeien c en d van het eerste lid 
van dit artikel zijn niet toegesneden op de wenselijke samenstel i ing van 
een Kamer op het gebsed van de beroepen in de individuele gezondheids
zorg, 

Het lijkt verder wenselijk met zoveel woorden tot uitdrukking te 
brengen de bevoegdheid van de Kamer om commissies in te stellen. Er 
moet immers van uit worden gegaan dat het leeuwedeel van de werk
zaamheden binnen die commissies zal worden verricht (artikel 13 a. 
vierde lid), Vaste commissies kunnen via het reglement worden gemacht igd 
namens de Kamer te adviseren. 
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De aandacht wordt erop gevestigd dat naast de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cuituur, de Ministers van Justitie en van Onderwijs 
en Wetenschappen vertegenwoordigers voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de Kamer en van de commissies kunnen aanwijzen. Da 
adviezen van deze organen kunnen mede de beieidsterreinen van iaatst-
genoemde beide ministers raken. ingevoige het voorgesteide artikel 13 a, 
tweede lid, Gezondheidswet, worden de adviezen van de Kamer gevraagd 
door en uitgebracht aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cuituur. Dit betekent dat, ook wanneer een adviesaanvrage mede het 
beieid van een andere minister raakt, het de taak van de Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cuituur is de adviesaanvrage bij de Kamer 
aanhangig te maken. Omgekeerd zal hij de adviezen die de Kamer uit 
eigen beweging uitbrengt en die mede het beleidsterrein van zijn ambtge-
noten raken, te nunner kennis behoren te brengen. 

Ais naarrs voor het in te stellen orgaan lijkt ons Raad voor de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg het meeste in aanmerking te komen, 
Deze term is uit het voorontwerp overgenomen en zal in het vervolg 
worden gebruikt. 

in het voorgaande is de taak van de Raad al terloops ter sprake 
geweest. Beiangrijk is in de eerste piaats het desgevraagd of uit eigen 
beweging advies uttbrengen over voorzieningen van regelgevende aard. 
Bedoelde adviezen kunnen niet aiieen worden uitgebracht aan de Minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cuituur, maar ook aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, dit laatste voor zover het betreft bij de 
Tweede Kamer aanhangig gemaakte initiatief-voorstellen van wet tot 
wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 
Bij zijn advisering omtrent wettelijke maatregeJen zal de Raad uiteraard 
allereerst hebben te beoordelen of voor bepaalde niet in dit wetsontwerp 
geregeide beroepen op het terrein van de individuele gezondheidszorg de 
totstandkoming van een regeling in het kader van deze wet in het belang 
van de volksgezondheid nodig is, waarbij ook vragen betreffende de 
onderlinge afgrenzing van de beroepen die een regeling in deze wet 
krijgen, zeker aan de orde kunnen komen. Daarnaast zal advisering nodig 
zijn over alle krachtens de wet te treffen maatregelen van regelgevende 
aard. In concrete zuilen met name de volgende onderwerpen het gebied 
van deze advisering dienen uit te maken: 

a. de invoering van een wettelijk beschermde onderscheidende 
beroepstitel voor de gekwalificeerde beoefenaren van het betrokken 
nieuwe beroep; 

b. omlijning van het terrein ^ar\ deskundigheid dat door dat beroep en 
de onderscheidende titel wordt bestreken; 

c. het stellen van opleidingseisen waaraan moet zijn voidaan om als 
gekwalificeerde beoefenaar van het betrokken beroep te kunnen worden 
geregistreerd en daarmee het recht tot het voeren van de beschermde 
titel te verkrijgen: 

d. het invoeren van tuchtrecht voor een bepaalde groep personen die 
als gekwalificeerde beoefenaren van het betrokken beroep geregistreerd 
staan; 

e. het aanwijzen van «voorbehouden gebieden» en van de beroepen 
waarvan de gekwalificeerde beoefenaren, afhankeltjk van het omschreven. 
terrain van hun deskundigheid, toegang krijgen tot deze gebieden; 

f. het stellen van kwatiteitseisen ten aanzien van de onderwerpen, 
behandeid in artikel 56; 

g. het regeien van de opleiding tot een beroep, aangenomen krachtens 
artikel 51. 

In de tweede piaats willen wij het tot de taak van de Raad achten in het 
belang van een goede beroepsuitoefening aanbevelingen te doen met 
betrekking tot gedragsregeis, in acht te nenien bij de uitoefening van de 
betrokken beroepen. Wij hebben daarbij in het bijzonder het oog op 
gedragsregeis voor de onderlinge verhouding tussen verschillende 
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categorieen van beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld tussen arisen en 
verpleegkundigen, Al$ het gaat om gedragsregels die slechts een 
beroepsgroep betreffen mag er van worden uitgegaan dat de opsteiling 
daarvan in het algemeen aan de beroepsgroep zelf kan worden overgelaten. 
Mocht deze daarin niet of niet in votdoende mate voorzien dan zal de 
Raad voor de beroepen ter zake aanbevelingen kunnen doen. 

De Centrale Raad voor de Volksgezondheid heeft in zijn advies over het 
voorontwerp de vraag opgeworpen of de aanbevelingen met betrekking 
tot gedragsregels niet een bindend karakter zouden behoren te hebben, 
Wij rnenen dat het verienen van formeie rechtskracht aan deze aanbeve
lingen geen vereiste behoeft te zijn, Het gaat om gedragsregels in het 
belang van een goede uitoefening van het beroep. Zij zullen een richtsnoer 
dienen te bieden voor het handefen van beroepsbeoefenaren in concrete 
situaties. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze gedragsregels is 
dat zij voortkomen uit hetgeen omtrent een juiste beroepsuitoefening 
leeft binnen de beroepsgroepen, Daarom is het een taak van de Raad 
voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waarin de beroeps
groepen met hun specifieke verantwoordelijkheid en deskundigheid 
immers vertegenwoordigd zijn, aanbevelingen voor gedragsregels op te 
stellen. Dit wettigt de verwachting dat zij bij de beroepsbeoefenaren 
weerkiank zullen vinden en in acht zuilen worden genomen. Hun kracht 
2ullen zij moeten ontlenen aan de waarde die aan de inhoud zal kunnen 
worden toegekend, Er is onder die omstandigheden aanleiding dat de 
wetgever zich van het zelf geven van regeis - en het eventueel dreigen 
met straf tegen het niet-naieven daarvan - onthoudt. 

Het bovenstaande neemt niet weg dat het niet-naleven van de gedrags
regels door een beroepsbeoefenaar in bepaalde omstandigheden kan 
betekenen een tekortschieten in zorg, zoais bedoeld in de normomschrijving 
van het tuchtrecht in artikei 62, eerste Sid. In die zin zuilen de gedragsregels 
mede richting kunnen geven in gevallen van tuehtrechtelijke toetsing van 
het handelen van beroepsbeoefenaren. 

Zoals hierboven is opgemerkt zullen de gedragsregels onder meer 
betrekking kunnen hebben op de onderlinge verhouding tussen verschtl-
lende categorieen van beroepsbeoefenaren. Hierbtj kan in het bijzonder 
worden gedacht aan artikei 55, handelende over het doen uitvoeren van 
zogenaamde voorbehouden handelingen door anderen dan degenen die 
de wet daartoe bevoegd verklaart. Artikei 55 geeft aan dat de uitvoering 
van die handelingen alleen kan worden opgedragen aan personen van wie 
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij beschikken over de nodige 
bekwaamheid en verder dat er mogelijkheden moeten zijn tot het uitoefenen 
van toezicht door de opdrachtgever. Een nadere omschrijvtng van de 
bekwaamheidseis voor bepaalde aangegeven handelingen zal in de hier 
bedoeide gedragsregels kunnen worden neergelegd, evenals een nadere 
uitwerking van het toezichtsvereiste. De gedragsregels zullen onder meer 
kunnen sangeven in welke gevallen het wenseiijk is dat de opdracht tot 
het uitvoeren van de handelingen schrtftelijk wordt vastgelegd. Daarnaast 
zullen zij uitsluitsel kunnen geven over de vraag onder welke omstandig
heden de uitvoering van een opdracht kan worden geweigerd, bijvoorbeeld 
wanneer de betrokkene niet over de nodige bekwaamheid beschtkt, 

Voor wat betreft de samenstelling van de Raad hebben wij in de eerste 
plaats gedacht aan vertegenwoordigers uit de kringen van beroepsbeoe
fenaren in de individuele gezondheidszorg. Deze vertegenwoordigers 
zullen te zamen de meerderheid van het totaal aantal leden van de Raad 
uitmaken. Daarnaast is gedacht aan vertegenwoordigers van op het 
gebied van de individuele gezondheidszorg werkzame organisaties, niet 
zijnde organisaties van beroepsbeoefenaren. Voorbeelden daarvan zijn 
organisaties van ziekenhuizen als de Nationale Ziekenhuisraad, waarbtj wij 
gelet op hun bijzondere taaksteiling met betrekking tot opleiding van 
beroepsbeoefenaren in dit verband de academische ziekenhuizen nog 
afzonderiijk willen noemen, alsmede organisaties op het gebied van de 
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eerstelijns gezondheidszorg ais de Nationale Krutsvereniging en voorts de 
Nederlandse Vereniging voor ambulante geesteiijke gezondheidszorg. 
Ten slotte is voorzien in de benoeming van «andere leden» van de Raad. 
Hierbij kan worden gedacht aan personen die onafhankelijk staan van 
organisaties op het terrein van de gezondheidszorg, maar worden 
benoemd op grond van nun deskundigheid. 

Elke in de wet geregeide beroepsgroep zai ten minste een vertegen-
woordiger in de Raad moeten hebben. Dit betekent nu a} meer dan vijftien 
vertegenwoordigers ais bedoeld in het voorgesteide artikel 13 a, derde 
iid, onder c, Gezondheidswet. Het aantai feden van de Raad zou erg groot 
worden indien ook de in genoemd artikellid onder b en d bedoeide 
vertegenwoordigers en deskundigen te samen een aanta! zouden moeten 
omvatten dat niet geringer is dan eerstgenoemd aantai, Naast deze 
praktische overweging is er ook een principieie overweging om de 
vertegenwoordigers van de beroepsgroepen een meerderheidspositie te 
geven. Wij zijn nameiijk van mening dat bij het aangeven van de maatregelen 
die voor een goede beroepsuitoefening noodzakelijk worden geacht, de 
nadruk behoort te liggen op hetgeen bij de beroepsgroepen zelve 
daaromtrent leeft. Zij zijn ter zake kundig, maar dragen ook zelf daarvoor 
verantwoordelijkheid. Dit neemt overigens niet weg dat het gesfalte 
geven aan die verantwoordelijkheid binnen de Raad voor de beroepen 
geschiedt in samenwerking met anderen, waarbi) rekening moet worden 
gehouden met de opvattingen in de samenleving over een goede beroeps
uitoefening. 

De Centraie Raad voor de Volksgezondheid is in zijn advies over het 
voorontwerp nader ingegaan op de omvang van het in te steilen advlesor-
gaan. De omvang zai aanzieniijk zijn ais er rekening mee wordt gehouden 
dat er te zijner tijd nog meer beroepen een plaats in de wet zulien krijgen 
en dat voor sommige beroepen meer representanten in het orgaan zulien 
worden opgenomen. Ook de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst wijst daar onder andere in een afzonderlijk 
commentaar op. Zij noemt voorts ais factoren de zeer verschillende 
getalssterkten van de diverse beroepsgroepen, de omvang van het 
werkgebied en eventuele differentiaties binnen de beroepsgroepen. 

De Centraie Raad heeft de vraag opgeworpen of het zinvoi is een zo 
breed en genuanceerd samengesteld college van een dergelijke omvang 
plenair te laten vergaderen en trekt een vergelijking in dit opzicht met de 
Gezondheidsraad, die uit een groot aantai leden bestaat, die echter nooit 
plenair vergaderen. Ais centraie kern zou zijn te denken aan een stuurgroep 
met een beperkt aantai personen. Gedachten daaromtrent zijn ook 
vertolkt in het advies van de Staatscommissie. 

Wij menen dat deze gedachten waardevolle suggesties snhouden voor 
de werkwijze van de Kamer voor de beroepen in de indlviduele gezond
heidszorg. Ais vaststaand mag worden aangenomen dat het jeeuwedeel 
van de werkzaamheden van de Kamer, zoals al eerder werd opgemerkt, 
zich in het verband van commissies zai afspeien. De hier aangegeven 
werkwijze is mogelijk binnen de opzet, zoals deze in het wetsontwerp is 
aangegeven. 

Boofdstuk 5, Registrat ie en titeibeschermiirtg 

§ 1, Algerneen 

In dit wetsontwerp wordt het integrate verbod tot uitoefening van de 
geneeskunst zonder daartoe wettelijk verleende bevoegdheid terugge-
bracht tot een overeenkomstig verbod dat slechts bepaalde - in artike! 53 
aangewezen - deelgebieden bestrijkt. Buiten deze deeigebieden zai 
derhalve niet langer sprake zijn van onbevoegden in juridische zin. Het 
onderscheid tussen gekwalificeerden en niet-gekwalificeerden komt 
hiermee evenwel niet te vervailen, ook al zulien niet-gekwalificeerden die 
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terreinen van individuele gezondheidszorg die niet zijn voorbehouden aan 
gekwalificeerden, kunnen betreden. Dit iaatste laat onverlet hun verant-
woordelijkheid voor schade aan de gezondheid van degene aan wie zij 
bijstand hebben verieend, veroorzaakt door hun optreden. Voor zover aan 
deze verantwoordeltjkheid strafrechtelijke aspecten zijn verbonden, is 
- naast het Wetboek van Strafrecht - van beiang dat in artikei 109 
daaraan een strafbepaling, gericht tot niet-gekwalificeerden, is gewijd. 

Afgezien van artikei 109 is het wetsontwerp bi] uitstek gericht op de 
gekwalificeerden, in die ztn dat bevorderd wordt een kwalitatief goede 
beroepsuitoefening door degenen die daartoe de nodige kennis en kunde 
bezitten. Met name geschiedt dit door een stelsel van titelbescherming, 
waarbij het alleen aan degenen die aan bepaaide voorwaarden voidoen en 
die zijn ingeschreven in het daarvoor overeenkomstig de wet ingestelde 
register, is toegestaan de op de hoedanigheid waartn zij ingeschreven 
J I C I U I I utJ n crs.rvi »»y u u u u o H u b t l i o i t*5 v w c i g l l , \Jt i y c f \ vvu n IlLrOoi u t f i i ia n e t 

verboden de titel te voeren. In samenhang hlermee wordt, indien bepaaide 
handelingen in de zin van hoofdstuk IV zijn aangewezen als voorbehouden 
handelingen, het beroepsmatig verrichten van die handelingen alfeen 
toegestaan aan categorieen van ingeschrevenen in een bepaald register. 
Ongekwalificeerden is het dus verboden deze handelingen beroepsmatig 
te verrichten. 

Met het oog op het scheppen van waarborgen tot het handhaven van 
een verantwoord niveau van beroepsuitoefening behelst het wetsontwerp 
een zogenaamde constitutieve registratie, Dit betekent dat de bevoegdheid 
de titel te voeren wordt ontleend aan het feit dat men in het op die titel 
betrekking hebbende register staat ingeschreven en niet slechts aan het 
feit dat men een bepaald diploma heeft verworven. 

In het in dit wetsontwerp opgenomen steisel waarin het verlenen van 
individuele gezondheidszorg - afgezien van de voorbehouden handelin
gen - vrij is, vervult titelbescherming een belangrijke rol. Degene die 
ingeschreven staat in een register, ingesteld overeenkomstig deze wet, 
mag de titel voeren, waardoor hij zich onderscheidt van andere niet-
ingeschrevenen, en waardoor hij zich aan het publiek kenbaar maakt als 
een door de overheid erkende deskundige op het gebied waarop die titel 
betrekking heeft. Degene die hulp zoekt wordt door rnidde! van de 
beschermde titels in staat gesteld de deskundige te onderkennen. 
Anderzijds is het degene die niet in een bepaald register is ingeschreven 
niet toegestaan de desbetreffende titel te voeren. Hetzelfde geidt voor 
het dragen van een onderscheidingsteken (insigne) dat betrekking heeft 
op een bepaaide titel: het is de ntet-ingeschrevene verboden het betref-
fende, op grond van artikei 107 vastgestelde onderscheidingsteken of 
een daarmee in hoofdzaak overeenstemmend onderscheidingsteken te 
voeren. 

§ 2. Registratie van beroepstiteis 

Het wetsontwerp kent, zoals boven gesteld, een constitutieve registratie. 
In de tot dusver geldende wetgeving komt een dergelijk stelsel reeds voor 
in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, volgens welke apothekers, 
apotheekhoudende artsen en apothekers-assistenten geen gebruik 
mogen maken van hun bevoegdheid tot uitoefening van de artsenijbereid-
kunst zoiang zij niet zijn ingeschreven in het daarop betrekking hebbende 
register. Ook in het inmiddels ingetrokken wetsontwerp op de verpleeg-
kundigen was een dergelijk stelsel opgenomen, 

Door inschrijving in het betrokken register ontstaat voor de ingeschre-
vene het recht op het voeren van de beroepstitel. Anders dan in het oude 
stelsel zal in het nieuwe stelsel ten aanzien van de beroepen op het 
terrain van de individuele gezondheidszorg geen sprake meer zijn van 
opleidingstitels, dat wii zeggen titels, verbonden aan het met gunstig 
gevolg doorlopen hebben van een bepaaide opleiding. In het rapport van 
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de Staatscommissie wordt ten aanzien van het steiseJ van consti tut ieve 
registratie esn onderscheid tussen twee fasen gemaakt ter zake van de 
maatsehappeli jke posit ie van de betrokkenen. De eerste fase is die waarin 
de betrokkene een bepaaide deskundigheid verwerft, De tweede fase is 
die waarin hij de in de opieiding verworven deskundigheid in de maat-
schappeli jke sfeer gaat toepassen. Pas bij de overgang naar de tweede 
fase gaat de betrokkene dee! ui tmaken van de beroepsgroep; aisdan 
dient hi] ook te gaan vailen onder het rechtsregiem dat de rechtsposit ie 
van zodanige groep moet beheersen. De toetreding to t die groep en 
daarmee de aanvaarding van de wettefi jke consequenties is een zeifstan-
dige stap, die de betrokkene na voibrachte studie desgewenst neemt. 
Daarmee verwerft hij de bijzondere rechten en onderwerpt hij zich aan de 
bijzondere pl ichten die voor de groep gelden. Deze vri jwil l ige stap zai 
bestaan uit het indienen van een aanvrage om inschrijving in het overeen-
komst ig deze wet ingestetde register. Tot de aan de inschrijving verbonden 
rechtsgevoigen 23! behoren het recht tot het voeren van de beroepsti tel , 
de bevoegdheid werkzaam te zijn op gebieden van de individuele gezond 
heidszorg, die c.q. voor de betrokken groep zijn gereserveerd, alsmede 
het c.q. valien onder het voor de groep geldende tuchtrecht. 

De in de wetgeving van het oude bestel geregelde opieidingstiteJs 
zullen bij invoering van een stelsei van beroepstitels niet langer bestaan 
(uiteraard biijft het getuigschrif t ais onafneembaar bewijs van bekwaamheid 
het uitgangspunt bij de beoordel ing van de vraag of iemand in het 
betrokken register kan worden ingeschreven en, zo d i t geschiedt, de 
desbetreffende beroepsti tel mag voeren). In verband hiermee bestaat er 
ook niet ianger behoefte aan de bepaiing in de Wet op het wetenschappel i jk 
onderwijs omtrent de «hoedanigheid» van de in die we t geregelde 
opieidingen tot arts, tandarts en apotheker. 

Voor de goede orde zij voorts opgemerkt dat degene die zich - vri jwil i ig -
in het register heeft laten inschri jven, niet daadwerkeii jk zijn beroep op 
het gebied van de individuele gezondheidszorg hoeft uit te oefenen. Hij is 
in dat opzicht geheei vri j , maar hij dient wel te beseffen dat hij in zijn 
hoedanigheid van ingeschrevene aan tuchtrechtspraak is onderworpen 
indien voor de categorie waartoe hij behoort tuchtrecht in het leven is 
geroepen. Dit laatste is dus ook van beJang indien de betrokkene incidenteel 
(niet-beroepsmatig) individuele gezondheidszorg uitoefent, aismede, 
indien hij strikt genomen geen gezondheidszorg verleent aan individuele 
personen maar door zijn optreden in stri jd handelt met het algemene 
beiang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg. Ten 
aanzien van dit iaatste aspect word t verwezen naar artikel 62 , eerste l id, 
onder b, en de ter zake gegeven toei icht ing in hoofdstuk 1 1 , paragraaf 5 
van het algemeen dee! van de toei icht ing. 

De hier bedoeide registers zullen door de Minister van Weiz i jn , Voiks-
gezondheid en Cuttuur worden ingesteld en beheerd, De redenen waarorn 
het beheer ervan niet is opgedragen aan de betrokken hoofdinspecteurs 
van de volksgezondheid zijn gelegen In de overweging dat het i.e. gaat 
om een const i tut ieve registratie. inschri jving in het register roept derhalve 
rechtsgevoigen in het leven. Zodanige juridische reievante beslissingen 
(beschikkingen) behoren te worden genomen onder directe verantwoor-
deli jkheid van de betrokken bewindspersoon en behoren niet te worden 
overgeiaten aan ambtenaren. Op grond van dezeifde overweging is in het 
- inmiddeis ingetrokken - wetsontwerp op de verpleegkundigen eveneens 
het beheer over het register aan de minister opgedragen. De beheersop-
dracht aan de minister betekent niet dat alie - ongetwi j fe ld tairi jke -
beslissingen door de minister zeif moeten worden genomen. Door ter 
zake mandaat te verlenen aan de daarvoor aan te wijzen ambtenaar za! de 
beslissing namens de minister kunnen worden genomen. Het vorenstaande 
laat onveriet dat de in de registers opgenomen gegevens mede dienstbaar 
kunnen zijn bij de uitoefening van de taken van het Staatstoezicht en dat 
dit derhalve daarover kan beschikken 
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Om te bevorderen dat de periode tussen het met goed gevolg afleggen 
van het exarnen en de inschrijving in het register, waarbij zal moeten 
worden nagegaan of geen weigeringsgrond voor inschrijving aanwezig is, 
niet iang zal zijn, is in het wetsontwerp bepaald dat binnen twee maanden 
op de ingediende aanvrage wordt beslist. Denkbaar is dat bij het uitreiken 
van het diploma tevens een aanvraagformulier wordt uitgereikt teneinde 
de betrokkene in staat te stellen ?.o spoedig mogelijk de aanvrage om 
inschrijving met de daarbij over te leggen bescheiden en gegevens in te 
dienen. 

§ 3. Eisen voor inschrijving in het register 

In de wet zelf zullen de gronden tot weigering van inschrijving in het 
register worden vermeld; hetzelfde geldt voor de doorhalingsgronden ten 
aanzien van gedane inschrijvingen. Zowe! bij de welgeringsgronden a!s bij 
de doorhalingsgronden gaat het om objectief vast te stellen feiten. De 
bevoegdheid tot beslissen inzake inschrijving dan wel doorhaling draagt 
een gebonden karakter. Van bedoelde beslissingen zal, naar mag worden 
aangenomen - het uiteindelijk oordeel ter zake berust bij de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State ~, Arob-beroep openstaan, waarbij de 
besiissing op haar rechtmatigheid kan worden getoetst. 

In artikel 5 zijn de algemene gronden tot weigering van een inschrijving 
opgenomen. In hoofdzaak gaat het daarbij om eisen op het stuk van 
vakbekwaamheid, zoals die in hoofdstuk III ten aanzien van de verschillende 
beroepen zijn gesteld. Daarnaast zijn andere weigeringsgronden opgeno
men; onder meer betrekking hebbende op de gevallen waarin een 
vroegere inschrijving van de aanvrager ter tenuitvoerlegging van een 
tuchtrechtelijke maatrege! of een maatregel wegens ongeschiktheid is 
doorgehaald of geschorst, of de gevallen waarin de aanvrager anderszins 
niet voldoende geschikt mag worden geacht om te worden ingeschreven 
(met name indien hij onder curatele is gesteld of door de reehter ontzet is 
uit het recht het beroep uit te oefenen). Naast deze algemene weige
ringsgronden zijn er voor specifieke doeleinden elders in de wet bijzondere 
weigeringsgronden vermeld. Gewezen wordt op artikel 8, eerste lid, 
waarin, ingeval bij algemene maatregel van bestuur een stelsel van 
periodieke registratie voor een bepaalde beroepsgroep in het leven wordt 
geroepen, de op het stuk van vakbekwaamheid voor inschrijving in het 
register gestelde eisen in die zin worden aangescherpt dat nodig is dat de 
vakbekwaamheid voldoende recent is, hetgeen kan blijken uit recente 
opleiding dan wel uit recente praktijkervaring. Voor een nadere algemene 
toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 6 van dit hoofdstuk. 

Ten aanzien van de doorhalingsgronden ligt de zaak analoog. In artikel 
7 zijn de algemene doorhalingsgronden vermeld. Aangezien inschrijving 
berust op vrijwilligheid, kan de ingeschrevene op elk moment zijn 
inschrijving doen doorhalen. Behalve een daartoe strekkend verzoek van 
de ingeschrevene (en het overlijden van de betrokkene) worden ook nog 
andere omstandigheden vermeld, die een grond voor doorhaling opleveren, 
zoals het tenuitvoerleggen van een tuchtrechtelijke maatregel of een 
maatregel wegens ongeschiktheid, strekkende tot doorhaling of schorsing 
van de inschrijving, alsmede het bij rechterlijke uitspraak ontzet zijn van 
het recht tot beroepsuttoefening en het onder curatele gesteld zijn. 

De Staatscommissie heeft in haar rapport beschouwingen gewijd aan 
de vraag of nog een andere eis voor inschrijving zou moeten worden 
gesteld, te weten de lichamelijke en geestelijke geschiktheid. Op grond 
van een reeks van argumenten heeft zij zich geen voorstander verklaard 
van een dergeiijk stelsel- Wij menen ons bij dit standpunt te moeten 
aansluiten, in hoofdzaak op de volgende gronden. Allereerst kunnen aan 
een dergeiijk stelsel aanzienlijke risico's zijn verbonden aangezien, zoals 
de Staatscommissie opmerkt, het gevaar aanwezig is dat onder de 
dekmantel van een toetsing van de geschiktheid van de betrokkene diens 
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gedragspatroon in moreel en sociaal opzicht word t beoordeeld. Hel is 
voorts nog maar de vraag of de lichameiijke en geesteli jke geschiktheid 
zich we! 20 makkelijk iaat toetsen. Een vraag is 00k of, !os van het 
vorenstaande, ter zake wei een praktisch hanteerbaar systeem is op te 
zetten. In dit verband kan er op worden gewezen dat het in het onderhavige 
wetsontwerp zai gaan om de toetsing van vefe t ienduizenden aanvragen 
om inschrijving in het register. De uitvoering van bedoeld systeem zai 
zowel extern ais intern leiden tot belasting van de aanvrager, de overheid 
en degenen die in beroep een uitspraak ter zake zullen moeten doen. 
Deze lastenverzwaring houdt onder meer in dat aanvragen orn inschrijving 
niet meer snel kunnen worden aigehandeid, dat de nodige bekendmakings- , 
bezwaar-, onderzoek- en beroepsprocedures in het Seven zullen moeten 
worden geroepen. Ook zai niet bij alle beroepen voor een zodanige 
toetsingsprocedure in dezelfde mate voldoende aanleiding bestaan, met 
name bij die beroepen waar t i jdens de opleiding de iicharnelijke en 
geestelijke geschiktheid in voldoende mate kan worden getoetst. 

Met de Centrale Raad voor de Voiksgezondheid, die zich evenmin heeft 
uitgesproken voor een stelsel van toetsing van geschiktheid ten aanzien 
van alle aanvragers om inschri jving, zijn wij van mening dat zekere 
waarborgen van geschiktheid kunnen worden gevonden in de opleidings-
eisen en het kader waarin de opleiding plaatsvtndt. Daarnaast zijn 
waarborgen te vinden in het kader waarin de betrokkenen - vaak samen 
met beroepsgenoten - werkzaam zijn {intercoiiegiale toetsing), Tenslotte 
kan worden gewezen op de bepalingen van hoofdstuk VIII betreffende 
maatregelen wegens ongeschiktheid. Met toepassing van die bepalingen 
kan in individuele gevallen op voordracht van de aangewezen inspecteurs 
van de voiksgezondheid een ingeschrevene in een bepaald register uit dat 
register worden verwi jderd of kan d iensberoepsui toefening met bijzondere 
waarborgen worden omkleed als hij wegens zijn geestel i jke of l ichameiijke 
gesteldheid of wegens zijn verslaving ongeschikt moet worden geacht to t 
die beroepsuitoefening of tot het zonder zulke waarborgen uitoefenen 
van het beroep. 

§ 4. De in het register op te nemen gegevens 

De in het voorontwerp te dien aanzien opgenomen regeiing zag er in 
hoofdl i jnen als volgt uit. In de wet zelf werden niet de onderwerpen 
vermeld ten aanzien waarvan gegevens omtrent de betrokkene in het 
register zouden kunnen worden opgenomen. Dit we rd overgeiaten aan de 
lagere wetgever. Wei werd in de wet aangegeven dat de algemene 
maatregel van bestuur, die di t zou moeten regelen, een nogal breed scala 
van gegevens zou kunnen bestr i jken; in ieder geval ook gegevens die 
strikt genomen voor de toepassing van het steisel van consti tut ieve 
registratie en de in verband daarmee gegeven noodzaak aan derden 
mededel ingen te kunnen doen over de vraag wie in het register staat 
ingeschreven, en, zo dit het geval is, onder welke eventuele beperkingen 
en voorwaarden, niet zouden hoeven te worden vermeld. Het voorontwerp 
sprak in dat verband over gegevens, van belang voor een goed overzicht 
van het bestand der beroepsbeoefenaren, hun werkterrein en de plaats 
waar en het verband waarin zij werkzaam zijn. Met het oog hierop werd 
aan de ingeschrevenen de verpi icht ing opgelegd van mutat ies ten aanzien 
van deze feiten en omstandigheden aan de minister mededel ing te doen. 

Ten aanzien van het recht op informatie betreffende registergegevens 
werd bepaald dat de betrokkene zelf in alle gevallen recht had op alle 
informatie te zijnen aanzien in het register vermeld. Ten aanzien van 
derden werd l imitatief aangegeven op welke gegevens recht van informatie 
bestaat. Deze gegevens zijn beperkt tot die zaken die van belang zijn voor 
de rechtsposit ie van de ingeschrevenen ten opzichte van de buitenwacht 
en dus voor derden relevant zijn. Tenslotte werd bepaald dat bij algemene 
maatregel van bestuur ook nog andere dan de zojuist bedoelde gegevens 
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uit het register aan derden mogen worden verstrekt. In de toelichting 
hierop werd gesteld dat van deze mogelijkheid een omzichtig gebruik zou 
worden gemaakt; de nodige terughoudendheid zou worden betracht ten 
aanzien van die gegevens die binnen de persoonlijke ievenssfeer van de 
betrokkene vallen. 

In de commentaren en adviezen inzake het voorontwerp rs op een 
aantal boven weergegeven aspecten van die regeling kritiek uitgeoefend. 
Deze kritiek kwam er op neer dat de wet meer zelf zou moeten regelen, 
dat een beeld zou moeten worden gegeven van de in de registers op te 
nemen gegevens, alsmede dat de reeks van mogeltjk op te nemen 
gegevens te uitgebreid zou zijn en dat onvoldoende houvast wordt 
geboden voor welke doeleinden de gegevens kunnen worden gebruikt en 
aan wie zij kunnen worden verstrekt, 

Naar aanleiding van deze opmerkingen en bezwaren hebben wij de 
regeling nog eens kritisch bezien, Dit heeft geleid tot een aantai wijzigingen, 
waarvan wij hopen dat daardoor de eerder tegen de regeling van het 
voorontwerp ingebrachte bezwaren zijn weggenomen, 

Wat betreft de gegevens die ten aanzien van de ingeschrevenen in het 
register worden opgenornen, zijn in de wet zelf {artikel 3, tweede lid) de 
onderwerpen opgenornen ten aanzien waarvan gegevens in het register 
kunnen worden vermeld. Bij de keuze daarvan is leidraad geweest 
hetgeen bij de toepassing van het voorgestelde stelsel van registratie 
nodig is teneinde de betrokkenen voldoende te identificeren. De hier 
bedoelde onderwerpen zijn: naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, 
nationaliteit en adres van de betrokkene, alsmede het nummer van 
inschrijving en het tijdstip van inscbrtjving. Gegevens betreffende de 
vraag of het beroep wordt uitgeoefend en, zo ja, op welk werkterrein en 
in welk kader zijn derhalve, anders dan in het voorontwerp, niet opgenornen. 

Afgezien van de bovengenoemde gegevens, in hoofdzaak er toe 
strekkende om de betrokkene te kunnen identificeren, welke ten aanzien 
van alle ingeschrevenen worden vermeld, kunnen, krachtens elders in de 
wet gestelde bepalingen, in individueie gevalien andere, voor de rechis-
positie van de betrokkene relevante gegevens worden opgenornen. Zo 
zullen bepaalde maatregelen, opgeiegd krachtens de tuchtrechtbepalingen 
in het register ten uitvoer moeten worden gelegd (artikei 63), Een ander 
voorbeeld is te vinden in artikel 58, vijfde lid, betreffende buitenslands 
gediplorneerden, onder wie degenen aan wie door de minister een 
verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in artikel 57, eerste lid, onder b, 
is verleend, al dan niet met daaraan verbonden beperkingen, Nog een 
voorbeeld kan worden gevonden in artikel 14, tweede lid, op grond 
waarvan van elke erkenning als specialist en intrekking van zodanige 
erkenning een aantekening in het register wordt geplaatst. Vergeleken 
met het voorontwerp is voorts de verpiichting van de ingeschrevenen tot 
het opgeven van mutaties in de feiten en omstandigheden die te hunnen 
aanzien in het register moeten zijn vermeld, geschrapt. Hierbij is overwogen 
dat in vergeiijking met het voorontwerp het aantal gegevens per inge-
schrevene (artikel 3, tweede lid) beperkter zal zijn, De selectie van de in 
dat artikellid genoemde onderwerpen is in hoofdzaak afgestemd op die, 
genoemd in het wetsontwerp op de Centrale personenadministratie 
(C.P.A.), in die zin dat de onderwerpen van arttke! 3, tweede lid, ook met 
zoveel woorden voorkomen in artike! 7 van het wetsontwerp op de C.P.A. 
Aangezien de C.P.A. volgens het wetsontwerp uit haar register gegevens 
kan verstrekken aan overheidsinstanties, voor zover d\e instances deze 
nodig hebben voor de uitoefening van hun taak, bestaat er, nu de 
mutaties ten aanzien van de in artikel 3, tweede lid, genoemde onderwerpen 
kunnen worden doorgegeven door de C.P.A., niet ianger behoefte aan een 
bepaling, inhoudende dat elke betrokkene zelf bedoelde mutaties zou 
moeten doorgeven. De hier aangegeven opiossing brengt ook voor het 
ministerie aanzieniijk minder werkzaamheden met zich. De van de C.P.A. 
te ontvangen informatie za! ook sneiler beschikbaar zijn en meer volledig 
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dan indien het verkrijgen van die informatie afhankelijk zou zijn van zovele 
betrokkenen, 

inrniddels is besloten de regeling, vervat in het wetsvoorstel op de 
Centraie personenadministratie, ingri jpend te wijzigen. Dit zal er toe 
leiden dat dat wetsvoorstel zal worden vervangen door een regeling 
inzake de gemeenteli jke bevolkingsadministratie, welke ook de zojuist 
vermelde funct ie - informatieverschaffing aan rijksdiensten - zal kunnen 
vervullen, Indien daartoe aanleiding bestaat, zai de opsomming van 
gegevens, opgenomen in artikel 3, tweede lid, van het onderhavige 
wetsvoorstel , worden afgestemd op de regeling inzake de gemeentel i jke 
bevolkingsadministrat ie. Indien de Wet op de gemeenteli jke bevolkings
administrat ie later in werking mocht treden dan de onderhavige wet , dan 
za! elke ingeschrevene - in zijn eigen belang de op hem betrekking 
hebbende mutat ies voorshands zelf aan de beheerder van het register 
moeten melden. 

Naar aanleiding van de krstiek, geuit op de bepaling in het voorontwerp, 
volgens welke bij algemene maatregel van bestuur ook andere dan de in 
de wet aangegeven fei ten, vermeid in het register, aan derden zouden 
mogen worden verstrekt, is deze bepaling in dit wetsontwerp niet 
gehandhaafd. 

§ 5. Andere functies van de registratie 

Los van de constitutieve, primaire aspecten, kan de registratie een 
aantal nevenfuncties vervullen. Naar aanleiding van het uitbrengen van 
het voorontwerp is gevraagd in de wet zelf vast te leggen welke neven
functies hier zijn bedoeld; het voorontwerp Net dit punt ongeregeid. 
Opgemerkt zij dat in het oude bestel voor verschilfende beroepen reeds 
administrat ieve registraties bestaan. Aan die registraties zijn geen 
constitut ieve aspecten verbonden. Die registraties hebben betrekking op 
degenen die bevoegd zijn tot uttoefening van een bepaald beroep dan wel 
een bepaalde opleiding hebben vol tooid, Nu krachtens het onderhavige 
wetsontwerp registers met consti tut ieve funct ie in het leven worden 
geroepen (waarbij het register een beslissend antwoord moet geven op 
de vraag of iemand terecht een beschermde titel voert en of zijn recht 
daartoe beperkt of onbeperkt is) ligt het voor de hand de wettei i jke basis 
voor de bestaande administratieve registraties te laten vervailen en de 
belangrijkste functies, aan die administratieve registraties verbonden, 
onder te brengen bij de registratie, geregeld in dit wetsontwerp. Nadere 
overweging ten aanzien van het punt de bedoelde nevenfuncties in de 
wet zelf te vermelden heeft geleid tot de conclusie dat dit inderdaad 
wenseli jk is, in verband hiermee is artikel 12 opgenomen, waarin de 
nevenfuncties l imitatief staan vermeid. Kortheidshalve wordt verwezen 
naar de toel icht ing op dat artikel. 

§ 6. Periodieke registratie 

in het voorontwerp was uitsluitend ten aanzien van verpleegkundigen 
- overeenkomstig het wetsontwerp op de verpleegkundigen - een 
regeling inzake periodieke registratie opgenomen. in een dergeii jke 
regeling geschiedt inschrijving in het register slechts voor een bepaald 
ti jdvak. Na afloop van dat ti jdvak wordt de inschrijving doorgehaald en 
moet een nieuwe aanvraag om inschrijving worden ingedtend. Of inschrij
ving zal kunnen plaatsvsnden is bij zodanige regeling afhankelijk van de 
vraag of de bekwaamhetd, verkregen door scholing en praktijk, voldoende 
recent is. Is dit niet het geval, dan zal de nieuwe aanvrage om inschrijving 
niet kunnen worden ingewii l igd. Als motivering voor het invoeren van 
periodieke registratie ten aanzien van verpleegkundigen is in de toel ichting 
op dat wetsontwerp in hoofdzaak naar voren gebraehj dat de snelle, zich 
nog steeds voortzettende ontwikkel ing in de gezondheidszorg met zich 
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brengt dat de verpieegkundige wordt geconfronteerd met nieuwe 
behandelingsmethoden. De verpieegkundige zorg vereist een grote mate-
van praktische vaardigheid die slechts door het beroep feitelijk uit te 
oefenen, in stand kan worden gehouden, Een en ander brengt mee dat 
onderbreking van de beroepsuitoefening gedurende een aanmerkeltjke 
periode leidt tot een zodanige vermindering van kennis en vaardigheid dat 
kwaliteit van zorg niet ianger is gewaarborgd. 

In de toelichting bij het voorontwerp is de vraag gestetd of een regeling 
inzake periodieke registratie ook voor andere beroepen zou moeten 
worden gegeven, In de adviezen en commentaren is deze vraag bevesttgend 
beantwoord. Wij zijn tot de conciusie gekomen dat het wenselijk is in het 
wetsontwerp een zodanige regeling op te nemen dat voor elk beroep 
waarvoor daaraan behoefte is gebleken een systeem van periodieke 
registratie in het leven kan worden geroepen. Uiteraard zal een dergeiijk 
systeem pas kunnen functioneren wanneer voidoende bijscholingsfaciit-
teiten beschikbaar zijn. Ook de financiering hiervan en andere organisato-
rische aspecten zullen daarbij onder ogen moeten worden gezien. 

Afzonderlijke aandacht verdient bij het invoeren van een steisel van 
periodieke registratie de positie van degenen die zich in verband met 
andere verantwoordelijkheden tijdelijk uit het arbeidsproces hebben 
teruggetrokken, Een dergeiijk stelse! zou voor deze personen een belem-
mering kunnen vormen om hun beroepswerkzaamheden te hervatten. 
Met de belangen van deze beroepsbeoefenaren zal met het oog daarop 
mede rekening worden gehouden bij het bepalen van de duur van het 
tijdvak na afloop waarvan de inschrijving wordt doorgehaald, alsmede van 
de aaneengesloten periode binnen dtt tijdvak, gedurende wefke men 
werkzaam moet zijn geweest om na afioop van dit tijdvak opnieuw 
ingeschreven te kunnen worden. Daarnaast zal er op moeten worden 
toegezien dat de te bieden bijscholingsfaciliteiten ook inderdaad toegan-
kelijk zijn voor deze belanghebbenden. 

Voor een uitgebreide, nadere toelichting op de regeling van de periodieke 
registratie kan ten slotte worden verwezen naar de toelichting op artikel 8. 

Hoofdstuk 6, Specialismen 

In de loop van de tijd zijn er binnen de uitoefentng van verschiilende 
beroepen op het terrein van de individuele gezondheidszorg specialisaties 
ontstaan. Aan de ontwikkeling van de specialismen binnen de medische 
beroepen heeft de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening ruime 
aandacht geschonken in het vierde hoofdstuk van haar rapport. Er is 
binnen de medische beroepsuitoefening een aanta! van rond dertig 
specialismen tot stand gekomen. Binnen de beoefening van de tandhee!-
kunde zijn er een tweeta! specialismen tot ontwikkeling gekomen. Ook in 
het verpleegkundig beroep kan van een ontwikkeling van specialisaties 
worden gesproken. 

In de bestaande wetgeving zijn geen voorzieningen getroffen voor een 
regeiing van de erkenning van specialisaties. Wei wordt in de regelingen 
en het steisel van erkenningen ter zake van de vergoeding van ziektekosten 
op grond van de Ziekenfondswet en de Aigemene Wet Btjzondere 
Ziektekosten aangesioten bij de ontwikkelingen die zich ter zake van de 
specialismen in de praktijk hebben voorgedaan. Het verschijnsel van de 
specialismen is van zodanig gewicht dat een wetteiijke regeling niet kan 
worden ontbeerd. De in het onderhavige wetsontwerp neergelegde 
regeling strekt er in hoofdzaak toe te komen tot een wetteiijke erkenning 
van specialistentitels en tot het scheppen van waarborgen dat de opleiding 
van speciaiisten aan daaraan te stellen eisen van deugdelijkheid voldoet, 
Tevens wordt in de regeling uitdrukkelijk rekening gehouden met de 
richtlijnen van de Europese Economische Gemeenschap ter zake van 
medische speciaiisten, 

Voor de goede orde wordt er opmerkzaam op gemaakt dat het begrip 
specialisme in het wetsontwerp ruim moet worden opgevat. Uit het 
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voorgaande is reeds duidelijk geworden dat er niet uitsluitend de medische 
specialist onder moet worden begrepen, Het wetsontwerp doe!t in 
beginsel op al dtegenen die na hurt basisopieiding, zoais geregeid in 
hoofdstuk III, een vervolgopleiding hebbers gevolgd, die gericht is op het 
verkrijgen van een bijzondere deskundigheid op een deelgebied van de 
beroepsuitoefening. Ook de huisarts kan onder de regeiing worden 
gebracht. 

De regeiing in het wetsontwerp siuit in beiangrijke mate aan op de in 
ons iand gegroeide praktijk waarbij de beroepsorganisaties op privaat-
rechtelijke leest geschoeide regelingen hebben tot stand gebracht. De 
bestaande regelingen voor arisen en tandartsen, opgenomen in de 
statuten van de beroepsorganisaties, komen in grote Njnen met elkaar 
overeen en kennen drie organen, In de eerste pfaats een college, bestaande 
uit beroepsbeoefenaren en opleiders, dat aangeeft welke speciatismen er 
zijn en welke opleiding daarvoor wordt geeist. in de tweede plaats een 
registratiecommissie, die de personen registreert die een specialistische 
opleiding hebben voltooid en bepaait weike personen en weike inrichtingen 
in aanmerking komen voor een erkenning ais opleider of ais opfeidings-
plaats. Voor inschrijving in het register is het iidmaatschap van de 
desbetreffende beroepsorganisatie geen vereiste. Ten slotte een college 
van beroep dat de beroepen behandelt die bij dat college worden 
ingesteid op door de registratiecommissie genomen afwijzende beslissin-
gen met betrekking tot inschrijving in het register, erkenning van opleiders 
en erkenning van inrichtingen a!s opieidingsinrichting. 

In de regelingen zijn zekere waarborgen opgenomen voor overheidstoe-
ztcht. In de colleges die de opieidingen regeien hebben twee adviserende 
leden zitting, aangewezen onderscheidenlijk door de Ministers van 
Onderwijs en Wetenschappen en van Welztjn, Volksgezondheid en 
Cultuur. Besluiten van deze colleges betreffende opieidingen worden 
eerst van kracht nadat zij aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
of aan beide bewindslieden zijn voorgelegd. De rijksoverheid kan een 
besluit waartegen zij overwegende bezwaren heeft slechts tegenhouden; 
zij kan niet een ander besluit nemen of doen nemen. 

De in het wetsontwerp in hoofdzaak op grond van het voorste! van de 
Staatsconrtmissie opgenomen regeiing houdt in dat, indien door een 
privaatrechteiijke organisatie. die naar het oordeei van de rijksoverheid 
voldoende representatief is voor de beroepsgenoten, een regeiing ter 
zake van specialismen in het leven is geroepen en daarbij een orgaan is 
ingesteid dat is beiast met de aanwijzing van specialismen en de regeiing 
ten aanzien van de opleiding tot specialist, kan worden bepaald dat de 
krachtens zutk een regeiing ingevoerde titeis ais wetteiijk erkende 
specialistentiteis worden aangemerkt. De regeiing betekent een versterking 
van het overheidstoezicht in vergefijking met de bestaande situatte. Zo 
wordt in de wet aangegeven aan welke vereisten de regeiing moet 
voldoen (artikel 13, tweede lid). Voorts wordt aangegeven dat besluiten 
tot het aanwijzen van specialismen en tot regeiing van de opleiding ter 
zake de goedkeuring behoeven van de rijksoverheid. Daarnaast is 
voorzien in de mogelijkheid dat de «erkenning» van een regeiing weer kan 
worden ingetrokken wanneer de orgsnisaties en de regeiing niet meer 
aan de ter zake gestelde eisen voldoen of de regeiing niet behoorlijk 
wordt toegepast. Vender is voorzien in de mogelijkheid dat de rijksoverheid 
echtstreeks regelingen voor specialismen tot stand brengt wanneer de 

beroepsorganisaties zelf geen regeiing treffen of een regeiing niet op de 
uiste wijze zouden hanteren. Ook is de vertegenwoordigmg van de 
ijksoverheid in de organen die de opleiding regeien, vergroot. 

De in de arttkelen 13 tot en met 18 van het wetsontwerp neergelegde 
egeling geeft enerzijds de noodzakelijke ruimte aan de beroepsgroepen 

om zeif te bepalen of de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening nopen 
ot het instetlen van specialismen en biedt anderzijds aan de overheid de 
nogelijkheid om deze ontwikkelingen te bewaken en een plaats te geven 
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in het geheel van het overheidsbeleid op het gebied van de indivtduele 
gezondheidszorg, In artikei 13 wordt bepaald dat de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen mede beslist orntrent de erkenning van specialismen. 
Dit is in overeenstemming met de bestaande regelingen van met name de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij to t bevordering der Geneeskunst 
ter zake. De regering heeft echter de vraag nog in beraad of de huidige 
betrokkenheid van die minister in de toekomst gehandhaafd moet blijven. 
Afhankeltjk van de ui tkomst van dat beraad zal het onderhavige wets-
ontwerp bij nota van wijziging aan het regeringsstandpunt kunnen worden 
aangepast. 

Hoofdstuk. 7* BepaS inge i i i r t z a k e d e b e r o a p e n 

I 1. Algemeen 

In hoofdstuk III van het wetsvoorstel zijn opgenomen de bepalingen 
met betrekking tot de verschil lende voor wettel i jke regeling in aanmerking 
komende beroepen. AMereerst zijn paragraafsgewijs vermeld de 16 
beroepen die voor registratie en t i tetbescherming in aanmerking komen. 
Ten aanzien van die beroepen worden voorschriften gegeven, betreffende 
enerzijds de vakbekwaamheidseisen en anderzijds een aan de vakbekwaarrv 
heid gerelateerde omti jn ing van het werkterrein van de beroepstak waarop 
het register betrekking heeft. Op deze onderwerpen wordt hieronder nader 
ingegaan. 

In de tweede piaats bevat hoofdstuk III een slotparagraaf, die de 
mogeli jkhetd biedt ten aanzien van beroepen op het terrain van de 
individuele gezondheidszorg, die niet in aanmerking komen voor titelbe-
scherming en registratie, regels te stellen met betrekking tot de opleiding 
tot het beroep en, in samenbang daarmee, met betrekking tot de omii jning 
van het werkterrein van het betrokken beroep. Zodanige regeling - bij of 
krachtens algemene maatregei van b e s t u u r - kan worden vastgesteld 
indien er op andere (particuliere) wijze niet voorzien is of kan worden in 
een regeling ter bevordering van een behoorlijk peil van beroepsuitoefening. 
Het ligt in het voornemen zodanige opleidingsregelingen te treffen ten 
aanzien van de beroepen ziekenverzorgenden, apothekers-assistenten, 
orthopt isten, radiodiagnostisch laboranten en radiotherapeutisch laboran 
ten. 

§ 2. Vakbekwaamheidseisen 

De in hoofdstuk Hi gestelde vakbekwaamheidseisen behelzen - in alle 
gevallen - het hebben genoten van een adequate opleiding, Ten aanzien 
van de beroepen die onder het registratiestelsel worden gebracht wordt 
in de desbetreffende onderdelen van dit hoofdstuk (paragraaf 1-16} 
bepaald wat voor opleiding voor inschrijving in het betrokken register 
wordt vereist Met betrekking tot een aanta! beroepstakken is verwezen 
naar een bestaande butten de sfeer van de gezondheidswetgeving 
geregelde opleiding. Zo is voor het artsen-, het tandartsen- en het 
apothekersregister de universitaire opleiding, respectievelijk tot arts, tot 
tandarts en tot apotheker, en voor sommige andere registers een daartoe 
in aanmerking komende opleiding, gegeven in de sfeer van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, aangewezen. Voor andere gevallen wordt echter 
een opleiding, geregeld binnen het eigen kader van de onderhavige wet , 
verlangd. Dit is met name het geval bij het register voor het vakgebied 
van de verioskundtge. 

Het verdient de voorkeur om de regeling van deze opleiding niet op 
wetsniveau te plaatsen. Ter bevordering van de gewenste slagvaardigheid 
bij de aanpassing aan zich binnen de verschil iende beroepstakken 
voltrekkende ontwikkel ingen in de sfeer van de vakkennis en het daarop 
af te stemmen onderrieht, en mede gelet op de vrij teehnische aard van 
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sommige onderdelen van de te regeien matene, is in de hier bedoelde 
gevallen gekozen voor een opzet waarbi j de regeling bij of krachtens 
algemene maatregei van bestuur dient te geschieden. in een aantai 
gevallen zai daarbij een • evenmm op weisniveau liggende - opleidingsre 
geling die reeds in het kader van de wetgevmg waarvoor de nu ontworpen 
wet in de plaats treedt, was tot stand gekomen, kunnen worden overge-
nomen, met de nodige aanpassingen aan de nieuwe wet. De opieidings-
regeiingen zullen uiteraard alle ter zake dienende elementen moeten 
omvatten en derhalve onder meer betrekking kunnen hebben op de 
toeiating tot de betrokken opleiding, het ieerplan van de opieiding, de 
inrichtingen waarin en de wijze waarop de opleiding word t gegeven, de 
opzet en omvang van de examens. Deze regelingen kunnen in voorkomend 
geval verschil lend zijn naar geiang van het onderdeei van het vakgebied 
waarop de opleiding is gericht. Ook kunnen voorwaarden worden 
vastgesteid waaraan de inrichtingen moeten voidoen om in aanmerking te 
komen voor erkenning als opleidingsinr icht ing. Aan de aanwijzing kunnen 
voorschrit ten worden verbonden. Ook kan in de algemene maatregei van 
bestuur worden bepaald dat de aanwijzing wordt ingetrokken als de 
inrichting niet voldoet aan de voorwaarden of aan de aan de aanwijzing 
verbonden voorschritten. in voorkomend geval kan verder in het kader 
van de hier bedoeide regeien worden bepaaid dat aan degenen die met 
betrekking tot een onderdeei van het ople id ingsprogramma reeds 
genoegzame opleiding hebben gevoigd, ontheff ing kan worden verleend 
van het volgen van de opleiding ter zake. 

Het is geenszins ondenkbaar dat voor bepaalde vakgebieden ten 
aanzien waarvan voorshands een krachtens de onderhavige wet geregelde 
opieiding de enige geschikte oplossing is. j e eniger ti jd in het kader van 
de a! genoemde Wet op het voortgezet onderwi js of van de Wet op het 
hoger beroepsonderwijs een passende opieiding tot stand komt, die, 
bestond zij reeds bij het in werking treden van de onderhavige wet, in dit 
hoofdstuk zou zijn aangewezen. Rekening gehouden met dergeii jke 
ontwikkei ingen, wordt in de onderdeien van dit hoofdstuk, waarin de 
regeling van een opieiding tot een beroep waarvoor een registratiestelsel 
gaat gelden aan een algemene maatregei van bestuur wordt overgelaten, 
tevens voorzien in een mogel i jkheid zo nodig een andere opieiding bij 
algemene maatregei van bestuur «aan te wi jzen», die alsdan, afhankelijk 
van de daaromtrent bij de algemene maatregei van bestuur te maken 
keuze. het2ij de plaats van de in het kader van de onderhavige wet 
geregelde opieiding gaat innemen, hetzij als altematieve weg tot het 
verwerven van de veriangde vakbekwaamheid naast die opleiding komt te 
staan. Een aanwijzingsmogeii jkheid op algemene maatregei van bestuur-
niveau lijkt voor deze bijzondere gevallen gerechtvaardigd ten einde een 
wenselijk bli jkende aanpassing van deze aard op snellere wijze dan via 
een wetswi jz ig ing te kunnen effectueren. in gevallen waarin een aidus 
aangewezen opieiding de geregelde opieiding komt te vervangen, zulien 
bij de algemene maatregei van bestuur tevens voorzieningen van over-
gangsrecht dienen te worden get roll en in het bela^y van degenen die de 
vervangen opleiding a! hebben door lopen of bezig zijn haar te volgen. 

Ten aanzien van het register voor het vakgebied van de verpleegktmdige 
wordt opgemerkt dat zich hier beiderlei gevallen voordoen, 

Opleidingen voor de desbetreffende getuigschrif ten kunnen zowel 
plaats vinden onder het regime van de onderwi jswetgeving als op grond 
van een eigen regeling ingevolge de onderhavige wet. Dit betekent dat bij 
algemene maatregei von bestuur krachtens de onderhavige wet de 
desbetreffende opieiding, geregeid in hut kader van de onderwi jswetgeving. 
zai worden aangewezen ais opleiding die made opleidt voor het getuig-
schrift dat is vereist voor inschri jving in het register. 

Het spreekl van zelf dat over het aanwijzen van opleidingen vooral 
overleg zai worden gepieegd met de Minister van Onderwijs en Weten 
schappen. In het algemoen wii len wi j het belang onderstrepen von een 
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goede afstemming tussen de uitoefening van gezondheidszorg en de 
daartoe voorbereidende opieidingen, Voor zover deze opleidingen vailen 
onder de onderwijswetgeving zal aan deze afstemming vorm kunnen 
worden gegeven binnen de advies- en overlegstructuur waarin deze 
wetgeving voor2iet. Verder hechten wij er aan dat ook de Raad voor de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg zich in zijn advisering ter 
zake van de beroepen over de opleidingseisen zai kunnen uitspreken, De 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid heeft in zijn advies over net 
voorontwerp als zijn mening te kennen gegeven dat wetteiijk gewaarborgd 
moet worden dat de Minister van Volksgezondheid voldoende invloed zal 
kunnen uitoefenen op de inhoud van de opleidingen die onder het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorteren. Wij zijn van 
oordeei dat een dergelijke waarborg al is gelegen in de wijze waarop 
wettelijke maatregeien tot stand komen. 

Daarnaast zai ook bij de voorbereiding van deze maatregeien overleg 
binnen de daarvoor aanwezige of in het leven te roepen kaders, zoals 
interdepartementale overlegorganen en gemeenschappeiijke adviescom-
missies, plaatsvinden. 

De hierboven weergegeven opzet (regeiing of aanwijzing van de 
opleiding bij aigemene maatregel van bestuur) is ook gevoigd voor de 
beroepen van klinisch chemicus en klinisch psycholoog, Het gaat hier om 
beroepen die tot dusver niet wetteiijk zijn geregeld. Ten aanzien van de 
voor deze beroepen in het leven te roepen opleidingsvoorschriften is het 
beraad nog gaande. De desbetreffende bepaling biedt de ruimte om de 
opleidingseisen ten aanzien van de klinisch chemicus aldus te formuleren 
dat men enerzijds een «basisopleiding» moet hebben doorlopen en 
anderzijds een «vervolgop!eiding» op het gebied van de klinische chemie 
moet hebben gevoigd. Ten aanzien van de klinisch psycholoog is een 
overeenkomstige regeiing denkbaar. Zoais vermeld dient over de oplei
dingseisen ten aanzien van deze beroepen nog verder beraad, ook met de 
betrokken beroepsorganisaties, plaats te vinden. Dit staat er evenwel niet 
aan in de weg deze beroepen toch reeds nu in het wetsontwerp op te 
nemen. 

Degene die een aanvrage indient om in een der registers te worden 
ingeschreven, zal moeten aantonen dat hij aan de geldende vakbekwaam-
heidseisen voldoet. De hiertoe strekkende bewijsstukken worden in de 
onderscheidene onderdelen van dit hoofdstuk aangewezen. In alle 
gevallen is dit het getuigschrift van het ter afsluiting van de vereiste 
opleiding met goed gevoig afgelegde (eind)examen. 

Zoals in de bij artikel 3 gegeven toelichting naar voren wordt gebracht, 
vormt de in dit hoofdstuk verlangde vakbekwaamheid wel een aliereerste 
maar niet de enige voorwaarde waaraan moet zijn voidaan om in het 
betrokken register te kunnen worden ingeschreven. In bedoelde toelichting 
wordt erop gewezen dat als een verdere voorwaarde, in de zin van artikel 
3, eerste lid, is aan te merken het niet aanwezig zijn van omstandigheden 
die ingevolge artikel 5, eerste lid, onder b tot en met d, bijzondere 
weigeringsgronden opleveren. Anderzijds moge de aandacht worden 
gevestigd op de mogelijkheden die artikel 57 biedt om in het buitenland 
opgeieide personen die voldoende vakbekwaam te achten zijn, tot een 
register toe te laten in weerwil van het feit dat hun opleiding een andere 
is dan die welke op grond van het onderhavige hoofdstuk wordt vereist, 
Door de in dat artikel opgenomen bijzondere regeiing wordt voor de 
gevallen waarop zij doelt de in artikel 5, eerste lid, onder a, vervatte 
weigeringsgrond, betrekking hebbende op het niet voldoen aan de in het 
kader van het onderhavige hoofdstuk gestelde vakbekwaamheidseisen, 
ter zijde gesteld. Daarnaast wordt gewezen op de bepalingen van 
overgangsrecht, vervat in de artikelen 119 en 120. Ingevolge artikel 119 
wordt de inschrijving in het betrokken register in de daar omschreven 
gevallen niet geweigerd aan personen die niet voldoen aan de opleidings
eisen en het desbetreffend beroep reeds uitoefenden voor het tijdstip 
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