
waarop dat artikei voor hen van kracht wordt. Artikei 120 regelt de 
voorwaarden waaronder beoefenaren van beroepen welke voor het eerst 
onder de werking van de wet warden gebracht, zander te voldoen aan de 
opleidingseisen, in het desbetreffende register kunnen warden ingeschre-
ven. 

§ 3. Het terrein van deskundigheid 

In het stetset van de ontworpen wet wordt het recht tot het betreden 
van de onderscheidene werkterreinen in de individueie gezondheidszorg 
in beginsel niet afhankeiijk gesteid van een daartoe wettelijk verleende 
«bevoegdheid», zij het dat het daarbij rnogen voeren van een bescherrnde 
beroepstitei, waarrnee de betrokkene zich aandient als «gekwa!ificeerde» 
op zijn gebied, aan de ingeschrevenen In het voor het beirokken vakgebied 
ingestelde register wordt voorbehouden. Een uitzondering is evenwei 
gemaakt voor een aantai verrichtingen die naar hun aard als «gevaarlijke» 
handeiingen aan te merken zijn. Het recht zodanige handeling te verrichten 
zal uitsluitend - en c.q. met zekere restricties - toekomen aan degenen 
die in een krachtens artikei 3 ingesteld register, met betrekking tot deze 
handeling aangewezen, ingeschreven staan. 

Behoudens voor zover het dsze voorbehouden handelingen betreft, 
komt in het stetsel van de wet een omschrijving van de bevoegdheden der 
in de onderscheidene registers ingeschrevenen dan ook niet aan de orde, 
Anderzijds is het we! nodig ten aanzien van elk der categorieen van 
ingeschrevenen wetteHjk een algemene omschrijving te geven van de 
handeiingen die tot hun vakgebied worden gerekend, en, daarmee, van 
het terrein van deskundigheid waarop hun bescherrnde beroepstitei 
betrekking heeft. Dit is aliereerst van beiang ter voorlichting van het 
publiek: een ieder moet, voor zover rnogelijk, weten tot een deskundige 
van welke categorie hi] zich, in een gegeven geval, het best kan wenden. 
Op de wenselijkheid van deze voorlichting heeft ook de Staatscommsssie 
in haar rapport gewezen. De te geven omschrijvingen zijn verder van 
beiang in verband met de in deze wet opgenomen strafbepaiingen ter 
zake van het, kennelijk tredende buiten het omschreven terrein van 
deskundigheid, veroorzaken van schade aan de gezondheid van de 
patient. Zoals hoger ai werd opgemerkt, vorrnt ook de omlijnmg van de 
onderscheidene gebieden van deskundigheid een onderwerp van de in dit 
hoofdstuk opgenomen regeltngen. 

De te geven omschrijvingen kunnen in sommige gevalfen zonder 
bezwaar vrij globaal zijn. 2o lenen de deskundigheidsierreinen van 
respecttevelijk de arts, de tandarts en de apotheker zich zeer wel voor een 
omschrijving m algemene zin, zonder dat er een gedetailleerde opsomming 
van handelingen aan te pas behoeft te komen. in de op deze beroepen 
betrekking hebbende onderdelen van dit hoofdstuk zijn de desbetreffende 
bepaiingen dan ook in de hier bedoetde surnrniere vorm gegoten, 
Hetzelfde geldt voor beroepen ats die van klinisch cbemicus, klinisch 
psycholoog en verpleegkundsge. 

Voor verschiliende andere vakgebieden moet de omschrijving van het 
deskundigheidsterrein daarentegen op een wat uitvoeriger wijze worden 
opgezet teneinde een voldoende duidelijk houvast te bieden. Daarbij is 
het veelal nodig niet alleen de aard detr handeiingen vrij nauwkeurig aan 
te geven maar bovendien tot uhdrukking te brengen dat het verrichten 
daarvan slechts tot het deskundigheidsterrein van de betrokkenen wordt 
gerekend voor zover zij bepaalde gedragsregels of restricties in acht 
nemen. Het aangeven van de handelingen die tot het terrein van deskun
digheid behoren kan geschieden in de wet zelf, zoals het geval is ten 
aanzien van de hiervoor genoernde beroepen. Indian dit bezwaren 
oplevert vanwege de gewenste uitvoerigheid dan is de opzet gevolgd in 
de wet een opdracht op te nemen voor een uitwerking bij algemene 
maatregel van bestuur. Voorbeeld daarvan is de regaling m het wetsontwerp 
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voor de handelingen die behoren tot de deskundtgheid van de verloskun-
dige. 

Daarnaast moet worden gewezen op de figuur die Is gekozen voor de 
gebiedsornschrijving van die beroepen die in het huidige bestel onder de 
Wet op de paramedische beroepen vallen, In de huidige wetgeving is de 
bevoegdheid van de beoefenaren van paramedische beroepen rnede 
beperkt in die zin dat zij siechts op grond van een door een arts (c.q. 
tandarts), gegeven voorschrift, ai dan ntet nadere aanwijzingen bevattende, 
aan een patient een geneeskundige behandeling mogen geven. In het 
nieuwe steisel lijkt te hunnen aanzien een overeenkomstige beperking op 
haar plaats te zijn ter zake van de aan hun gebied van deskundigheid te 
geven omschrijving. In verband daarmede is enerzijds in dit hoofdstuk 
voor elk van deze beroepen de afhankeiijkheid van de arts (of tandarts) 
tot uitdrukking gebracht; anderzijds zijn de handelingen die tot het 
werkterrein van het betrokken beroep worden gerekend, naar hurt 
aigemene strekking aangegeven, terwijl de concrete uitwerking is 
overgelaten aan uitvoeringsregelen, bij aigemene maatregel van bestuur 
in het leven te roepen. Deze uitwerking blijft daarmee op hetzelfde 
legislatieve niveau als de thans op de Wet op de paramedische beroepen 
berustende regelingen. Een uitwerking van de gedragsregels en beperktn-
gen die bij de begrenzing van het deskundigheidsterrein in acht moeten 
worden genomen geschiedt in de opzet van het wetsontwerp steeds bij 
aigemene maatregel van bestuur. Behalve bij de omschrijving van het 
vakgebied van de verloskundige komt deze figuur voor bij de deskundig-
heidsomschrijvingen van de hiervoor bedoelde paramedische beroepsbe-
oefenaren. Bij de paramedische beroepen zullen deze gedragsregels en 
beperkingen met name betreffen de nadere betrekkingen met de arts of 
de tandarts, die een voorschrift met betrekking tot het verrichten van 
handelingen door een beoefenaar van deze beroepen heeft afgegeven. 

De omlijningen van de onderscheidene deskundigheidsgebieden spelen 
mede een rol bij de begrenzing van bevoegdheid tot het verrichten van 
voorbehouden handelingen, waarvan hoger melding werd gemaakt, In de 
wet wordt zodanige bevoegdheid alleen toegekend aan die categorieen 
van geregistreerden waarvan het erkende deskundigheidsterrein de 
betrokken handeling omvat. In gevallen waarin die handeling in de bij of 
krachtens dit hoofdstuk gegeven omschrijving siechts onder zekere 
restricties als tot dat terrein behorende wordt aangemerkt, wordt de 
bevoegdheid dienovereenkomstig beperkt. Artikel 53, dat in de hier 
bedoelde bevoegdheidsverklaring voorztet, is op deze voet opgezet. 

§ 4. Nieuwe beroepen 

Het rnerendeel van de beroepen welke in artikel 3, eerste lid, voorkomen 
is al wettelijk geregeld. Dit is het geval voor het beroep van arts, tandarts, 
apotheker, verloskundige en verpleegkundige, Een aantal beroepen is 
verder al geregeld op grondslag van de Wet op de paramedische beroepen. 
Dit zijn de voigende beroepen: de oefentherapeut-Mensendieck, de 
oefentherapeut Cesar, de dietist, de fysiotherapeut, de mondhygienist, de 
ergotherapeut, de logopedtst en de podotherapeut. Nieuwzijn voorshands 
de klinisch chemicus, de klinisch psycholoog en de psychotherapeut. Aan 
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is verzocht in aansiuiting op 
het advies van de Centrale Raad over de hoofdlijnen van het voorontwerp 
van de Wet op de beroepen in de indivtduele gezondheidszorg na te gaan 
welke nieuwe beroepen in de individuele gezondheidszorg naar de 
huidige stand van de ontwikkeiing nog een regeiing in de wet behoren te 
hebben. Verschillende beroepsgroepen hebben zich hiervoor na het 
verschijnen van het voorontwerp aangediend. In Januari 1984 heeft de 
Nationale Raad ter zake een interimadvies uitgebracht. Daarin heeft de 
Raad een nieuw beroep behandeld, nameiijk dat van psychotherapeut. 
Voorafgaande aan deze behandeling heeft de Raad in dit advies criteria 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-4986, 19 522, nr;3 34 



aangegeven die naarzijn mentng bij de beoordeling van de verschiliende 
beroepen die zich voor opneming in de wet hebben aangenield, gehanteerd 
zullen moeten worden. Deze criteria zijn besproken in hoofdstuk 2 van 
deze memorie, mede in bet iicht van het standpunt van het kabinet over 
het Eindbericht van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregeiingen. In het hier volgende wordt op de nieuw te regelen 
beroepen afzonderlijk ingegaan. 

De kiinisch chemicus 
Ten aanzien van de kiinisch chemicus zij vermeld dat de Nederiandse 

Vereniging voor Klinische Chemie in 1976 een verzoek heeft gedaan om 
het beroep van kiinisch chemicus in de onderhavige wet op te nemen. 
Waar de arts die werkzaam is op het gebied van de klinische chemie wel 
ais specialist is erkend en de kiinisch chemicus niet terwijl daarentegen 
de kiinisch chemici verreweg het merendeel uitmaken van degenen die 
werkzaam zijn op het gebied van de klinische chemie is besloten om aan 
dit verzoek gehoor te geven. 

Tot het gebied van deskundigheid van de kiinisch chemicus wordt 
gerekend het verrichten van chemisch, fysisch-chernisch of microscopisch 
onderzoek en de beoordeling van de resultaten daarvan ten behoeve van 
diagnostische en therapeutische doefeinden. Het te verrichten onderzoek 
omvat het afnemen van veneus en van capillair bioed. Deze laatste 
verrichtingen behoren tot de voorbehouden handeiingen zoals beschreven 
in hoofdstuk IV van het wetsontwerp. ArtikeS 53, vijfde lid, verklaart in dit 
verband de kiinisch chemici bevoegd tot het verrichten van punches, voor 
zover deze handeiingen worden gerekend tot hun gebied van deskundig
heid. 

Voor inschrijving van kiinisch chemici in het daarvoor bestemde 
register wordt geeist dat men met goed gevoig het examen van kiinisch 
chemicus heeft afgeiegd. De opleiding voor dit examen zal worden 
geregeld of aangewezen bij aigemene maatrege! van bestuur. Voorberei-
dingen met het oog op deze regeiing worden thans getroffen door de 
Nederiandse Vereniging voor klinische chemie. 

De psychotherapeut 
Aan het beroep van psychotherapeut heeft de Naiionaie Raad voor de 

Volksgezondheid desgevraagd aandacht geschonken in het eerder 
genoemde interim-advies van januari 1984. Eerder is over de psychothe-
rapie in 1980 een eindrapport uitgebracht door de Werkgroep psychothe-
rapie, de zogenaamde Commissie-Vertiagen I (Advies inzake een beieid 
voorde psychotherapie). In december 1981 is over dit rapport een 
regeringsstandpunt verscnenen (Kamerstukken li 1981/1982, 17 217, 
nrs. 1-2}, waarover op 26 april 1982 overleg heeft plaatsgevonden met 
de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid uit de Tweede Kamer. In 
het regeringsstandpunt is de wenselijkheid uitgesproken van een wettelijke 
regeiing van het beroep van psychotherapeut, bij voorkeur in het onder
havige wetsontwerp, Nadere studie vergde de vraag op welke wijze 
inpassing van het beroep van psychotherapeut in het stelsel van het 
wetsontwerp haar besiag zou moeten krijgen. 

Aan de hand van de in het inierimrapport ontwikkelde criteria komt de 
Nationals Raad tot de slotsom dat regeiing van het beroep \/ar\ psycho
therapeut ais gewenst moet worden beschouwd en dat de regeiing bij 
voorkeur zou dienen te geschieden in het kader van het voorliggende 
wetsvoorsteL Het kabinet heeft dit advies overgenomen. De Nationaie 
Raad stelt vast dat de uitoefening van het beroep van psychotherapeut in 
verregaande mate een gerichtheid op individuele personen met zich 
brengt. Het beroep bezit een eigen identiteit. Beoefenaren van het beroep 
van psychotherapeut beschikken over een professionele zelfstandigheid 
en zij treden in het kader van hun beroepsuitoefening ook zelfstandig naar 
buiten op. Zowel in kringen \/an de patienten ais onder de beroepsbeoefe 
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naren bestaat een duldelijke behoefte aan bescherming van de titel van 
psychotherapeut als waarborg voor bet voidoen aan bepaalde deskundig-
heidseisen. 

Het beroep van psychotherapeut vertoonl, zo merkt de Nationale Raad 
onder meer op, een grote mate van fhislorisch gegroeide) samenhang 
met beroepen als die van psychiater, klinisch psychoioog en maatschap-
pelijk werker met voortgezette opleiding. In de praktijk m\ bet derhalve 
vaor kunnen komen dat de psychotherapeut bovendien beschikt over de 
deskundigheid, behorend bij een ander in het kader van dit wetsvoorste! 
te regelen beroep. In die gevallen zai hij gebruik kunnen maken van een 
combinatie van beschermde titels, 

Voor wat betreft het belang van een wetteiijke regeling van het beroep 
van psychotherapeut voor de voJksgezondheid kan gewezen warden op 
een aantal studies die het positieve effect van sornmige behandelrnethoden 
voldoende aantonen. De Nationale Raad merkt in dit vefband echter op 
dat het methodologisch onderzoek naar effectmeting in de psychotherapie 
rsog grote problemen met zich brengt, 

Regeling van het beroep van psychotherapeut zai het ook mogelijk 
maken de zo noodzakeiijke ordening te brengen in de eisen met betrekking 
tot de vooropleiding en de basisopieiding tot psychotherapeut. Het ligt In 
de bedoeling dat de bij het beroep betrokken organisaties met het oog op 
het regelen van de opleidingen een Centraai orgaan opleidlngen psycbo
therapie {COOP) in het leven roepen. 

Een atgemeen aanvaarde omschrijving van het deskundigheidsgebied 
van de psychotherapeut bestaat er op dit moment nog nlet. De Nationale 
Raad rekent tot het gebied van de deskundigheid van de psychotherapeut 
het onderzoeken van een persoon en het op methodische en systernatische 
wijze beinvloeden van stemmmgen, gedragingen en handelingen, 
teneinde de daarmede samenhangende psychtsche klachten, stoornissen 
of afwijkingen te verminderen of te verhelpen. Da8rbiJ zlj aangetekend dat 
de methodieken die bij de toepassing van psychotherapie worden 
gevolgd geen behandelmg met medicijnen inhouden. Een met het 
vorenstaande sarnenhangend bezwaar tegen deze omschrijving van de 
Nationale Raad is dat zij onvoldoende houvast geeft bij de beoordeling 
van de vraag welke (categorieen van) behandeiingsmethoden tot het 
gebied der psychotherapie moeten worden gerekend, Om deze reden is 
de voorgestelde deskundigheidsomschrijving, opgenomen in artikef 28, 
enigszins afwijkend van de door de raad voorgestelde. 

De Nationale Raad is voorts ingegaan op de vraag of het beroep van 
psychotherapeut moet worden gezien als een zogenaamd basisberoep, 
dat wil zeggen een beroep als genoemd in artike! 3 van dit wetsontwerp, 
dan wel als een specialisms en komt daarbij tot drie mogeiijke modellen, 
Bij model I is er sprake van een basisberoep, met een beroepstitei. Ook in 
model I! is er sprake van een basisberoep waarbij echter een samengestelde 
beroepstitei wordt gehanteerd door de titei van psychotherapeut te 
verbinden met die van bijvoorbeeid «psychiater»r «psycholoog» of 
«maatschappelijk werker met een voortgezette opleiding». In model III 
wordt het beroep van psychotherapeut beschouwd als een specialisms 
van een der in de wet te regelen basisberoepen van arts en klinisch 
psychoioog, De voor- en nadelen van de verschillende modellen afwegende 
komt de Nationale Raad tot een voorkeur voor model I. Dit model 
accentueert dat de beroepsbeoefenaren die verschillende vooropieidingen 
hebben gevolgd, na het voitooien van de basisopieiding psychotherapie 
hetzelfde beroep kunnen uitoefenen, ook al kan versehii in vooropleiding 
en kennis mede bepalend zijn voor de context van de beroepsuitoefening, 
De mogelijkheid blijft bij toepassing van dit model aanwezig dat bijvoor
beeid een beroepsbeoefenaar naast een inschrijving in het register van 
psychotherapeuten een erkenning als psychiater deelachtig is, indien aan 
de daarvoor vereiste opleidingseisen is voldaan. Hij is dan bevoegd zowel 
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de titel van psychotherapeut als de specialistentitel van psychiater te 
voeren. 

Wij kunnen ons met het denkbeeld van de Nationale Raad omtrent een 
regeiing voor dit beroep in de wet verenigen en hebben derhalve de 
psychotherapeut in het wetsvoorstel opgenomen. Voor een nadere 
toelichting zij verwezen naar de toelichting op de artikelen 27 en 28. 

Da kiinisch psycholoog 
Verwant aan het beroep van psychotherapeut is dat van de kiinisch 

psycholoog. In de toelichting op het voorontwerp van een Wet op de 
beroepen in de indtviduele gezondheidszorg is er al op gewezen dat er 
ook op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg nieuwe ontwikke-
lingen plaatsvinden die voor een dee) hun neerslag vinden in nieuwe 
beroepen. Als een nieuw beroep op dit terrein was in het voorontwerp de 
kiinisch psycholoog opgenomen. Bij het ontwerpen van het nu voorliggende 
wetsvoorstel is andermaal de vraag onder ogen gezien of het beroep van 
kiinisch psycholoog een plaats in de wet moet hebben. Wij menen dat de 
argumenten die pleiten voor het opnemen van de psychotherapeut een 
vergelijkbare gelding hebben voor het opnemen van de kiinisch psycholoog, 
De kiinisch psycholoog is met het oog hierop in het onderhavige wets
voorstel gehsndhaafd. Gelet op de samenhang tussen de beide beroepen 
is echter een nadere gedachtenbepaling nodig omtrent de omschrijvmg 
s/Bn het deskundigheidsterrein van de kiinisch psycholoog in verhouding 
tot die van de psychotherapeut. Daarover is thans het advies gevraagd 
van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. In afwachting van dit 
advies is in dit wetsvoorstel voorshands de deskundigheidsomschrijving 
uit het voorontwerp gevolgd, die tot de deskurvdigheid van de kiinisch 
psycholoog rekent het verrichten van psychologisch onderzoek, de 
beoordeling van de resultaten daarvan, aismede het toepassen van 
psychologische behandeiingsmethoden, ten aanzien van een persoon met 
het oog op diens gezondheidstoestand. Aan de Nationale Raad is tevens 
onder meer de vraag voorgelegd of voor de kiinisch psycholoog een 
wettelijk tuchtrecht in het leven behoort te worden geroepen. Indien het 
advies van de Nationale Raad daar aanleiding toe geeft zai een wijziging 
van het wetsvoorstel worden ingediend. 

§ 5. Paramedische beroepen 

De huidige Wet op de paramedische beroepen ziet met name op de tot 
de aldus aangeduide vakgebieden behorende beroepswerkzaamheden, 
vallende onder uitoefening van geneeskunst, in de zin van de wet van 
1865 op de uitoefening der geneeskunst, en biedt een grondslag voor het 
verlenen, krachtens algemene maatregel van bestuur, van de overeen-
komstig de opzet van laatstgenoemde wet vereiste bevoegdheid tot het 
verrichten van bedoelde handelingen. De bevoegdheid die aan de 
onderscheidene categorieen van paramedic! wordt verleend, is geclausu-
leerd, in die zin dat zij deze werkzaamheden slechts mogen verrichten in 
een positie van afhankelijkheid van een arts (of c.q. een tandarts). Naast 
de in de geneeskundige sfeer liggende handelingen waartoe zij bevoegd 
worden verklaard, worden in de Wet op de paramedische beroepen tot 
hun vakgebied ook «aanverwante werkzaamheden» gerekend, waaronder 
vallen te verstaan handelingen die in technische zin wel met de eerstbe-
doelde handelingen overeenkomen maar niet dienen tot een geneeskundig 
doel; voor deze handelingen wordt een positie van afhankelijkheid van 
een arts dan ook niet vereist. Het verrichten van zodanige handelingen 
neemt op het werkterrein van de meeste paramedische beroepen een 
belangrijke plaats in. Als voorbeeid kan dienen het geven van zwanger-
schaps- en bejaardengymnastiek door de fysiotherapeut of het geven van 
spraakiessen door de logopedist. 
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In dit wetsontwerp worden de paramedische beroepen op een overeen 
komstige wijze benaderd, met dit essentieie verschit evenwel, dat in net 
nieuwe stelsel binnen de steer van de paramedische beroepen een 
toekenning van bevoegdheid niet meer aan de orde is en een omschrijving 
van net gebied van deskundigheid, ter omlijning van wat de status van 
gekwaltftceerd paramedicus met de hieraan verbonden wettetijk bescherm-
de titel voorstelt, daarvoor in de piaats treedt, Met gaat hierbi) niet langer 
om een omlijning van wat de paramedicus rechtens mag doen, rnaar om 
een omlijning van wat hi], op grond van de genoten opleiding, geacht 
wordt op verantwoorde wijze te kunnen doen. Voor alle al eerder wettelijk 
erkende paramedische beroepen blijft net op de nieuwe voet omschreven 
werkgebied geheel geiijk aan net gebied dat krachtens de Wet op de 
paramedische beroepen in het kader van de bevoegdheidsveriening werd 
omschreven. 

Met betrekking tot handetingen voor een geneeskundig doel - die het 
eigeniijke object der regeiing biijven uitmaken - zijn de afhankeiijkhetd 
van een door een arts afgegeven voorschrift en de inachtneming van 
bepaalde gedragsregels in relatie tot de arts, tijdens de behandeling, in 
de nieuwe opzet ais kenmerkende etementen gehandhaafd. De op dit stuk 
krachtens de desbetreffende wetsartikelen bij algemene maatregel van 
bestuur op te zetten bepaltngen zullen materiee! vrijwel geiijk zijn aan die 
welke in de op de Wet op de paramedische beroepen berustende 
algemene maatregelen van bestuur waren opgenomen. 

Ook in de nieuwe opzet wordt rekening gehouden met aanverwante 
handelingen als hoger bedoeid. Dit is van des te meer belang, omdat 
deze veelal, ofschoon niet onder geneeskunst, wel binnen het door de 
nieuwe wet bestreken ruimere terrein van de individuele gezondheidszorg 
vallen. Artikei 109 stelt een bijzondere strafsanctie op het veroorzaken 
van schade aan de gezondheid van een behandelde persoon door een 
ingeschrevene die in de uitoefening van individuele gezondheidszorg zijn 
wettelijk erkende gebied van deskundigheid te buiten is gegaan, Het iigt 
niet in de bedoeling de gekwalificeerde paramedicus in de steer van 
aanverwante handelingen bij door hem veroorzaakte schade onder deze 
specifieke strafbepaling te doen vallen. Met het oog hierop is in artikei 50 
ten aanzien van de in het wetsvoorstel geregelde beroepen uitdrukkeJijk 
bepaald dat het verrichten van op het terrein van de individuele gezond
heidszorg liggende aanverwante handelingen mede tot het gebied van 
deskundigheid van de paramedici wordt gerekend; daarbij geldt geen 
afhankeltjkheid van een arts, Ten aanzien van bij algemene maatregel van 
bestuur te regelen paramedisch beroepen (artikei 51) kan op grond van 
het tweede lid van dat artikei bij algemene maatregel van bestuur 
hetzelfde worden bepaald. 

In de wetsartikelen die de basis vormen voor de omlijning der «gebieden 
van deskundigheid)?, wordt ten aanzien van elk der paramedische beroepen 
die onder het stelsel van registratie en titelbescherming moeten worden 
gebracht, de aard van de betrokken handelingen met geneeskundig doel 
in algemene zin aangegeven en tevens de afhankelijkheid van een arts (of 
c.q, een tandarts) tot uitdrukking gebracht, Aan een algemene maatregel 
van bestuur wordt overgeiaten die handelingen concreter te omschrijven 
en tevens bedoelde afhankelijkheidspositie nader te regelen. Bij dit 
laatste gaat het enerzijds om het stellen van eisen met betrekking tot het 
voorschrift van de arts, dat aan het in behandeling nemen van de patient 
ten grondslag heeft te liggen, en anderzijds om gedragsregels ter 
verzekering van de mogelijkheid tot een efficient toezicht door de arts in 
de loop van de behandeling. Hierbij zij nog opgemerkt dat met «voorschrift» 
wordt bedoeid een schriftelijke verklaring van een arts of tandarts, 
inhoudende de wenselijkheid van een behandeling van een patient, uit te 
voeren door een beoefenaar van een bepaald paramedisch beroep. De 
term «voorschrift» - in samenhang met de per beroep bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen gedragsregels inzake de relatie 
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tussen arts of tandarts en paramedicus •- treedt in de plaats van de in de 
W e t op de pararnedische beroepen opgenomen drie verschil lende 
rnodali teiten voor de relatie tussen een paramedicus en een arts/ tandarts. 
Die dr ie rnodali teiten zijn: ingevolge verwijzing door een arts/ tandarts, op 
aanwijzing en onder controle van een arts/tandarts, onder leiding van een 
arts/ tandarts. Hierbij zij aangetekend dat de constructie van «onder 
ieidtng van» tot dusver n immer is toegepast. De term «onder leiding van» 
betekent in wezen dat de uitvoerder de veriengde arm is van de opdracht-
gever. Van een uitoefening van de geneeskunst door de uitvoerder van de 
behandel ing lijkt nauweiijks sprake te kunnen zijn. in het j icht hiervan is 
het dan ook begrijpeli jk dat deze f iguur nooit is toegepast, Wat betreft de 
twee andere f iguren; beide zijn in uitvoeringsbesiuiten van de We t op de 
pararnedische beroepen toegepast. Daarbij is bij de figuur «op aanwijzing 
en onder controle» het medisch handelen van de paramedicus meer 
onzeifstandig dan bij de figuur van een eenvoudige «verwijzing». In beide 
gevallen Is bepaald dat er een «voorschrift» van degene die verwijst zaS 
moeten zi jn. Voorts zal bij aigemene maatregel van bestuur de «intensiteit» 
van de relatie tussen verwijzer en paramedicus worden bepaald. 

Op beide punten zal de aigemene maatregel van bestuur meer of 
minder omvat tende regels kunnen stellen [vgl, de keuze-mogeNjkheid die 
artikel 1 van de Wet op de pararnedische beroepen in dit opzicht biedt). 
Zoals gezegd iigt het in de bedoel ing de bij aigemene maatregel van 
bestuur te stellen regels te conformeren aan die welke in het huidige 
bestel gelden. 

In de wetsart ikelen betreffende de vakbekwaamheid die voor inschri jving 
in de betrokken registers wordt vereist, word t bij sommige beroepen een 
opleiding in het kader van de onderwi jswetgeving, bij andere een op basis 
van de onderhavige wet bij aigemene maatregel van bestuur geregelde 
opleiding verlangd. Men zie in dit verband de aan het begin van de 
toe l ich i ing bij dit hoofdstuk gegeven beschouwing. Overzichteli jkheids-
halve zij hier aangetekend dat het eerste is geschied met betrekking tot 
de beroepen van fysiotherapeut, ergotherapeut, iogopedist en diet ist , 
terwi j l de tweede genoemde opzet is gevolgd ten aanzien van de beroepen 
van mondhygienist , oefentherapeut-lvlensendseck, oefentherapeut-Cesar 
en podotherapeut. 

§ S,. ttatheroepmaverpteegkyndige 

Het beroep van verpleegkundtge is reeds sedert 1921 wettel i jk geregeid 
(Wet tot bescberming van het d ip loma van verpleegkundige). 

Deze wet behelst in hoofdzaak een stelsel van t i te lbescherming, 
waarbi j degene die in het bezit is van het erkende diploma de t i tel mag 
voeren, Gebleken is dat deze we t niet meer voldoet; zo is met name 
behoefte gebleken aan het in het leven roepen van tuchtrecht voor deze 
categorie van beroepsbeoefenaren alsmede aan het invoeren voor hen 
van een stelsel van periodieke registratie (waarbij het aan het geregistreerd 
staan verbonden recht om de titel van verpleegkundige te voeren niet 
voor onbepaalde ti jd geid i , doch waarbi j periodiek wordt bezien of de 
voor het voeren van de t i tel noodzakeli jke kennis en ervaring voldoende 
«bij de t i jd» is). In verband hiermee is in 1381 een wetsontwerp op de 
verpieegkundigen, strekkende tot vervanging van de wet van 1 9 2 1 , 
ingediend. Inmiddels was de voor tgang van het wetsontwerp op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg zodanig gevorderd dat de 
behoefte aan een apart wetsontwerp voor verpieegkundigen, dat s led i i s 
voor een relatief korte termi jn, te weten tot het ti jdstip waarop het 
onderhavige wetsontwerp in werk ing treedt, zou behoeven te gelden, niet 
groot meer was te noemen. Om die raden is het wetsontwerp op de 
verpieegkundigen ingetrokken. In het onderhavige ontwerp is een 
regaling van net beroep van verpleegkundige opgenomen, waarbi j de 
materiele hoofdeiememen van het ingetrokken wetsontwerp zijn gehand 
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haafd, te weten een steise! van constitutieve registratie ~ dasrbij zijn ook 
voorzieningen opgenornen voor het invoeren van een systeem van 
periodieke registratie ~~ aisrnede tuchirecht, Ook andere punt8n (deskun-
dtgheidsornschrijvtng van de verpleegkundige, advisering over ontwerp-
maatregelen, regeling opieiding e.d.) zijn overgenornen, zij het dat, gezien 
de veelomvattendheid van het onderhavige wetsontwerp, wat rneer ter 
regeling is overgelaten aan de Kroon. Hiermee is evenwel niet vo!st83n. 
Gesteld kan worden dat, vergeleken met het wetsontwerp op de verpleeg 
kundigen, de regeling in het onderhavige wetsontwerp is gemoderniseerd, 
terwijl daarnaast enkele, ook voor het beroep van verpleegkundige 
relevante nieuwe aspecten zijn toegevoegd. Wat betreft het modemiseren 
kan worden gewezen op de regeling van het tuchtrecbt, waarin onder 
meet tegemoet is gekomen aan de behoefte aan meer openbaarheid in 
tuchtzaken en de rechtspositie van de klager is versterkt. Ten aanzien van 
de nieuwe aspecten kan worden verrneld de in artike! 55 opgenornen 
regeling inzake de «ver lengde arm», weike bij uitstek voor verpieegkundigen 
van belang mag worden geacht, aismede de op dat stuk door de Raad 
voor de beroepen in de individuals gezondheidszorg te forrnuleren 
aanbevefingen omtrent gedragsregels betreffende de reiatie tussen de 
opdrachtgever en de veriengde arm. 

Hoofdstuk S, Voorbehouden handeiingeini 

:§•••'1. Afg&me&ft 

Zoals hiervoor reeds is opgernerkt, voorziet het onderhavige wetsontwerp 
weliswaar in afschaffing van het huidige integrate verbod tot uitoefening 
van geneeskunst door anderen dan gekwalificeerden, maar er worden we! 
enkele handelingen aangewezen, waarvoor het verbod blijft geiden. 
Reeds in het rapport van de Commissie onbevoegde uitoefening der 
geneeskunst (Commissie-Peters) werd het voorstel gedaan een aanta! 
handelingen aan te wljzen, waarvoor het verbod onverminderd gehand-
haafd zou moeten blijven, omdat het verrichten van die handelingen door 
anderen dan daartoe deugdelijk opgeleide personen onverantwoorde 
risico's voor leven en gezondheid van de patient zou opieveren, Een 
dergelijk systeern is ook in andere landen, onder andere Denemarken en 
Engeland, niet onbekend. 

De Staatscomrnissie heeft deze gedachte overgenomen en nader 
uitgewerkt. Zij heeft zich daarbij vooral gericht op de vraag wefke criteria 
zouden kunnen worden opgesteid voor aanwijzing als voorbehouden 
gebied, Zien wij het goed, dan heeft de Staatscomrnissie de voigende 
criteria overwogen: 

a. er moet sprake zijn van een aanmerkelijk gevaar voor leven en 
gezondheid van patienten bij net betreden van dst gebied door ondeskun-
digen; 

b„ het gebied moet duideiijk af te grenzen zijn, dat wil zeggen wat men 
voorbehouden wil, moet uit de omschrijving zelf duideiijk biijken; 

c. in de praktijk moet het gebied ook door onbevoegden (lees: ondes-
kundigen) worden betreden; het heeft geen zin gebieden voor te behouden 
waarop ondeskundigen nimmer zullen en, door gebrek aan faciliteiten, 
kunnen komen. 

Met deze criteria kunnen wij ons in grote trekken verenigen. Zeker het 
gestelde onder a en c heeft onze instemming. Wei zouden wij, ter 
aanvulling op de onder a en c bedoelde criteria, aSs criterium ten aanzien 
van de vraag aan weike categorieen van beroepsbeoefenaren handelingen 
moeten worden voorbehouden willen vermelden dat een bepaald gebied 
alleen aan die categorieen van beroepsbeoefenaren wordt yoorbehouden, 
voor zover zij dat gebied bestrijken in een reiatief aanzienUjke mate van 
autonomic. Indien een bepaaide categorie van beroepsbeoefenaren ter 
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zake uitsluitend ais huipkracht van een andere categorie fungeert, is bet 
niet aangewezen aan eerstbedoelde categorie zejfstandige bevoegdheden 
toe te deien, doch kan worden volstaan met het vermelden van die 
categorie die de primaire verantwoordefijkheid draagt voor het verrichten 
van de handeiingen. Hetgeen wordt verrneid bij b zien wij niet zozeer ais 
een criterium, maar meer ais een aansporing om tot een goede omschrijving 
te komen. Daarbij zal er ook geiet moeten worden dat de aanwijzing a!s 
voorbehouden handeling ook praktisch hanteerbaar moet zijn en een 
goed handhavingsbeleid mogelijk moet maken. 

Er zij met nadruk op gewezen dat het, zoals in artikel 52 is aangegeven, 
moet gaan om het «beroepsmatig» verrichten van een voorbehouden 
handeling. Dit is noodzakeiijk, omdat anders incidentele hulpverlening 
binnen bijvoorbeeid gezinsverband (wondverzorging) en door de patient 
bij zichzeif (injektie) strikt genomen onder het verbod zou vallen. Wanneer 
sprake is van «beroepsmatig», kan aan de hand van alleriei omstandigheden 
worden bepaald. Het msn of meer regelmatig verrichten van bedoelde 
handeiingen kan een aanwijzing zijn, het zich naar buiten ais beroepsbe-
oefenaar kenbaar maken eveneens en voorts in de regel het bedingen en 
verkrijgen van een honorarium. 

In artikel 52 gaat het voorts om het «buiten noodzaak» verrichten van 
voorbehouden handeiingen (de woorden «buiten noodzaak» komen ook 
voor in het met artikel 52 vergelijkbare artikel 436 van het Wetboek van 
Strafrecht). Daarmee wordt wettelijk verankerd dat, indien de noodzaak 
daartoe aanwezig is, ook voorbehouden handeiingen beroepsmatig 
mogen worden verricht door onbevoegden in die zin dat die onbevoegden 
aldus voor strafbaarheid worden gevrijwaard. Gedacht kan worden aan 
het geva! dat ambulance-verpieegkundigen in de ambulance injekties 
geven aan een slachtoffer van een ongeval. In'dit geval is geen bevoegde 
tot het geven van injekties aanwezig; anderzijds is het met het oog op de 
gezondheidstoestand van het slachtoffer geboden dat hem geneeskundige 
huip in de vorm van een bepaalde injektie wordt verleend nog voordat hij 
het ziekenhuis bereikt In het algemeen zal van noodzaak sprake zijn ais 
plotselinge hulpverlening noodzakeiijk blijkt en zodanige hulp niet meteen 
van een bevoegde is te verkrijgen. 

Bij elk van de voorbehouden handeiingen moet worden aangegeven 
welke categorie of categorieen van in een register ingeschrevenen 
daartoe bevoegd zijn. Hierbij is overeenkomstig het rapport van de 
Staatscommissie uitgegaan van de deskundigheid, verbonden aan het 
voltooid hebben van een opleiding voor een van de in hoofdstuk ill 
geregelde basisberoepen. De Staatscommissie heeft hierbij geen diffe-
rentiatle aanbevolen naar specialismen, Zo wordt de arts op grond van 
zijn opleiding geacht het gehele terrein van de geneeskunst te bestrijken; 
in verband hiermee wordt dan ook elke arts tot het verrichten van alle tot 
het gebied van de uitoefening van de geneeskunst behorende voorbehou 
den handeiingen bevoegd verklaard. 

Bij het vorenstaande heeft de Staatscommissie overwogen dat een 
andere opzet, te weten een toekenning van bevoegdheden tot het 
verrichten van voorbehouden handeiingen uitsluitend aan gespeciaiiseerde 
beoefenaren van een bepaald beroep, niet goed te realiseren is. Daartoe 
zou immers het werkterrein van de onderscheidene categorieen van 
gespeciaiiseerde beroepsbeoefenaren exact moeten vaststaan, hetgeen 
niet het geva! is. Ook kan er sprake zijn van handeiingen die niet afleen 
door specialisten maar ook door «generalisten» worden betreden. Zo is 
de huisarts mede werkzaam op het terrein van de chirurg {heelkundige 
handeiingen), zij het dat de huisarts in de praktijk wei kieine chirurgische 
ingrepen doet maar zich van grote operaties onthoudt. Anderzijds kan 
worden gesteld dat ve!e specialisten op nun vakgebied nauwelijks andere 
werkzaamheden verrichten dan de huisarts, doch alleen intensiever en 
deskundiger. De Staatscommissie concludeert dat het onmogelijk is vast 
te steilen waar de grenzen liggen tussen het werkterrein van de huisarts 
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en het werkterrein van de special isten. Deze grenzen wijzigen zich niet 
alleen steeds, maar kunnen ook verschil iend liggen naar plaats, individu, 
beschikbare accommodat ie e.d.. Zo zai de ene hutsarts voor een kieine 
chirurgische ingreep de patient sneiier verwijzen naar de specialist dan de 
andere. 

Wi j menen ons bij de hiervoor weergegeven beschouwingen van de 
Staatscommissie te kunnen aansiuiten. Wi j wi l len daaraan toevoegen dat 
los van de vraag of een beroepsbeoefenaar bevoegd is een bepaalde 
handeling te verr ichten, daarnaast voor de betrokkene geldt dat hij zulks 
slechts behoort te doen als hij daartoe bekwaam is, dat wit zeggen dat bij 
biijft binnen de grenzen van zijn «kennen en kunnen». Mocht iemand wel 
bevoegd zijn maar de grenzen van zijn «kennen en kunnen» toch over-
schri jden, dan kan tegen overschri jding van deze grenzen tuchtrechtei i jk 
worden opgetreden. Een dergeiijk optreden zal inimers kunnen worden 
gekenschetst als een tekortschieten in zorg ten opzichte van de patient. 

Zowe! de aanwijzing van de handelingen als die van de bevoegde 
personen dient naar onze mening op wetsniveau te geschieden. Het 
kwam de Staatscommissie nutt ig voor met het oog op nieuwe ontwikke-
lingen die een onmiddel l i jke voorziening zouden vereisen, aan de regering 
de bevoegdheid voor te behouden een nieuwe handeling bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wi jzen, met dien verstande dat zodanige 
aanwijzing slechts een voorlopig karakter zou dragen en, teneinde te 
worden bestendigd, zou moeten worden omgezet in een aanvulling van 
de wet , waartoe een voorstel binnen een bij de wet vastgestelde termijn 
bij de Tweede Kamer moet worden ingediend. Wtj hebben deze suggestie 
overgenomen. In artikel 54 is een en ander tot uitdrukking gebracht, 

§ 2. De theorie van de uveriengde arm» 

In de verschil lende beschouwingen die na het ui tbrengen van het 
voorontwerp zijn verschenen, is aandacht gevraagd voor het vraagstuk 
van de «verlengde arm». De in hoofdstuk IV van het wetsontwerp 
voorbehouden handelingen mogen alleen bevoegdeli jk worden verricht 
door de daar genoemde gekwalif iceerde beroepsbeoefenaren. In de 
praktijk worden voorbehouden handelingen als het geven van injekties in 
vele gevallen ui tgevoerd door verpleegkundigen. Deze uitvoering berust 
niet op een zelfstandtge bevoegdheid, maar op een opdracht van een 
bevoegde gekwalif iceerde beroepsbeoefenaar die de diagnose heeft 
gesteid en voor de handeling als zodanig verantwoordel i jk biijft, Deze 
opdracht kan op een bepaald geval gericht z i jn; zij kan ook een algemene 
strekking hebben en een reeks van gevallen betreffen. Degene die de 
handeling feitel i jk uitvoert is alleen verantwoordeli jk voor een technisch 
juiste uitvoering in overeenstemming met de voor deze uitvoering 
verworven bekwaamheid. Deie f iguur wordt wel aangeduid als de 
constructie van de «verlengde arm«, Soms wordt gesproken over «vertikale 
samenwerking». Zij is in brede kring aanvaard. Zij wordt gehuldigd in de 
sfeer van het s t raf iecht , maar ook in de sfeer van het civieie recht. Ook in 
de medische tuchtrechtspraak, met name die van het laatste decennium, 
zijn aspecten van de «verlengde arm»theorie aan de orde geweest. 
Hierover thans de volgende beschouwing. 

De theorie van de verlengde arm is sedert geruime t i jd vooral bekend 
uit de jur isprudence op het strafrecht in de sociaal-economische sfeer. In 
deze jur isprudence is erkend dat niet alti jd degene die een strafbare 
handeling feiteli jk heeft verricht (de fysieke dader), maar wel steeds 
degene binnen wiens gezagssfeer die handeling haar beslag heeft 
gekregen, daarvoor verantwoordel i jk is, Deze laatste wordt dus aangemerkt 
als dader in strafrechtel i jke zin. Zo zal een ondernemer, afhankefijk van 
omstandigheden, strafrechtel i jk aansprakelijk zijn voor wetsovertredingen, 
in zijn bedrijf feiteli jk begaan door zijn ondergeschikten. Naar de strekking 
van een arrest van de Hoge Raad is dit het geval wanneer het handelingen 
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betreft die binnen zi]n zeggenschap iagen en hetzij op door hern gegeven 
inslructies berustten, hetzij door hem werden of in de praktijk plachten te 
worden aanvaard, Bij een «eigengereid» optreden van de ondergeschikte 
wordl de handeling echter onttrokken aan het gezag van de ondememer 
en komt zij binnen een eigen machtssfeer van die ondergeschikte te 
liggen. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor die handeiing komt 
in dat gevaS bij die ondergeschikte zetf te tiggen. Ook in de jurisprudence 
op de strafrechtelijk gesanctioneerde wetsbepaiingen op het gebied van 
de uitoefening van de geneeskunst wordt de «verjengde arm»-theorie 
aanvaard. Met name betreft deze artikel 1 van de Wet uitoefening 
geneeskunst (Wet van 1 juni 1885, Stb. 60, regelende de uitoefening der 
geneeskunst). Op grond van deze jurisprudentie mag worden aangenomen 
dat bijvoorbeeid een verpleegkundige die overeenkomstig de instructies 
van een arts injekties toedient, daarmee met handeft in strijd met de wet, 
ofschoon hij de bevoegdheid tot het verrichten van zodanige handelingen 
niet zelf bezit. Hij oefent in deze gedachtengang te dezen de geneeskunst 
niet uit; dat doet de arts, binnen wiens gezagssfeer de handeiing zich 
irnmers voitrekt en die de verpleegkundige hierbij als «veriengde arrn» 
betrekt. Voor verwijtbare fouten die de toegepaste behandeiing zou 
kunnen opleveren blijft in beginsel dan ook de betrokken arts verantwoor 
deiijk. Een bevestiging van de theorie van de «vertengde arm» door de 
medische tuchtrechter va l t - althans voor zover het betreft verpleegkundi-
gen - te lezen in de besiissing van het Centraal medisch tuchtcoliege van 
25 maart 1982 {Tijdschrift voor Gezondheidsrecht. januari/februari 1983, 
biz. 32), waarbij het College in zijn overwegingen betrekt dat ten aanzien 
van verpieegkundigen wordt aangenomen dat zij, ook buiten tegenwoor-
digbeid van een geneeskundige, zekere handelingen als bedoeld in artikel 
1 van de Wet van 1 juni 1865, regelende de*uitoefening vande geneeskunst, 
krachtens «delegatie» mogen verrichten, 

Zoais hierboven a! tot uitdrukking is gebracht, is er te de2er zake sprake 
van een gezagsverhouding in het professionete vlak tussen de bevoegde 
en degene die bij de uitvoering van de handeiing wordt betrokken. Voor 
alle dutdelijkheid wordt hierbij aangetekend dat daarbij niet noodzakelijk 
tevens sprake behoeft te zijn van een gezagsverhouding in civieirechtelijke 
zin, met andere woorden, de «verlengde arm» behoeft niet in dienst van 
de arts te zijn. \n een arrest van de Hoge Raad wordt voor wat betreft 
deze gezagsverhouding met name gewezen op de gevallen waarbij 
injekties «onder onmiddeilijk toezicht» van een arts worden toegediend, 
Dit is weilicht het meest voor de hand iiggende voorbeeld, Het is echter 
bepaald niet de enige binnen de gezagssfeer van de arts voorkomende 
werksituatie op dit stuk. 

Uit de grondgedachten die in voorgaande beschouwing zijn weergege-
ven, vloeit voort dat in de hier omschreven situatie de verpleegkundige 
niet meer als «verlengdearm» van de arts fungeertmaar zelf, onrechtmatig, 
het (niet aan hem voorbehouden) gebied betreedt zodra hij zich aan de 
gezagssfeer van de arts onttrekt door iets te doen dat niet door de 
instructies van de arts noch anderszins door diens beleid is gedekt. 

Anders dan in de oude wetgeving, waarin sprake is van een aigeheel 
verbod tot uitoefening van de geneeskunst door onbevoegden en waarbij 
de «verlengde arms-theorie op alle deelterreinen van de geneeskunst kan 
worden toegepdst, doet de theorie in de ontworpen nieuwe wet alleen 
opgeld in die sectoren die aan gekwaiificeerden zijn voorbehouden 
(artikel 53). Het zal duidelijk zijn dat het feitelijk uitvoeren van de voorbe 
houden handelingen niet uitsluitend door de tot het verrichten daarvan 
zelfstandig bevoegden kan geschieden, In vele gevallen zal daarbij de 
bijstand van anderen (onbevoegden) nodig zijn, Die bijstand moet kunnen 
worden ingeroepen en verieend indien is voldaan aan bepaalde voorwaar-
den. Alleen voor zover, zoals hierboven is gesteid, voorbehouden hande
lingen worden verricht buiten de gezagssfeer van een gekwalificeerde 
bevoegde beroepsbeoefenaar, zal er sprake kunnen zijn van onrechtmatig 
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handelen, Oaarbij wordt er van uit gegaan dat de niet bevoegde zijn 
bijstand aan de patient verleent in de uitoefening van zijn beroep, zodat 
zijn niet gedekte optreden binnen een van de voorbehouden gebieden 
onder het strafrechtelijk gesanctioneerde verbod van artikel 53 valt. 

In verschillende commentaren op het voorontwerp van een Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg is kritiek geuit op het feit dat 
in het voorontwerp geen grondslag was opgenornen voor de figuur van de 
«verlengde arm», hetgeen als een leemte werd ervaren. Strikt genomen 
lijkt ons een zodanige regeling niet nodig. In de relevante jurisprudentie is 
de figuur geaccepteerd en zijn de contouren ervan zichtbaar geworden. 
Hex gaat nieA om handelingen die zelfstandig mogen worden verricht, 
maar hetzij ingevolge een afzonderlijke opdracht, hetzij op grond van een 
meer algemene instructie, waarbij de opdrachtgever op de hoogte is van 
de bekwaamheid en deskundtgheid van degene die met de uitvoering 
wordt belast. Er is een grote verscheidenheid in deze handelingen. In de 
praktijk zijn er voor wat betreft het overlaten van de uitvoering van deze 
handelingen aan anderen dan bevoegden verschillen van plaats tot plaats 
en van tijd tot tijd. De uitvoering van deze handelingen wordt niet alleen 
opgedragen aan beoefenaren van in de wet geregelde beroepen, zoals 
verpleegkundigen, Ook niet in de wet geregelde categorieen van beroeps-
beoefenaren, zoals dokters-assistenten, voeren in de praktijk voorbehouden 
handelingen uit, of in bepaalde gevallen zelfs personen die geen beroep 
op het terrein van de individuele gezondheidszorg uitoefenen, Deze 
verscheidenheid in handelingen, in omstandigheden en in uitvoerenden 
maakt het ook praktisch niet wel doenlijk een voor alle gevallen geldende, 
tot in onderdelen concreet uitgewerkte regeling bij wet te scheppen. 

De veelvuidige aandrang om in de wet toch een grondslag voor de 
«verlengde arm» op te nemen is voor ons aanleiding geweest nader te 
onderzoeken in hoeverre de wetgever aan een kennelijk gevoelde behoefte 
tegemoet kan komen. De Centrale Raad voor de Volksgezondheid heeft 
zich in dit verband afgevraagd of in de wet niet een bepaling zou moeten 
worden opgenornen met de strekking een meer uniforme regeling van de 
overdracht van de feitelijke uitvoering van voorbehouden handelingen en 
de daarbij te stellen voorwaarden tot stand te brengen. Naar ons oordeel 
kan de wetgever wel naar vermogen voorwaarden aangeven voor een 
situatie waarin van de «verlengde arm» een uit een oogpunt van kwaliteit 
voor de gezondheidszorg juist gebruik wordt gemaakt. Dit is mede van 
belang voor de positie van degene die de voorbehouden handeling 
feitelijk uitvoert. Met het oog daarop is thans in het wetsontwerp een 
bepaling opgenornen waarbij een omschrijving wordt gegeven van 
basisvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil de uitvoering van 
voorbehouden handelingen door anderen dan de in de wet genoernde 
personen op verantwoorde wijze geschieden. Verwezen zij naar de 
regeling in artikel 55, eerste lid, die in artikel 110 strafrechtelijk is 
gesanctioneerd. Deze voorwaarden betreffen allereerst de bekwaamheid 
van degene aan wie wordt gevraagd als verlengde arm te fungeren. In 
artikel 65, eerste iid, wordt ter zake bepaald dat de bevoegde beroepsbe-
oefenaar voorbehouden handeiingen niet mag laten uitvoeren door een 
daartoe niet bevoegde, tenzij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
deze beschikt over de bekwaamheid die is vereist voor het behoorlijk 
uitvoeren van die handelingen. Deze bekwaamheid zal kunnen blijken uit 
het gevoigd hebben van een op het uitvoeren van die handelingen 
gerichte schoiing en uit verkregen praktijkervaring. In de tweede plaats 
hebben de voorwaarden betrekking op de aanwezigheid van bepaalde 
waarborgen waaronder uitvoering van die handelingen moet plaatsvinden, 
Deze waarborgen bestaan hierin dat afdoende verzekerd moet zijn de 
mogelijkhes'd tot toezicht door de opdrachtgever op de uitvoering, tot het 
zijnerzijds geven van aanwijzingen en tot zijn persoonlijke tussenkomst 
indien dit redelijkerwijs nodig is. 
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De voorgestelde regeiing heeft uit de aard der zaak een globaa! 
karaktet. Per categorie van gevailen zullen de voorwaarden moeten 
worden gespeeificeerd. in dit opzicbt is het van foelang dat een van de 
taken van de in te stellen Raad voor de beroepen in de individueie 
gezondheidszorg is het doen van aanbevelingen omtrent gedragsregels, 
in het belang van een goede uitoefening van beroepen in de individueie 
gezondheidszorg door de beoefenaren van de betrokken beroepen in acht 
te nemen. Deze gedragsregeis zullen onder meer naar ons oordeel 
betrekking moeten hebben op het uitvoeren van voorbehouden handelingen 
op verzoek van een overeenkomstig artikei 53 van het wetsontwerp 
bevoegde beroepsbeoefenaar. Zij zullen een nadere detaiilering van deze 
handelingen kunnen geven en aangeven aan welke voorwaarden moet zijn 
voldaan en welke waarborgen aanwezig moeten zijn, teneinde tot een 
goede zorgverlening te komers. Tot deze voorwaarden behoort het nader 
aangeven aan welke eisen de personen aan wie de handelingen kunnen 
worden opgedragen behoren te voldoen en hoe hun onderlinge verhouding 
zai zijn ten opzichte van de opdrachtgever. Voorbeeiden van dergelijke 
gedragsregels vormen de rapporten van de Commissie Verantwoordlijkheid 
verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen. In haar Eerste interimrapport 
(Verslagen^Adviezen-Rapporten, Ministerie van Volksgezondheid en 
Jvlilieuhygiene 1982, nr. 15) heeft de commissie een aanta! voorwaarden 
geformuleerd waaraan moet zijn voldaan voordat bepaaide geneeskundige 
handelingen door verpleegkundigen verricht kunnen worden. Deze 
voorwaarden betreffen onder meer de vereiste opleiding alsook het 
schriftelijk vastleggen van de uit te voeren handelingen, Het rapport heeft 
betrekking op verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen en beperkt 
zich tot de intraveneuze injektie, de vena- en arteriepunktie en de 
daarmede samenhangende handelingen. Op het eerste interimrapport zijn 
van verschillende zijden reacties gegeven, Oe Commissie is in haar 
Tweede rapport uit 1985 {Voiksgezondheidsreeks VR 85/29) op deze 
reacties ingegaan. Verder heeft de Commissie in dit tweede rapport een 
aanta! zaken uit het eerste interimrapport verduideiijkt. Vervolgens komen 
in dit rapport handelingen in algemene ziekenhuizen aan de orde die niet 
in het eerste interimrapport zijn besproken, Over het ontwikkelen van 
gedragsregels voor de verantwoordeiijkheid van de verpleegkundige in de 
extramurale gezondheidszorg is advies gevraagd aan de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid. 

Gedragsregels als hier bedoeid zuJien houvast kunnen bieden bij het 
geven van nadere inhoud aan het begrip verlengde arm. Zij zullen moeten 
worden aangepast aan nieuwe ontwikkeiingen, Het opsteilen en bij de tijd 
houden van aanbevelingen omtrent dergelijke gedragsregeis zal bij 
voortduring een voorwerp van aandacht voor de Raad voor de beroepen 
in de individueie gezondheidszorg of van uit zijn midden in te stellen 
commissies zijn. Hen gebied waar gedragsregels in een sterk gevoelde 
behoefte zullen voorzien is met name het ambulancewezen, voorzover op 
dat terrein de verlengde-arm-figuur kan worden toegepast (niet steeds is 
er immers een bevoegde beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk kan 
worden gesteld indien er voorbehouden handelingen moeten worden of 
zijn verricht door onbevoegden in of nabij de ambulance). 

Wij menen dat het samenstel van gedragsregels, waartoe de Raad voor 
de beroepen in de individueie gezondheidszorg aanbevelingen zal kunnen 
doen, in samenhang met de algemene regeien van artikei 55, een 
duidelijke begrenzing van de «verlengde arm»-si!uatie zal geven, waarbij 
de nadere uitwerking niet geheel aan de jurisprudence is overgelaten, 

Tenslotte is in het tweede lid van artikei 55 bepaald dat een voorbehouden 
handeling, verricht door een onbevoegde. wordt beschouwd als een door 
een daartoe bevoegde verrichte handeling indien de onbevoegde de 
opdracht daartoe van die bevoegde heeft ontvangen en overigens voldaan 
is aan de zojuist besproken, in het eerste lid, onder a en b, verm el de 
voorwaarden, Aldus is de figuur van de verlengde arm wettelijk omlijnd. 
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Het artikellid is van belang voor de onbevoegde die hinnen de in het 
eerste Sid genoemde grenzen meewerkt aan het verrichten van een 
voorbehouden handeling: door de toerekening - ingevofge de wetsbepa-
ling - van zijn handelen aan dat van de bevoegde opdrachtgever loopt de 
onbevoegde niet het risico dat zijn handelen wordt gekenschetst als 
onbevoegd en derhaive strafbaar handelen. Deze toerekening geldt zoals 
gezegd slechts binnen de in het artikel gestelde grenzen. Indien deze 
grenzen worden overschreden - btjvoorbeeld indien de bevoegde een 
onbekwame onbevoegde inschakelt zonder toezicht op diens handeiingen 
uit te wilien of te kunnen uitoefenen - pleegt de bevoegde een strafbaar 
feit (artikel 1 10 stelt straf op het handelen in strijd met artikel 55, eerste 
lid). Het spreekt vanzelf dat de onbevoegde een zodanige door een 
bevoegde in strijd met de wet gegeven opdracht niet rrtoet uitvoeren en 
dat het weigeren een zodanige opdracht uit te voeren geboden is. 
Degene tot wie de opdracht is gericht heeft een eigen verantwoordeiijkheid 
voor zijn handelen; in de gegeven omstandigheden behoort hij, In het 
besef van die verantwoordeiijkheid, at te zien van het uitvoeren van de 
opdracht. 

§ 3. De voorbehouden handeiingen 

In grote lijnen de keuze van de Staatscommissie volgende, zijn wij 
gekorrten tot de volgende iijst van voorbehouden handeiingen, in artikel 
53 vermeld. 

1. Het verrichten van heelkundige handeiingen 

De Staatscommissie meende onder heelkundige handeiingen te 
moeten verstaan handeiingen die met het oog op onderzoek of behandeiing 
worden verricht en waarbij hetzij iangs natuurlijke, hetzij langs kunstmatige 
weg in lichaamsdelen wordt binnengedrongen of daarin stoffen worden 
ingebracht. Bij besehouwing van deze omschrijving achten wij haar te 
ruim. Er vallen ook handeiingen onder als het geven van mjekties en het 
verrichten van punkties, die in artikel 53 als een afzonderlijke categorie 
van voorbehouden handeiingen zijn aangemerkt. Verder zou strikt 
genomen ook het rectaal aanleggen van een koortsthermometer ertoe 
moeten worden gerekend, een handeling waarvan moeilijk staande kan 
worden gehouden dat zij aanmerkelijk gevaar voor {even of gezondheid 
oplevert, Wij geven daarom de voorkeur aan een omschrijving die meer 
aansluit bij hetgeen in het spraakgebruik onder heelkunde wordt verstaan. 
Daartoe is in artikel 53, eerste lid, aanhef, de volgende omschrijving 
opgenomen; handeiingen. dienende tot een geneeskundig doel, waarbij 
de samenhang der lichaamsweefseis wordt verstoord en deze zich niet 
direct herstelt. Met name gaat het hierbij om operatieve ingrepen. Zowel 
de kletne als de grote chirurgie wordt hiertoe gerekend. Onder kleine 
chirurgie vallen bijvoorbeeld ingrepen die verricht worden als eerste hulp 
bij ongelukken en op poliklinische afdelingen van ziekenhuizen. Tot de 
grote chirurgie worden gerekend ingrepen die gedaan worden op de 
operatie-afdelingen. Daarnaast behoren tot de heelkundige handeiingen 
het nemen van biopsieen en het verrichten van curettages. 

Wij merken nog op dat onze meer beperkte omschrtjving van het begrip 
heelkundige handeiingen in vergetijking met de omschrijving van de 
Staatscommissie heeft geleid tot het invoeren van een afzonderlijke 
categorie, het verrichten van catheterisaties en endoscopieen, die hierna 
onder 3 worden besproken. 

Het verrichten van heelkundige handeiingen wordt voorbehouden aan 
artsen, tandartsen en verloskundigen, met dien verstande dat tandartsen 
en verloskundigen tot het verrichten van deze handeiingen alleen bevoegd 
zijn voor zover het betreft handeiingen die tot hun gebied van deskundigheid 
behoren. Voor tandartsen gaat het hierbij om heelkundige handeiingen 
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met een tandheelkundig doel. Voorheeiden zijn het aanboren van gebits-
eiementen en het verrichten van extracties. Ook handeiingen op het gebied 
van de kaakchirurgie behoren er toe. Niet afs een heelkundige liandeling 
wordt in dit verband beschouwd het aanmeten van een gebitsprothese bij 
een zogenaamde edentate patient, omdat hierbij met kan worden 
gesproken van een verstoring in de samenhang der Jichaamsweefsels. 

Voor war betreft de bevoegdheid van de tandarts is geen onderscheid 
gemaakt tussen de tandarts-oude stij! (opgeleid voor de wijziging van de 
Wet op de uitoefening der tandheelkunst in 1947) en de tandarts-nieuwe 
stiji. 

Ook de arts is bevoegd heelkundige handeiingen te verrichten met een 
tandheelkundig doel. Er wordt echter van uitgegaan dat de arts niet dan 
in uitzonderingsgevallen in de praktijk van zijn bevoegdheid gebruik zal 
maken. Aangenomen wordt dat de arts zich ook in die uitzonderingsgevallen 
za! houden binnen de grenzen van zijn kennen en kunnen. 

Opgemerkt zij nog dat het voorontwerp afzonderlijk tandheeikundige 
handeiingen noemde ais categoric van voorbehouden handeiingen. 

Omdat het hierbij echter gaat om heelkundige handeiingen die worden 
verricht met een tandheelkundig doel, en dus om een bijzonder soort van 
heelkundige handeiingen, lijkt het uit een oogpunt van systematiek juister 
daar in de wetstekst de consequentie uit te trekken. Daarmede is tevens 
een door de Centraie Raad in zijn advies gesignaleerd misverstand 
weggenomen. De Centraie Raad maakt er melding van dat hem is 
gebieken van onzekerbeid in tandheeikundige kring over de vraag of het 
voorbehouden van heelkundige handeiingen aan de arts niet strijdig is 
met het gegeven dat tandartsen en tandartsspecialisten in bun dagelijkse 
praktijk tal van heelkundige handeiingen plegen te verrichten. De redactie 
van artike! 53, eerste lid, geeft hun bevoegdjheid in dit opzicht thans 
ondubbekinnig aan. 

Voor wat betreft het verrichten van heelkundige handeiingen door 
verioskundigen gaat het met name om het verrichten van episiotomieen 
en van heehtingen. 

2. Het verrichten van vertoskundige handeiingen 

Tot het verrichten van deze handeiingen worden naast de arisen de 
verioskundigen bevoegd verklaard, maar dezen uitsluitend tot die 
handeiingen die worden gerekend tot het gebied van hun deskundigheid. 

in de tekst van het artikel worden verloskundige handeiingen zonder 
meer als voorbehouden aangemerkt. De vraag is nog in onderzoek of en 
in hoeverre binnen het gebied van de verloskundige handeiingen een 
onderscheid meet worden gemaakt tussen enerzijds verloskundige 
handeiingen die beantwoorden aan de criteria voor voorbehouden 
handeiingen en anderajds verloskundige handeiingen die niet aan deze 
criteria voldoen. in dat verband zal tevens worden nagegaan of er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen voorbehouden verloskundige 
handeiingen waartoe alleen artsen bevoegd behoren te zijn en voorbe
houden verloskundige handeiingen waartoe mede verioskundigen 
bevoegd kunnen worden verklaard. Over deze vragen is advies gevraagd 
aan de Gezondheidsraad. Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek za! 
een voorstel kunnen worden gedaan tot aanpassing van het wetsontwerp. 
Daarbij zij aangetekend dat het wetsvoorstel zoals het er nu ligt reeds 
onderscheid maakt tussen verloskundige handeiingen, uitsluitend 
voorbehouden aan artsen, en verloskundige handeiingen waartoe 
daarnaast verioskundigen bevoegd kunnen worden verklaard, Artikel 53 
verkiaart tmmers de verioskundigen tot het verrichten van verloskundige 
handeiingen bevoegd voor zover deze kunnen worden gerekend tot hun 
gebied van deskundigheid. Artikel 46 draagt aan een algemene maatregei 
van bestuur op deze handeiingen te omschrijven. Bij het opstelien van 
deze algemene maatregei van bestuur za! dit onderscheid derhalve voor 
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wat die verioskundige betreft kunnen worden uitgewerkt. In de vigerende 
Wei uitoefening geneeskunst zijn de handelingen waartoe de verioskundige 
bevoegd wordt verklaard aangegeven in de artikelen 15 e.v. De inhoud 
van deze bepaiingen zal bij de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor 
zoveel nodig worden overgenomen. 

3. Het verrichten van catheterisaties en endoscopieen 

Hiervoor is onder 1 uiteengezet dat wij de Staatscommissie niet geheel 
hebben gevolgd in hsar omschrijving van het begrip heeikundige hande
lingen, omdat deze omschrijving ons te ruirn voorkwarn. Onze voorkeur 
gaat uit naar een omschrijving die rneer in overeenstemming is met net 
spraakgebruik. Dit neemt echter niet weg dat er bepaaide handelingen 
zijn waarbij, zonder dat er sprake behoeft te zijn van een verstoring van de 
samenhang in lichaamsweefsels, in (holten van) het lichaam met instru-
menten wordt binnengedrongen op een wijze die aanmerkelijk gevaar 
voor (even en gezondheid kan opleveren wanneer dat ondeskundig 
gebeurt Het leek ons juister deze handelingen afs afzonderlijke categorie 
op te nemen. Het gaat hierbij om het verrichten van catheterisaties en 
endoscopieen. Het uitvoeren van deze handelingen zal soms met een zich 
niet direct herstellende verstoring van de samenhang in lichaamsweefsels 
gepaard gaan. Een voorbeeld is de catheterisatie van bloedvaten, waarbij 
men zich eerst toegang tot die bloedvaten moet verschaffen en dus een 
zich niet direct herstellende verstoring in de samenhang van lichaams
weefsels wordt teweeggebracht. Aangezien dit taatste zich echter niet bij 
alle vormen van deze ingrepen voordoet, is een afzonderlijke vermelding 
van deze categorie noodzakelijk. Deze handelingen kunnen ondeskundig 
uitgevoerd niet alleen veet pijn en ongemak voor een patient met zich 
brengen, maar ook ernstige risico's opleveren voor leven en gezondheid. 

Tot het gebied van catheterisaties en endoscopieen behoort een groot 
aantal verschillende verrichtingen. Beide vormen van medisch ingrijpen 
vinden ruime toepassing. Gewezen kan worden op de blaascatheterisatie 
en de catheterisatie van bloedvaten. Als voorbeeld van endoscopieen 
kunnen worden genoemd de bronchoscopie en de arthroscopic. Regelmatig 
worden nieuwe toepassingsmogelijkheden gevonden, zowel ten behoeve 
van diagnostiek als op therapeutisch gebied. De hier bedoelde handelingen 
hebben gemeen dat met behulp van instrumenten in lichaamsholten 
wordt binnengedrongen. De vorm van de holte is niet van belang, noch 
de omstandigheid dat de holte gevuld is. Ook de vraag of er onder 
normaie omstandigheden een directe verbinding bestaat tussen de holte 
en de buitenwereld behoeft, zoals opgemerkt, geen positieve beantwoor-
ding. 

Tot het verrichten van catheterisaties en endoscopieen worden de 
artsen en de verloskundigen bevoegd verklaard; de laatsten echter 
uitsluitend voor zover het betreft handelingen die worden gerekend tot 
nun gebied van deskundigheid, 

4. Het geven van injekties 

Bij dit punt willen wij vooropsteiien dat een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen het voorschrijven van een geneesmiddei, waarbij het 
irrelevant is of het middel oraal of per injektie wordt toegediend, en het 
toedienen per injektie, de (outer technische handeling. Het voorschrijven 
van geneesmiddelen, althans voor zover deze uitsluitend op recept 
mogen worden afgeleverd, is ingevolge de Wet op de Geneesmiddelen-
voorzienina alleen mogelijk voor artsen, tandartsen en verloskundigen. De 
vraag dient beantwoord te worden of het louter injekteren zo gevaarlijk 
kan zijn dat dit daarnaast als voorbehouden handeling moet worden 
aangemerkt in de zin van het onderhavige wetsontwerp. 
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De praktijk laat zien dat niet alleen verpieegkundigen, maar ook 
ziekenverzorgenden en verder bi jvoorbeeid dokters-assistenten injekties 
piegen te geven. Uiteraard zal daarbij gedifferentieerd moeten worden al 
naar geiang het gaat om intravenous, intramusculair of subcutaan 
injekteren. Juist echter in verband met deze di f ferent iate en de gevaren, 
verbonden aan een niet goed onderkennen daarvan, hebben wi j in het 
spoor van de Staatscommissie gemeend ook het beroepsmatig geven van 
injekties op de iijst van voorbehouden handeiingen te moeten piaatsen. 

De bevoegdheid tot het verrichten van deze handeiingen zal, waar het 
gaat om een zeif standige bevoegdheid, slechts dienen te worden toegekend 
aan arisen alsmede aan tandartsen, voorzover strekkende tot een 
tandheeikundig doei, en aan verloskundigen, voorzover strekkende tot 
een verfoskundig doei . Verpieegkundigen en anderen zulien, zoais in de 
voorgaande paragraaf is uiteengezet, tot het geven van een injektie 
slechts feiteli jk mogen overgaan ingevoige opdracht van een arts, 
tandarts of verioskundige, derhaive in de constructie van de veriengde 
arm. De arts blijft verantwoordeli jk voor de opdracht zeif, de inhoud 
daarvan en de aanwijzingen die ter zake van de toediening nodig zijn. 
Begaat de verpieegkundige ondanks een juiste of duidelijke opdracht van 
de arts met genoegzame aanwijzingen een fout bij de toediening, dan zai 
ondanks de construct ie van de veriengde arm de arts in de meeste 
gevailen wel gediscuipeerd zijn. De verpieegkundige heeft echter gehandeld 
in stri jd met de 2orgvu!digheidseis, hetgeen ais een beroepsfout is te 
beschouwen. De probiemen die zijn verbonden aan het toekennen van 
een zelfstandtge bevoegdheid ter zake aan verpieegkundigen en anderen 
zijn besproken in de voorgaande paragraaf. 

5, Het verrichten van punkiies 

In navolging van de Staatscommissie hebben wij ook het beroepshalve 
verrichten van punkties ais voorbehouden handeling aangemerkt, 
vanwege het gevaar voor ieven en gezondheid dat aan het ondeskundig 
handelen op dit punt is verbonden. Met punktie is bedoeld het aanprikken 
van een orgaan of onderdeien van een orgaan met behuip van een naaid 
en met het doei daar vocht of weefsel uit te halen. 

De bevoegdheid wordt in het wetsontwerp toegekend aan artsen, 
alsmede aan klinisch chemici en verloskundigen. Voor beide iaatste 
categorieen geldt de beperking dat het verrichten van de punktie ligt 
binnen de grenzen van hun deskundigheidsgebied. Andere beroepsbeoe 
fenaren zulien deze handeling slechts wet t ig kunnen uitvoeren in de 
situatie van de veriengde arm. 

6, Het brengen onder narcose 

De gevaren verbonden aan het brengen onder narcose door ondeskun 
digen zijn dermate groot te achten dat piaatsing op de Iijst van voorbe
houden handeiingen een vanzelfsprekendheid kan worden geacht. Tot het 
brengen onder narcose zal slechts de arts bevoegd zijn. alsmede de 
tandarts, voorzover strekkend tot een tandheelkundig doei. De tandarts 
heeft in de huidige wet al de bevoegdheid in het kader van de uitoefening 
van de tandheelkunst personen onder narcose te brengen. 

Onder narcose wordt verstaan algehele anaesthesie, dat wl l zeggen het 
door middel van narcotica teweegbrengen van een reversibele en 
gecontroleerde toestand van bewusteloosheid, pijnloosheid en uitschake-
ling van l ichaamsreflexen. 

7, Het verrichten van handeiingen op net gebied van de individuals 
gezondheidszorg, met gebruikmaking van radioactieve staff en of toestelien 
die ioniserende straien uitzenden 
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Op 3 September 1984 is een E.G.-richtlijn met betrekking tot de 
stralingsbescherming van personen die medisch worden onderzocht of 
behandeld, vastgesteld. 

Artikel 2 van de richtlijn bepaalt onder meer dat het gebruik van 
ioniserende straling bij een rnedische handeling steeds piaatsvindt onder 
verantwoordelijkheid van arisen, tandartsen en andere praktizerenden die 
krachtens de nationale wetgeving een dergelijke handeling mogen 
verrichten en die tijdens hun opieiding bekwaamheid op het gebied van 
de stralingsbescherming hebben verworven, aismede een passende 
opieiding hebben genoten, die is afgestemd op de toepassing van 
technieken op het gebied van de radiodiagnosttek, radiotherapie of 
nucleaire geneeskunde. Deze richtlijn dient door middel van de nationale 
wetgeving te worden uitgevoerd. Zij brengt met zich dat het uitgangspunt 
dat het aan de beroepsbeoefenaar dient te worden overgelaten de 
grenzen van zijn kennen en kunnen vast te stelien niet geldt ten aanzien 
van de toepassing van ioniserende straling. De bepaling schnjft immers 
voor dat alleen als aan bepaalde voorwaarden (specifieke scholing) is 
voldaan, bedoelde beroepsbeoefenaren bevoegd zijn. Het ligt in de 
bedoeling de richtlijn uit te voeren door middel van een algemene 
maatregel van bestuur krachtens de Kernenergiewet, Daarnaast wordt 
voorgesteld ter zake een voorbehouden gebied in het onderhavige 
wetsontwerp op te nemen. 

Daarmee wordt in de onderhavige regeling tot uitdrukking gebracht dat 
de rnedische toepassing van ioniserende stralen voorbehouden is aan 
bepaalde categorieen van overeenkomsttg deze wet geregistreerden. 

In de bevoegdheidsomschrijving wordt verwezen naar de krachtens de 
Kernenergiewet te stelien deskundigheidseisen. 

Het voorbehouden terrein heeft betrekking op het gebruiken van 
radioactieve stoffen (dat wil zeggen materie welke ioniserende stralen 
uitzendt of stoffen en voorwerpen welke zodanige materie bevatten) 
aismede op toestellen die ioniserende stralen kunnen uitzenden. Tot het 
gebruik maken van bedoelde stoffen en toestellen worden bevoegd 
verklaard, mits aan de krachtens de Kernenergiewet gestelde deskundig
heidseisen wordt voldaan, de arts, de tandarts en de mondhygienist Wat 
betreft de beoefenaren van de twee laatst genoemde beroepen geldt 
bovendien nog de eis dat zij slechts bevoegd zijn voor zover zij blijven 
binnen hun bij of krachtens hoofdstuk III omschreven deskundigheidsge-
bied. 

Shtopmerking 
Wij menen met het aanwtjzen van de onder 1 tot en met 7 genoemde 

verrichtingen als voorbehouden handelingen te kunnen volstaan. Voor de 
goede orde zij opgemerkt dat ook in andere wettel i jke regelingen hande
lingen worden vermeld, die zijn voorbehouden aan categorieen van 
gekwalif iceerden op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Een 
voorbeeld htervan is de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. 

Het voorschri jven van krachtens artikel 4 , derde l id, van de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening aangewezen geneesmtddelen (dat wi l 
zeggen uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmtddelen) is, anders dan 
in het voorontwerp, niet ianger als voorbehouden gebied in het onderhavige 
ontwerp opgenomen. Het voorschrijven van zogenaamde U.R.-geneesmtd
delen door anderen dan arisen, tandartsen of verloskundigen kan, zo dit 
al geschiedt, niet leiden tot aanmerkelijk gevaar voor de gezondheid van 
degene voor wie de geneesmiddelen zijn bestemd, aangezien de apotheker 
alleen op grond van een recept, afgegeven door een we! overeenkomsttg 
de Wet op de Geneesmiddeienvoorzieningen aangewezen gekwaiif iceerde, 
geneesmiddelen mag afleveren. Ook in het rapport van de Staatscommissie 
is het voorschri jven van geneesmiddelen niet als voorbehouden terrein 
opgenomen. 
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Hoofds tyk 0- Kwal i te i t van de beroepsui toefening 

J 1, Algemem 

Aan het slot van hoofstuk 1 van dit deel van de memorie van toelichting 
is opgemerkt dat het onderhavige wetsontwerp belangrijke voorwaarden 
schept voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individueie 
gezondheidszorg, Deze voorwaarden beperken zich niet tot het hoofdstuk 
uit het wetsontwerp dat de titel draagt Kwaliteit van de beroepsuitoefening, 
maar vormen in feite de ieidende gedachte voor het wetsontwerp ais 
geheel. Mede met het oog op deze kwaiiteit worden onder meer oplei-
dingseisen geformuieerd, worden titels van gekwalificeerde beroepsbe-
oefenaren erkend en beschermd en wordt het tuchtrecht vernieuwd. 
Hoofdstuk V van het wetsontwerp bevat de grondslag voor het treffen van 
een aantal specifieke maatregelen ter bevordering van de kwaiiteit van de 
beroepsuitoefening in de individueie gezondheidszorg. 

Er zij op gewezen dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening niet bij 
uitslutting in het onderhavige wetsontwerp regeling heeft gevonden, maar 
daarnaast in andere wetgeving is verankerd, waarbij met name melding 
moet worden gemaakt van de Wet voorzieningen gezondheidszorg en de 
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 7 van die wet. Aanvankelijk 
was in het ontwerp van de Wet voorzieningen gezondheidszorg een 
artikel 28 opgenomen dat bepalingen bevatte die het rnogelijk zouden 
maken ten aanzien van aan te geven categorieen beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg eisen te stellen in verband met de beroepsuitoefening, 
zoals de indenting, organisatie en administratie van een praktijk. Bij 
wijzigingen die in het ontwerp werden voorgesteid, verviel deze bepaling 
op grond van de overweging dat deze materie zich toch beter leende voor 
opneming in het onderhavige wetsontwerp dan in de Wet voorzieningen 
gezondheidszorg. Later is bij amendernent, min of meer vooruitlopend op 
de totstandkoming van een Wet op de beroepen in de individueie 
gezondheidszorg, artikel 7 van de Wet voorzieningen gezondheidszorg 
aangevuld met bepalingen die eveneens de kwaliteit van de individueie 
gezondheidszorg kunnen betreffen, Gesteld kan worden dat de bepalingen 
van hoofdstuk V van het onderhavige wetsontwerp en van artikel 7 van de 
Wet voorzieningen gezondheidszorg beide nun eigen mogelijkheden 
hebben. In artikel 7 Wet voorzieningen gezondheidszorg, een wet die 
vooral structuren aangeeft voor een doelmatig stelsel van voorzieningen 
voor gezondheidszorg, wordt uitgegaan van de eisen die aan de organisatie 
van de zorg worden gesteld. Daarnaast benadert dit artikel de kwaliteit 
van de zorg met zoveel woorden vanuit de gezichtshoek van de rechten 
van de gebruiker. In artikel 56 van het voorliggende wetsontwerp wordt 
een aantal concrete onderwerpen opgesomd die als bindend element de 
kwaliteit van het handelen in de uitoefening van het beroep hebben. Het 
is niet uitgesloten dat uitvoeringsbepalingen van beide wetten elkaar in 
hun uitwerking op sommige gedeelten zouden kunnen overlappen. 
Uiteraard zal bij een dergelijke uitwerking voor zoveel nodig gewaakt 
worden voor een goede onderlinge atstemming. Inmiddels is een voorstel 
in voorbereiding genomen voor een Wet gezondheidszorg en rnaatschap-
pelijke dienstverieningr die de Wet voorzieningen gezondheidszorg zal 
vervangen. In dit wetsvoorstel is een bepaling opgenomen die vergelijkbaar 
is met artikel 7 Wet voorzieningen gezondheidszorg. Voor de uitwerking 
van deze bepaling geldt mutatis mutandis hetzeifde als met betrekking tot 
de Wet voorzieningen gezondheidszorg is opgemerkt. 

Mel betrekking tot de inhoud van artikel 56 hebben wij overwogen dat 
behoefte bestaat aan een meer uitgewerkte formulering dan die van het 
oorspronkelijke artikel 28 uit het wetsontwerp voorzieningen gezondheids
zorg. In het nu voorgestelde artikel 56 wordt een opsomming gegeven 
van een aantal onderwerpen waarvan de regeling bevorderlijk kan zijn 
voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Sommige van deze onder-
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werpen hebben al een regeling gevonden in de bestaande wetgeving die 
bij het van kracht worden van het onderhavige wetsontwerp zal vervaSlen„ 
Zo kunnen krachtens de bestaande Wet op de paramedische beroepen al 
regeis worden gesteld ten aanzien van de inrichting van praktijkruimten. 
Voor de werkzaemheden van fysiotherapeuten is daar bijvoorbeeid 
gebruik van gemaakt. Een verbod om bepaalde voordeel verscbaffende 
overeenkomsten aan te gaan, is reeds gegeven in artikel 1 1 Wet uitoefening 
geneeskunst. In artikei 56 wordt aan deze bepalingen een ruimere 
strekking gegeven en zijn voorts andere onderwerpen toegevoegd. 

Het treffen van maatregelen ter verzekering van de kwaiiteit van de 
beroepsuitoefening behoort primair tot de verantwoordeiijkheid van de 
beroepsbeoefenaren. De overheid heeft hiervoor een eindverantwoorde-
lijkheid. Het behoort tot haar taak in het algemeen de volksgezondheid te 
bevorderen en de daarvoor nodige maatregelen te treffen, Voor wat de 
kwaiiteit van de beroepsuitoefening betreft houdt dat naar onze mening in 
het scheppen van voorwaarden waaronder de beroepsbeoefenaren deze 
verantwoordeiijkheid gestaite kunnen geven. Indien een groep van 
beroepsbeoefenaren in onvoldoende mate de regeien stelt of kan stelien 
die primair van deze groep zouden mogen worden verwacht, zal de 
overheid op grond van haar eindverantwoordelijkheid daartoe zelf rnoeten 
overgaan. Daarnaast zijn er regeien voor het steilen waarvan de overheid 
aanstonds de meest gerede is. Een reden daartoe kan zijn dat het de 
beroepsgroep ontbreekt aan de mogeiijkheden om een maatregel de 
gewenste algemeen geldende werking te verschaffen. Een andere reden 
kan zijn dat het treffen van maatregelen beter past in de bredere verant
woordeiijkheid van de overheid in de hiervoor omschreven zin. In de 
opsomming van artikel 56 van het wetsontwerp zijn de eisen te steilen 
aan de technische uitrusting van praktijkruimten en een verbod tot het 
aangaan van bepaalde voordelen verschaffende overeenkomsten daarvan 
voorbeelden, 

De CommSssie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelin-
gen heeft in haar eindadvies geconcludeerd dat de mogeiijkheden tot 
nadere regelsteiling bij algemene maatregei van bestuur op grond van 
artikei 58 in de wet zeif dienen te worden teruggedrongen, enerzijds door 
een aigemene ciausulering die de noodzakelijkheid en onmisbaarheid van 
zodanige regulering onderstreept en anderzijds door beperking, althans 
nadere precisering en ciausulering van de potentieel te bestrijken 
onderwerpen. Met de Cornmissie kan worden ingestemd dat van de 
mogeiijkheden van de wet aileen gebruik moet worden gemaakt wanneer 
en voor zover de noodzaak zich daartoe aandient. Dit is een uitgangspunt 
dat in het algemeen geldt. Ook de procedure voor de totstandkoming van 
de voorschriften bevat waarborgen dat van de wettelijke mogeiijkheden 
geen lichtvaardig gebruik zal worden gemaakt. Het is ons overigens niet 
ontgaan dat de Cornmissie elders in haar rapport heeft opgemerkt dat de 
centrale wetgever de mogeiijkheden van artikel 56 zal rnoeten gaan 
benutten en dat haar voorts een uitbreiding van de materiele werkingssfeer 
van dat artikel niet uitgesioten lijkt. 

Een ciausulering als door de Cornmissie bedoeld is in het wetsontwerp 
opgenomen, teneinde tot uitdrukking te brengen dat het bij de uitwerking 
van artikei 56 om eisen gaat die ter bevordering van een goede individuele 
gezondheidszorg noodzakeltjk zijn gebieken. Verwezen wordt naar het 
tvveede lid van artikei 56. 

De opmerking van de Cornmissie om daarnaast te komen tot een 
beperking, althans nadere precisering en ciausulering van de potentieel te 
bestrijken onderwerpen verdient op zichzeif eveneens ernstig te worden 
genomen. Wij achten het echter niet goed mogelijk om beperkingen die 
verder gaan dan de bestaande formuleringen in de wet aan te brengen 
orndat het hser gaat om algemeen geformuleerde onderwerpen waarvan 
de uitwerking voor de onderscheiden beroepsgroepen verschiilen kan 
vertonen en voorts omdat het voor een dee! onderwerpen betreft die nog 
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in ontwikkeling zijn, zoals de intercollegiale en interdisciplinaire toetsing. 
Wij menen dat de door de Commissie bepleite beperkingen derhaive 
voora! leidraad zulien moeten zijn bij het opsteilen te zijner iijd van de 
noodzakelijk gebleken aigemene maatregeien van bestuur. Verder bevat 
de aigemene cJausulering van het tweede !id van artikei 56 een criterium, 
in acht te nemen bij het totstandbrengen van de afzonderlijke aigemene 
maatregeien van bestuur. 

Een andere opmerking van de Commissie in dit verband betreft de 
veronderstelling dat aan de aigemene maatregeien van bestuur in het 
ontwerp geen sanctie zou zijn toegedacht. Deze veronderstelling is echter 
niet geheel terecht. Artikei 114 van het wetsontwerp maakt het mogelijk 
overtreding van een krachtens artikei 56 gegeven voorschrift als strafbaar 
feit aan te merken. Bij de uitwerking van artikei 56 in aigemene maatregeien 
van bestuur zal van gevaJ tot geval moeten worden bezien of strafbedreiging 
een geeigend middel is om de naleving van de voorschriften af te dwingen. 
Verder is in artikei 100 van het wetsontwerp in aigemene zin het toezicht 
op de naleving van de wet verzekerd. Ingevolge dit artikei behoort het tot 
de taak van de daartoe door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur aangewezen ambtenaren toezicht te houden op de naleving van 
hetgeen bij of krachtens de wet wordt bepaald. 

Tenslotte zij volledigheidshalve nog ingegaan op de opmerking van de 
Commissie dat een uitbreiding van de materiele werkingssfeer van artikei 
56 haar niet uitgesloten lijkt. In dit opzicht is het wetsontwerp in vergelijking 
met het voorontwerp aangevuld met een bepaling in artikei 56, eerste lid, 
onder d, beheizende een verplichting tot het meiden aan de inspectie van 
bepaalde handelingen waaraan aanzienlijke materiele of immateriele 
risico's zijn verbonden voor patienten. Verwezen zij naar de onderstaande 
toelichting ter zake, 

§ 2. Afzonderlijke onderwerpen 

Bij de afzonderlijke onderdelen van artikei 56 merken wij het volgende 
op. 

a. Technische uitrusting 

Ingevolge de Wet op de paramedische beroepen besta3t reeds de 
mogelijkheid inrichtingseisen te steilen, waarvan gebruik is gemaakt voor 
de werkzaamheden van fysiotherapeuten. Wij achten het gewenst dat in 
beginsel voor aiie in het onderhavige wetsontwerp geregelde beroepen 
de mogelijkheid wordt geopend eisen met betrekking tot de technische 
uitrusting te stelien. Deze bepaling ziet vooral op vrij gevestigde beroeps-
beoefenaren. Voor in institutioneel verband werkende beroepsbeoefenaren 
zuilen daarnaast eisen kunnen worden gesteid krachtens de Wet zieken-
huisvoorzieningen en de Wet voorzieningen gezondheidszorg, 

b. Gezondheid en veiiigheid 

Naast de mogelijkheden welke de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de 
Wet voorzieningen gezondheidszorg bieden achten wij het wenselijk dat 
maatregeien kunnen worden genomen om te voorkomen dat bepaalde 
werkzaamheden worden verricht op plaatsen en onder omstandigheden 
die niet in overeenstemming zijn met de aard van deze werkzaamheden. 
Het verbod is algemeen geformuleerd teneinde naar bevind van zaken 
een regeiing te kunnen treffen. 

. c ,•• Patten tengegevem 

De discussies welke de iaatste jaren zijn gevoerd omtrent de opstelling, 
bewerking en bewaring van medische gegevens hebben de wenselijkheid 
onderstreept maatregeien te kunnen nemen welke zorgvuldigheid op dit 
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punt waarborgen. Wij achten het van beteng dat eisen kunnen worden 
gesteld aan de indenting, het beheer en de bewaring van patientendossiers. 

d, informatieverstrekking ten aanzien van bepaa/de behandelingen 

Ten aanzien van een aantal behandelmethoden kan worden gezegd dat 
daaraan aanzieniijke materseie of immaterieie risico's zijn verbonden; 
anderzijds zijn zodanige behandelingen in bepaalde gevaiien aangewezen, 
Gezien de bedoelde risico's kan het gewenst zijn dat ten aanzien van 
zodanige gegeven behandelingen het Staaisioezicht systernatisch wordt 
geinformeerd door degenen die de behandeling hebben verleend, Zo 
heeft de Gezondheidsraad in zijn advies inzake eleetroconvulsie-{electro-
shock)-therapie (Verslagen adviezen, rapporten Mimsterie WVC, 1983, nr. 
14) aanbevoien dat, nadatelectroconvulsie-therapie heeft p!aatsgevondenr 

degeneeskundiginspecteurvoorde geestelijke volksgezondheidschriftelijk 
hiervan op de hoogte wordt gebracht. In het kabinetsstandpunt inzake de 
toepassing van elektroconvuisie-therapie binnen de geestelijke gezond-
heidszorg (Kamerstukken II 1983/84, 18470, nr. 1) is in punt 6, onder 11, 
gezegd dat registratie van zodanige toepassing noodzakelijk is en is het 
voornemen aangekondigd aan de geneeskundig hoofdinspecteur voor de 
geestelijke volksgezondheid te vragen richtlijnen voor registratie op te 
steilen. Het onderhavige artikelonderdeel biedt een wettelijke basis 
teneinde degenen die bedoelde methode hebben toegepast te verplichten 
aan de registratie mee te werken. 

e, Gegevens te vermelden op het recept 

Artikel 8 van de Wet uitoefening geneeskunst, legt de artsen de 
verplichting op om op het recept bepaalde gegevens te vermelden en het 
recept te ondertekenen. Wij zijn van mening dat de inhoud van genoemde 
bepafing gehandhaafd dient te worden. Daarnaast zal moeten worden 
bezien of een dergelijke bepaling ook zal moeten gelden voor andere 
categorieen van beroepsbeoefenaren. in onderdeel e van artikel 56 wordt 
verwezen naar artikel 1, eerste lid, onder 1, van de Wet op de Genees-
middeienvoorziening, waarin wordt bepaald dat een recept een schriftelijke 
aanwijzing is voor de bereiding of de aflevering van geneesmiddelen, 
afgegeven door een arts, een tandarts of een verfoskundige. In verband 
hiermee zullen de krachtens onderdeel e van artikel 56 te geven voor-
schriften inzake het vermelden van bepaalde gegevens op het recept zo 
nodig rnede gericht zijn tot tandartsen en verloskundigen. 

f, Waamemmg 

Ter waarborging van de continuiteit van de zorgverlening zal zo nodig 
aan de beroepsbeoefenaren de eis moeten worden gesteld dat zij 
deeinemen aan een goede waarnemingsregeling welke deskundige en 
tildige hulpverlening verzekert indien zij zeif verhinderd zijn de praktijk uit 
te oefenen, 

in de tekst van punt f wordt gesproken over «ingeva! zij verhinderd zijn 
blj de rnaatregei aangewezen handelingen te verrichten». Deze zullen dus 
bij aigemene rnaatregei van bestuur moeten worden gespecificeerd. Zij 
kunnen uiteraard alle beroepswerkzaamheden bevatten. Het begrip 
«praktijk uitoefenen» leek ons echter te onbepaald, reden waarom wij 
gekozen hebben voor de formulering van punt f. 

in weike mate en voor welke categorieen van beroepsbeoefenaren in 
de praktijk behoefte zal bestaan aan toepassing van het gestelde sub f zal 
in hoge mate afhankeiijk zijn van de wijze waarop de betrokken beroeps
beoefenaren en nun organisaties er in siagen zeif goede en goed functio-
nerende waarnemingsregelingen tot stand te brengen. 
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g. Verbod van bijzondere bevoordeling 

In artikei 11 van de Wet uitoefening geneeskunst is aan artsen het 
verbod opgeiegd met een apotheker rechtstreeks of zijdelings een 
overeenkomst aan te gaan over het ieveren van geneesmiddelen aan nun 
patienten. Artikei 18 van het op de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 
gebaseerde Besiuit uitoefening artsenijbereidkunst bepaalt dat het de 
apotheekhoudende arts verboden is met een arts, een tandarts of een 
verloskundige rechtstreeks of zijdelings, enige overeenkomst, hoe ook 
genaamd, betreffende het Ieveren van geneesmiddelen aan derden aan te 
gaan. Met dit verbod wordt beoogd te verhinderen dat de betrokken 
categorieen van personen elkaar in bijzondere mate bevoordelen, 
bijvoorbeeid doordat zij met elkaar afspreken dat degene die een patient 
naar een andere beroepsbeoefenaar verwijst per verwijzing een financiele 
of andere rnateriele vergoeding ontvangt van degene naar wie is verwezen. 
Wij menen dat het noodzakelijk is een zodanig verbod te kunnen stellen 
niet alleen ten aanzien van de bovengenoemde categorieen van beroeps-
beoefenaren op hetterrein van de individuele gezondheidszorg maar ook 
ten aanzien van alle andere in dit wetsontwerp genoemde categorieen 
van personen. Het verbod hoeft niet alleen gericht te zijn op overeenkom-
sten tussen in een register ingeschreven categorie(en) van personen 
enerzijds en In andere registers ingeschreven categorieen van personen 
anderzijds, maar kan ook betreffen overeenkomsten tussen een in een 
bepaald register ingeschreven categorie van personen en een niet in een 
register ingeschreven categorie van personen. Bij dit laatste kan worden 
gedacht aan overeenkomsten tussen beroepsbeoefenaren en producenten 
van geneesmiddelen, waarbij bijvoorbeeid naar mate meer geneesmiddelen 
worden afgenomen meer bijzondere voordelen worden verschaft 

h. Deelnemen aan toetsing 

Een van de belangrijkste methoden van kwaliteitsbewaking en kwali-
teitsbevordering is de toetsing van het beroepsmatig handelen door 
uitsluitend de beroepsgenoten onderling. Men spreekt in dit verband van 
intercollegiale toetsing. Sommige categorieen van beroepsbeoefenaren, 
zoais de medische specialisten en huisartsen, zijn reeds gevorderd met 
het opzetten van een structuur die methoden van toetsing tot ontwikkeiing 
en uitvoering kan brengen of met daarop gericht onderzoek. Uitvoerige 
mededelingen daaroverzijn gedaan in de Notitie inzake kwaliteitsbewaking 
in de gezondheidszorg, van 28 mei 1980, van de toenmalige Staatssecre-
taris van Volksgezondheid en Milieuhygiene (Kamerstukken II 1979/80, 
16224, nr. 1-2). Meer recent heeft in het najaar van 1981 de toenmalige 
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene haar goedkeuring 
gehecht aan subsidising van een projekt Voorlopig uitvoerend bureau 
toetsing huisartsen. Dit bureau stelt zich onder meer ten doel de beschik-
bare kennis en kunde met betrekking tot toetsing te verspreiden onder 
alle huisartsen. Het bureau zai ingaan op vragen van individuele huisartsen 
en van groepen van huisartsen en een coordinerende rol hebben ten 
aanzien van bij de toetsing betrokken organisaties en instellingen, Verder 
zal een verbinding worden gelegd tussen toetsing en nascholing. 

In de Notitie inzake kwaliteitsbewaking is ingegaan op verschillende 
vormen van toetsing. Op deze plaats dient naast de intercollegiale 
toetsing melding te worden gemaakt van de interdisciplinaire of multi 
disciplinaire toetsing, waarbij de toetsing mede plaatsvindt door beroeps
beoefenaren uit andere disciplines. Deze vorm van toetsing is zinvol in die 
gevallen waarin met name binnen instellingen van gezondheidszorg 
beroepsbeoefenaren uit verschillende disciplines in teamverband samen-
werken. 2ij bevindt zich nog in een pril stadium van ontwikkeiing. 

De bepaling van artikei 56, onder h, maakt het mogelijk voorschriften te 
geven voor het deelnemen aan de hier genoemde verschillende vormen 
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van toetsing. Wat de inhoud van deze voorschriften zal zijn zal onder 
rneer na goed overleg met de representatieve organisaties van beroeps-
beoefenaren dienen te worden vastgesteld, Het hierna nog te bespreken 
artikel 105, tweede lid, geeft daarvoor de procedure aan. Het is echter 
niet de bedoeling dat de overheid de toetsing zeff ter hand gaat nernen. 

De methode van toetsing alsmede de criteria die bij de toetsing zuflen 
worden gehanteerd, dienen in beginse! binnen de betrokken beroepsgroep 
of beroepsgroepen te worden ontwikkeld. Het is duidelijk dat voor het 
welslagen van de toetsing de medewerking van de betrokken beroepsbe-
oefenaren niet te ontberen valt. Het vertrouwen is gerechtvaardigd dat 
deze zal kunnen worden verkregen op basis van vrsjwilligheid. Niettemin 
moet rekening worden gehouden met de rnogelijkheid dat niet tedere 
beroepsbeoefenaar de bereidheid daartoe zal tonen. De voorschriften, 
krachtens artikel 56, onder h, te geven, zuiien daarom voor deze deeinemtng 
regels kunnen geven. Op dit ogenbiik is nog niet te voorzien wetke 
gevolgen aan het niet gevolg geven aan een mogelijke verplichting tot 
deelneming moeten worden verbonden, Mogelijk is dat het in een 
bepaald geval niet nakomen van dergelijke voorschriften een rol speett 
wanneer de tuchtrechter wordt geroepen het handelen van een beroeps
beoefenaar te toetsen. 

Tenslotte zij er nog op gewezen dat regelen voor de toetsing van het 
handelen in de beroepsuitoefening ook gesteld kunnen worden krachtens 
artikel 8 Wet voorzieningen gezondheidszorg. Bij het uitvoering geven 
aan dit artikel en aan artikel 56, onder h, van het nu voorliggende wets-
ontwerp zal voor een goede afsternming van de vast te stellen voorschriften 
worden zorg gedragen. 

i. Deelnemen aan bijscholing 

De kwaliteit van de zorgverlening wordt eveneens bepaald door de 
mate van deskundigheid van de beroepsbeoefenaren. Het moet niet 
voldoende worden geacht de onderscheidene beroepsbeoefenaren tot 
een hoge graad van deskundigheid op te leiden voordat zij daadwerkelijk 
tot beroepsuitoefening kunnen overgaan, Het is evenzeer nodig dat zij 
tijdens de beroepsuitoefening door bijscholing vertrouwd raken met 
nieuwe gegevens en nieuwe technieken. Aan piannen om te komen tot 
na~ en bijscholing wordt zowel in de sfeer van de overheid als in de krtng 
van de betrokken beroepsorganisaties veel aandacht besteed. Hoewel 
ook op dit punt het vertrouwen mag bestaan dat op basis van vrtjwiHtgheid 
beroepsbeoefenaren aan vorrnen van bijscholing zullen deelnemen, kornt 
het ons noodzakelijk voor dat toch voorschriften inzake deelnemen aan 
bijscholing kunnen worden gegeven. Daarnaast zouden de te stellen 
regels een aangrijpingspunt kunnen bieden voor een erkenning van 
bepaalde tot ontwikkeitng gekomen vormen van bijscholing, indien de 
behoefte zich daaraan doet gevoelen, Ook hier is van toepassing hetgeen 
bij de bespreking van onderdeel h is opgemerkt, dat de voorschriften 
zullen worden opgesteld nadat daarover onder meer overleg heeft 
plaatsgevonden met de betrokken representatief geachte beroepsorgani
saties. Voor wat de gevolgen van het niet naleven van deze voorschriften 
betreft, geldt ook hier dat daarop thans nog geen duidelijk zicht bestaat, 
maar dat deze omstandigheid mogelijk een rol zal kunnen spelen bij 
tuchtrechtelijke toetsing. 

§ 3, Procedure 

Gewezen zij nog op het bepaalde in artikel 105, tweede lid, dat over 
een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur niet alleen de 
Raad voor de beroepen in de individuete gezondheidszorg moet worden 
gehoord, maar ook, daaraan voorafgaand, publikatie moet plaatsvinden in 
de Nederlandse Staatscourant, opdat een ieder de gelegenheid heeft 
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daarorntrent wensen of bezwaren kenbaar te maken. De Raad krijgt dan 
da gelegenheid ook over deze wensen en bezwaren advies uit te brengen. 

In het wetsontwerp (artikel 105, tweede lid) is opgenomen dat, 
alvorens publikatie van het ontwerp in de Staatscourant piaatsvindt, 
overleg moet worden gepleegd met de representatieve organisatie(s) van 
de beroepsbeoefenaren op wie de regeiing betrekking zal hebben. Wij 
wiilen op deze wij2e bevorderen dat zoveei mogeiijk de instemming van 
de organisaties wordt verkregen. 

Hoofdstuk 10. Buitenslands gedip lomeerden 

§ 1. Huidige hepalingen 

Onze huidige wetgeving ter vervanging waarvan de ontworpen nieuwe 
wet dient, kent met betrekking tot een aantal beroepen reeds de moge-
lijkheid aan houders van buitenlandse getuigschriften toe te staan 
werkzaamheden te verrichten, respectieveiijk een titel te voeren, die 
overigens voorbehouden zijn aan degenen die daartoe overeenkomstig de 
wet in Nederiand zijn opgeleid. Het betreft met name de beroepen van 
arts, van tandarts en van verioskundige, de paramedische beroepen, 
aismede het beroep van verpieegkundige. De zaak is echter in de huidige 
wetten voor de onderscheidene hier genoemde beroepen op uiteenlopende 
wijze geregeld. De nieuwe wet voorziet in een uniforme regeiing op dit 
stuk, 

De uit 1921 daterende Wet tot bescherming van het diploma van 
verpieegkundige, die niet de bevoegdheid tot uitoefening van het beroep 
van verpieegkundige maar de toekenning van de titel van verpieegkundige 
tot onderwerp heeft, biedt in haar artikel 5 aan de minister de mogelijkheid 
andere dan de in die wet vermelde getuigschriften, al dan niet in het 
buitenland verkregen, aan te wijzen, die onder door hem te bepalen 
voorwaarden het recht tot het voeren van de titel verschaffen. Artikel 8 
van de in 1963 tot stand gekomen Wet op de paramedische beroepen 
maakt het mogeiijk dat door de minister onder door hem te stellen 
voorwaarden aan personen, die in het bezit zijn van een buitenlands 
getuigschrift, de bevoegdheid wordt verleend tot uitoefening van een 
paramedisch beroep, 

Voor wat de beroepen van arts en tandarts betreft, bieden de Wet op 
de uitoefening der geneeskunst (artikel 2 e.v>) en de Wet op de uitoefening 
der tandheelkunst (artikel 7a e.v.) sedert 1965 een wettelijke basis voor 
tweeerlei faciliteiten ten behoeve van houders van buitenlandse diploma's 
De desbetreffende bepalingen van deze twee wetten stemmen onderling 
overeen. Ten aanzien van de apothekers bevat de Wet op de Geneesmid-
delenvoorziening een overeenkomstige regeiing. Hetgeen nieronder 
omtrent de regeiing in de Wet op de uitoefening der geneeskunst naar 
voren wordt gebracht, geldt, mutatis mutandis, eveneens ten aanzien van 
de tandheelkunst en artsenijbereidkunst. Het hier aliereerst in ogenschouw 
te nemen artikel 2 van de Wet op de uitoefening der geneeskunst heeft 
behalve op de artsen ook op de verloskundigen betrekking, Buitenslands 
opgeleide verloskundigen kunnen alleen voor verlening van de in dat 
artikel bedoelde faciliteit in aanmerktng komen (het aanstonds te bespreken 
artikel 2 c van die wet is te hunnen aanzien niet van toepassing). 

Ingevolge dit artikel 2 kan de minister aan een persoon die in een ander 
land op grond van een daar verkregen gelijkwaardige of nagenoeg 
gelijkwaardige opleiding tot uitoefening van zijn beroep bevoegd is, de 
bevoegdheid verienen tot uitoefening van dat beroep hier te lande. De 
minister is in beginsel niet verplicht bij gebleken gelijkwaardigheid een 
voorde betrokkene gunstige beslissing te geven en kan het al dan niet 
verienen van de bevoegdheid dan ook van geval tot geva! van de in het 
geding zijnde omstandigheden laten afhangen. 
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Daarnaast verschaft artikel 2c aan de minister de mogeiijkheid een 
geneeskundige die in het buitenland op grond van een aidaar genoten 
opleiding de bevoegdheid tot uitoefening van zijn beroep heeft verkregen, 
ook indien de opleiding niet gelijkwaardig, rnaar wel nagenoeg gelijk-
waardig is aan de in Nederiand vereiste opleiding, tot uitoefening van dit 
beroep hier te lande toe te laten onder daarbij te steilen beperkingen, die 
mede een beperking naar de tijdsduur waarvoor de toeiating zai gelden, 
kunnen inhouden. De hierboven geschetste opzet van de artikelen 2 en 2c 
van de Wet op de uitoefening der geneeskunst siuit de mogeiijkheid niet 
uit een geneeskundige die een gelijkwaardig buitenlands getuigsehrift 
bezit, toch slechts tijdelijk (en onder andere beperkingen} toe te laten via 
artikel 2c. 

Buiten de gevallen waarin op grond van internationaSe verplichtingen 
(met name in E.E.G.-verband) toepassing van artikel 2 geboden is, 
verdient het veelal de voorkeur met betrekking tot een buiteniandse arts 
die zijn beroep in Nederiand wenst uit te oefenen, aanvankelijk de weg 
van artikel 2c in te siaan. Dit biedt de mogeiijkheid het doen en laten van 
de betrokkene gedurende zekere tijd gade te slaan en na te gaan of zich 
niet, ten aanzien van zijn persoon, feiten en omstandigheden voordoen, 
die een bezwaar opleveren tegen het hem toekennen van een blijvende 
faciliteit in de vorm van verlening van een onbeperkte bevoegdheid 
krachtens artikel 2. In gevallen waarin de buiteniandse opleiding van de 
betrokkene niet of niet terstond op haar waarde controleerbaar is, doch 
aan wie, wegens schaarste van deskundige Nederlandse kracbten, 
behoefte bestaat, kan een (vooreerst slechts) tijdelijke toeiating de 
aangewezen oplossing zijn. Een tijdelijke toeiating zai voorts in de rede 
kunnen liggen wanneer het gaat om een persoon die zelf voornemens is 
hier te lande slechts tijdelijk te komen werken dan wel hier een (verdere) 
opleiding te volgen, of wanneer met de betrokkene is overeengekomen 
dat hij hier voorshands «op proef» komt werken. Een tijdelijke toeiating 
wordt veelal voor een periode van een jaar gegeven - die overigens voor 
verlenging vatbaar is - en houdt meestal een beperking in tot het uitoefenen 
van geneeskunst in een bepaalde afdeling van een daarbij aangewezen 
ziekenhuis. In de gevallen van waarneming in de vakantietijd worden 
overigens toelatingen van veei kortere duur afgegeven. VolJedigheidshalve 
zij hier opgemerkt dat zich bij de toepassing van artikel 8 van de Wet op 
de pararnedisehe beroepen een overeenkomstige praktijk heeft ontwikkeld. 

In de daarvoor in aanmerking komende gevallen zai een aanvankelijk 
slechts «tijdelijk» verleende toeiating te gelegener tijd kunnen worden 
omgezet in een definitieve. In het stelsel van artikel 2c van de Wet op de 
uitoefening der geneeskunst moet echter ook een niet naar tijdsduur 
gelirniteerde toeiating aan zekere beperkingen gebonden zijn. Vervanging 
van de oorspronkelijke toeiating door een geheei ongeclausuleerde 
toeiating is binnen het kader van artikel 2c niet mogelijk: dit artikel ziet 
immers juist - en uitsluitend - op situaties waarin een onbeperkte 
bevoegdheid niet op haar piaats zou zijn. Is de gelijkwaardigheid van de 
door de betrokkene in het buitenland genoten opleiding komen vast te 
staan, dan kan de hem aanvankelijk gegeven toeiating wel worden 
vervangen door een «verlening van bevoegdheid)} krachtens artikel 2 (die 
zonder beperkingen geldt). 

Voor «bijzondere gevallen» biedt artikel 2 de mogeiijkheid te worden 
toegepast zonder dat aan de met betrekking tot de buiteniandse opleiding 
normaiiter geldende geiijkwaardigheidseis is voldaan, Het komt voor dat 
een persoon zonder geiijkwaardige buiteniandse opleiding, krachtens 
artikel 2c in Nederiand toegefaten, doch een verdere scholing die hij hier 
te lande inmiddels heeft doorgemaakt, alsnog een voiwaardigheid heeft 
verworven die een (onbeperkte) «verlening van bevoegdheid)) gerecht-
vaardigd maakt. Onder andere in een dergelijke situatie kan sprake zijn 
van een bijzonder geval in de zin van artikel 2, waarbij het dan ook 
mogelijk is ter vervanging van de oorspronkelijke toeiating aan artikel 2 
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toepassing te geven in weerwil van het niet gelijkwaardig zijn van de 
buitenlandse opieiding. 

In samenhang met het vorenstaande moge nog op het volgende 
worden gewezen. Aan artikel 2 van de Wet op de uitoefening der genees-
kunst kan geen toepassing worden gegeven zonder dat een commissie 
van deskundigen is gehoord, waarvan de samenstelling, taak en werkwijze 
bij algemene maatregel van bestuur zijn geregeld. Op grond van deze 
regeling omvat de taak van die commissie het adviseren, niet alleen 
omtrent het al dan niet gelijkwaardig zijn van het buitenlandse getuigschrift 
dat de betrokkene bezit, maar ook omtrent het al dan niet wenselijk zijn 
hem het uitoefenen van zijn beroep hier te lande blijvend toe te staan, 
gelet op mogelijk gebleken ongunstige feiten of omstandigheden, zijn 
persoon betreffende. Omtrent dit laatste - hierboven al ter sprake 
gekomen - aspect kan de commissie zich, in de praktijk, een beeld 
vormen door aangaande het gedrag en de wijze van beroepsuitoefening 
van de betrokkene, doch ook bijvoorbeeld aangaande diens beheersing 
van de Nederjandse taal, inltchtingen in te winnen bij degene met wie hij 
(sinds zijn toeiating krachtens artikei 2c) samenwerkt, Met betrekking tot 
het belangrijke aspect van de gelijkwaardigheid van het buitenlandse 
getuigschrift zij hier nog opgemerkt dat, wanneer de commissie zich 
daaromtrent eenmaal heeft uitgesproken, haar advies op dat punt mede 
kan strekken ten dienste van volgende gevallen, waarin het gaat om 
belanghebbenden die diezelfde opieiding hebben gevolgd, te nemen 
beslissingen, zodat de commissie voor wat dit aspect betreft niet opnieuw 
behoeft te worden ingeschakeid. Volledigheidshalve zij hier nog vermeld 
dat bij toepassing van artikel 2c een advies van de commissie wettelijk 
niet wordt vereist. 

De toepassing van artikel 2 van de Wet uitoefening geneeskunst artikel 
7a van de Wet uitoefening tandheelkunst en artikel 5 van de Wet op de 
verpleegkundigen ten gunste van onderdanen van E.E.G.Ianden geschiedt 
met inachtneming van de hierna nog nader te noemen in de loop der 
laatste jaren tot stand gekomen richtlijnen met betrekking tot de artsen, 
de tandartsen, de verloskundigen en een categorie van verpleegkundigen. 
Op grond van deze richtlijnen is elk der lid-Staten verplicht de daarin 
aangewezen getuigschriften van de onderscheidene andere lid-Staten 
- die in die richtlijnen, mede geiet op de aan de betrokken opleidingen 
gesteide uniforme minimumeisen, als gelijkwaardig zijn aangemerkt - ten 
behoeve van de onderdanen van die lid-Staten te erkennen door daaraan 
hetzelfde rechtsgevolg te verbinden als aan het overeenkomstige getuig
schrift uit eigen land. 

Tot dusverre zijn richtlijnen vastgesteld voor artsen, verpleegkundigen, 
tandartsen, verloskundigen en apothekers. 

Deze richtlijnen zijn de volgende. 
- Richtlijn van 16 juni 1975, 75/362/EEG (PbEG, L 167) inzake de 

onderlinge erkenning van diploma's, certificated en andere titels van de 
arts, tevens houdende maatregelen tot vergemakelijking van de daadwer-
kelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van 
diensten, iaatstelijk gewijzigd bij Richtlijn van 26 januari 1982, nr. 
82/76/EEG (PbEG, L 43). 

- Richtlijn van 16 juni 1975, 75/363/EEG (PbEG, L 167) inzake de 
coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de werkzaamheden van de arts, Iaatstelijk gewijzigd bij Richtlijn van 26 
januari 1982, 82/76/EEG (PbEG, L43). 

- Richtlijn mn 27 juni 1977, 77/452/EEG (PbEG, L 176) inzake de 
onderlinge erkenning van diploma's, certificated en andere titels van 
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen 
tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en vrij verrichten van diensten. 

- Richtlijn van 27 juni 1977, 77/453/EEG (PbEG, L 176) inzake de 
coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. 
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- Richtlijn van 25 juli 1978, 78/686/EEG (PbEG, L 233) inzake de 
onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van 
de beoefenaren der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen tot 
vergemakkeHjking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van 
vestiging en vrij verrichten van diensten. 

- Richtlijn van 25 juli 1978, 78/687/EEG (PbEG, L 233) inzake de 
coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde. 

- Richtlijn van 21 maart 1980, 80/154/EEG (PbEG, L 33) inzake de 
onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van 
de verloskundige, tevens inhoudende maatregelen tot vergemakkelijking 
van de daadwerkelijke uttoefening van het recht van vestiging en vrij 
verrichten van diensten. 

- Richtlijn van 21 januari 1980, 80/155/EEG (PbEG, L 33) inzake de 
coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundige. 

- Richtlijn van 16 September 1985, 85/433/EEG (PbEG, L 253) inzake 
de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op 
het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemak
kelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 
voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied. 

- Richtlijn van 16 September 1985, 85/432/EEG (PbEG, L 253) inzake 
de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied. 

Gewezen wordt tenslotte in dit verband op de Richtlijn van 14 december 
1981, 81/1057/EEG (PbEG, L 385) waarbij onder meer de Richtlijnen 
75/362/EEG, 77/452 EEG en 76/362/EEG zijn aangevuld voor wat bet reft 
de bepalingen inzake de verworven rechten. 

Voor wat betreft de erkenning van de getuigschriften van verpleegkun-
digen is met toepassing van artike! 5 van de Wet op de bescherming van 
het diploma van verpleegkundige, dat daartoe de mogelijkheid biedt, bij 
ministerieel besluit van 22 juni 1979, Stcrt. 124, gewijzigd bij besluit van 
31 augustus 1982, Stcrt. 170, uitvoering gegeven aande E.E.G.-richtlijnen 
op dat stuk. Met betrekking tot de getuigschriften van artsen, verloskundi-
gen en tandartsen wordt thans in hoofdzaak aan de E.E.G.-richtlijnen ter 
zake gevoig gegeven (met name ten aanzien van de verplichting om de 
door de andere iid-Staten van de E.E.G. aan onderdanen van een lid-Staat 
afgegeven, in de richtlijnen genoemde diploma's van arts, verloskundige 
en tandarts te erkennen door daaraan hetzelfde rechtsgevolg toe te 
kennen als aan de reeds in de nationale wetgeving erkende «eigen» 
diploma's) doordat ter zake op grond van artikei 2, eerste lid, van de Wet 
uitoefening geneeskunst en artikei 7a, eerste lid, van de Wet uitoefening 
tandheelkunst een ministerieel besluit is vastgesteid (Stcrt. 1984, 79). 
Een aanpassing van de Wet op de uitoefening van de geneeskunst en de 
Wet op de uitoefening van de tandheelkunst is, teneinde in afwachting 
van de inwerkingtreding van het nu voorliggende wetsontwerp voor het 
overige aan de E.E.G.-richtlijnen te kunnen voldoen, bij het parlement 
aanhangig. 

§ 2. Nieuwe bepalingen 

De belangrijkste voorzieningen zijn in artikei 57 ondergebracht. 
De vervanging van het in onze huidige wetgeving op de uitoefening der 

geneeskunst belichaamde stelsel van «beroep$bescherrning» door een 
stelsel van «titelbescherming» brengt mee dat de faciliteiten die aan in 
een ander land opgeleide personen worden verleend, niet langer zullen 
zijn gericht op het verwerven van bevoegdheid tot het uitoefenen van nun 
beroep, maar voortaan betrekking zullen hebben op het verkrijgen van 
toegang tot het register, dat immers in het nieuwe stelsel een constitutieve 
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rol gaat spelen. Het is de inschfijving in het register, die het recht op het 
voeren van de beschermde titel verschaft en, voor zover de uitoefening 
van het betrokken beroep voorbehouden handeiingen omvat, ook de 
bevoegdheid deze handeiingen te verrichten. WelHcht ten overvloede zij 
er tevens op gewezen dat het in het nieuwe stelsel aan eike persoon 
(Nederiander of buitenlander) in beginsel vrij zal staan een beroep in de 
sfeervan de individuele gezondheidszorg uit te oefenen zonder in het 
register opgenomen te zijn, rnits hij zich ervan onthoudt de beschermde 
titel te voeren of voorbehouden handeiingen te verrichten. 

Verder moge nog afzonderlijk de aandacht erop worden gevestigd dat 
in de nieuwe bepaiingen over de buitenlands gediplomeerden, anders dan 
in de artikelen 2 en 2c van de huidige Wet op de uitoefening der genees-
kunst, niet meer wordt gesproken van het «bevoegd zijn» in het land waar 
de opieiding werd verkregen, Deze gewijzigde opzet is in overeenstemming 
met de E.E.G.-richtlijnen en ook bevredigender voor het rechtsgevoel. Er 
zijn landen (ook binnen de E.E.G.) waarin een onderdaan van een ander 
land (van buiten de E.E.G.) wel kan worden opgeleid en een getuigschrift 
kan behalen maar daarmee nog geen bevoegdheid verkrijgt. Voor het 
verwerven van faciliteiten hier te iande komt het op de bekwaamheid van 
de in een ander land opgeleide aan, niet op diens bevoegdheid daar ter 
plaatse. Met deze zienswijze is alleszins verenigbaar het standpunt dat in 
gevallen waarin de betrokkene in het land van zijn opieiding wel de 
bevoegdheid had verkregen maar deze hem later wegens misslagen in 
zijn beroepsuitoefening wetteiijk geheel of ten dele is ontnomen, de hern 
hier te lande op grond van zijn opieiding in beginsel toekomende faciliteit 
niet behoort te worden verleend. Een hierop afgestemde bijzondere 
weigeringsgrond ter zake van mschrijving in het register is in het eerste 
lid van artikel 58 van de ontworpen wet opgenomen, Ook dit past geheel 
in het beeid van de geldende nchtlijnen van de Europese Economische 
Gemeenschap, 

Voorts zij opgernerkt dat in de nieuwe bepaiingen de eis van reciprociteit 
niet is gehandhaafd. Onder reciprociteit wordt verstaan het beginsel dat 
aan buitenlandse beroepsbeoefenaren de toegang tot de beroepsuitoefe
ning overeenkomstig de wet slechts wordt verleend indien voor Neder-
landse beroepsbeoefenaren in het land van herkomst van deze buitenlan • 
ders op overeenkomstige voet de toegang tot het beroep openstaat. In de 
praktijk werd aan dit beginsei niet meer de hand gehouden. 

Artikel 57 bevat een tweetal wettelijke instrumenten, die, elk in de 
daarvoor in aanmerktng komende gevallen, aan een buiten Nederland 
gediplomeerde toegang tot het register kunnen verschaffen: 

a. «aanwijzing» van een gelijkwaardig buitenlands getuigschrift, 
b. een door de minister af te geven verklaring van geen bezwaar, 

De aanwijzing van een buitenlands getuigschrift wordt gegeven in de 
vorm van een besluit van algemene strekking, dat voor alien die dat 
getuigschrift bezitten, rechtstreeks geldt: een beslissing per sndividueel 
geval ten gunste van de betrokkene komt er niet aan te pas, De houder 
van een aangewezen getuigschrift zal van rechtswege de rnogelijkheid 
hebben zich m het register te laten inschnjven (behoudens toepasselijkheid 
van de niet met de merites van de opieiding verband houdende weige-
ringsgronden, die ook voor in Nederland opgeleiden gelden, en van de 
hoger vermelde weigeringsgrond, opgenomen in artikel 58, eerste lid), 
Wel kan de kring van degenen voor wie de aanwijzing geldt, vaneren. 
Anders dan alle andere geiijkwaardige getuigschriften - die de minister 
vrij is ai dan niet aan te wijzen - moeten de in de E.E.G.-richtlijnen 
daartoe aangewezen getuigschriften worden aangewezen en zodanige 
aanwijzing behoort in elk geval te gelden voor de onderdanen van de 
lid-Staten van de E.E,G. die het betrokken getuigschrift bezitten, Voor het 
overige kan de gelding van een aanwijzing door de minister afhankelijk 
worden gesteld van de nationaliteit der betrokkenen. 
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Het tweede wettelijke instrument dat toegang tot net register verschaft, 
kan (per individueei gevai) worden gehanteerd ten behoeve van personen 
die geen «aangewezen» getuigschrift bezitten of, hoewel zi] zodanig 
getuigschrift bezitten, met behoren tot de kring dergenen voor wie de 
aanwijzing geidt, In elk geval moeten deze personen in het buitenland een 
getuigschrift op grond van aldaar volbrachte opleiding hebben verworven. 
De betrokkene kan aan de minister een verklaring vragen, inhoudende dat 
tegen zijn inschrijving in het register uit het oogpunt van vakbekwaamheid 
geen bezwaar bestaat, De aan het getuigschrift ten grondslag liggende 
opleiding moet naar het oordeel van de minister toereikend zijn om de 
afgifte van de verklaring, zo nodig het stelten van beperkingen, te wettigen, 
maar ook indien zulks het geval is - en zelfs indien het een gelijkwaardig 
getuigschrift betreft - biijft de minister bevoegd, afhankelijk van de 
omstandigheden, het afgeven van de verklaring te weigeren. De desbe-
treffende wetsbepalingen schrijven de minister voor bij zijn beslissing tot 
afgifte of tot weigering niet alleen op het getuigschrift te letten maar ook 
rekening te houden met de bij de zaak betrokken belangen. Buiten de 
gevallen waarin op grond van internationale verplichtingen (men denke 
allereerst aan de E.E.G.-richtlijnen} in het buitenland opgeleide personen 
op voet van gelijkheid met degenen die hier te tande de vereiste opleiding 
hebben genoten, tot het register moeten worden toegelaten, zal de 
minister, immers, zoals in het huidige bestei ook a! het geval is, zijn 
toelatingsbeleid op de in het betrokken gevai ter zake dienende omstan
digheden kunnen afstemmen. 

Daarbij valt naast de aigemene bezwaren die er kieven aan het tewerk-
stellen van buitenslands gediplomeerden die veelal taalproblemen 
hebben en onbekend zijn met de situatie in de Nederlandse gezondheids-
zorg, ook te denken aan de situatie op de Nederlandse arbeidsrnarkt; 

het beboefte-criterium speelt in dit verband ongetwijfeld een belangrijke 
rol. Hoewel in het verleden ten aanzien van buitenslands gediplomeerden 
een ruim toelatingsbeleid is gevoerd, moet de mogelijkheid worden 
opengehouden dat aan in het buitenland opgeleide personen de toegang 
wordt geweigerd ook indien, geiet op de door hen aldaar verkregen 
opleiding, tegen nun toelating uit het oogpunt van vakbekwaamheid geen 
bezwaar bestaat. In een circulaire van 2 juli 1984, aan de instellingen van 
gezondheidszorg, heeft de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur aan deze beieidslijn bekendheid gegeven voor wat betreft de 
toelating van buitenlandse artsen uit andere landen dan die van de E.E.G. 
Criteria die bij de toelating van buitenlandse artsen worden gehanteerd 
zijn onder meer dat met de toelating een wezenlijk Nederlands volksge-
zondheidsbeiang moet zijn gediend of dat er sprake moet zijn van een 
project in het kader van ontwikkeltngssamenwerking of van humanitaire 
hulpverlening aan een ander land. Deze beieidslijn wordt ook gevolgd bij 
de toelating van andere buitenlandse beroepsbeoefenaren, Bij de opzet 
van de nieuwe wet is met dit strikte toelatingsbeleid ondubbelzinnig 
rekening gehouden, 

De beperkingen die de minister, bij afgifte van een verklaring, kan 
steilen, kunnen zoweS de tijdsduur van de beoogde inschrijving in het 
register limiteren als restricties bevatten met betrekking tot de beroepsuit • 
oefening van de ingeschrevene. De regeling ter zake van geclausuleerde 
verklaringen van geen bezwaar biedt aldus overeenkomstige mogelijkheden 
als het huidige artikel 2c van de Wet op de uitoefening der geneeskunst, 
doch verschaft daarbij tevens wat meer speelruimte, in dier voege dat 
•••• naargelang zulks wenselijk blijkt met het steilen van een beperking 
hetzij van eerstbedoelde hetzij van taatstbedoelde categorie zaf kunnen 
worden volstaan. 

In artikel 57, vijfde lid, is bepaald dat, behoudens in bijzondere gevallen, 
een verklaring van geen bezwaar zonder daaraan verbonden beperkingen 
slechts mag worden afgegeven indien het buitenlandse getuigschrift als 
- min of meer ~ gelijkwaardig valt te beschouwen (dit betekent niet dat 
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de houder van een geli jkwaardig bevonden buitenlands getuigschrift 
onder alls omstandigheden voor een ongeciausuieerde verklaring in 
aanmerking za! komen). De figuur van de ongeciausuieerde verklaring 
vervuit hier precies dezelfde functie a!s in het huidige steisel de «verlening 
van bevoegdheid» krachtens artikel 2 van de Wet op de uitoefening der 
geneeskunst. Zij kan, naast bet zoeven aJ besproken instrument van 
«aanwijzing» van buitenlandse getuigschriften, niet worden gemist omdat 
onder meer rekening moet worden gehouden met gevalien waarin de 
betrokkene wel over een geli jkwaardig getuigschrift blijkt te beschikken 
en ook geiet op aile andere omstandigheden voor het onbeperkt toegang 
krijgen tot het register in aanmerking komt, maar dat getuigschrift niet tot 
de (bij besluit van aigemene strekking) aangewezen getuigschriften 
behoort, zodat die toegang hem alleen langs de individuele weg van een 
verkiaring van geen bezwaar kan worden verschaft. Het ligt in het 
voornemen in beginsel slechts in die gevalien over te gaan tot aanwijzing 
van een buitenlands getuigschrift indien internationale afspraken een 
verpi icht ing tot aanwijzing met zich brengen. Een dergeii jke aanwijzing 
beperkt in beginsel immers de mogeli jkheden een toeiat ingsbeleid te 
voeren dat rekening houdt met de verschii lende, hiervoor aangegeven, in 
het geding zijnde belangen, Een aanwijzing sluit voorts de rnogeiijkheid 
uit, bi jvoorbeeid aan een hier te lande vrijwei onbekende persoon die het 
betrokken buitenlandse getuigschrift bezit waarvoor de aanwijzing geldt, 
een onbeperkte toegang tot het register te onthouden zolang niet, aan de 
hand van een voorlopige toelat ing, is komen vast te staan dat de persoon-
lijke gedragswijze van de betrokkene in de uitoefening van zijn beroep 
geen bijzondere redenen oplevert om een definitieve toelat ing ais 
ongewenst af te wijzen. Het betreft hier een aspect dat ook a! bij de 
bantering van (onder meer) de bestaande artikelen 2 en 2c van de Wet op 
de uitoefening der geneeskunst een niet te veronachtzamen roi speelt en 
waaraan in dat verband hierboven reeds aandacht is geschonken. De 
problematiek bij het toekomstige beieid ter zake van de afgifte van - wel 
of niet geclausuieerde - verklaringen van geen bezwaar ligt ook overigens 
gehee! analoog aan die rond de toepassing van de zoeven genoemde 
huidige art ikelen, Verwezen moge dan ook worden naar de daaromtrent 
hoger gegeven uiteenzett ingen. Wel l icht ten overvloede zij hier nog 
aangetekend dat de omzett ing - in daarvoor in aanmerking komende 
gevalien - van een aanvankelijk verieende geclausuieerde in een onge
ciausuieerde facil i teit in het nieuwe bestel (anders dan in het huidige 
steisel waarbij to t dat doe! een krachtens artikel 2c gegeven beschikking 
moet worden vervangen door een beschikking krachtens artikel 2} zich 
uiteraard steeds zal gaan voltrekken binnen het raam van de bantering 
van eenzelfde wetsart ikel (artikel 57) : een geclausuieerde verklaring van 
geen bezwaar wordt vervangen door een verkiaring van geen bezwaar in 
ongeciausuieerde vorrn. 

Ook in het steisel van da wetsontwerp zal bij het beieid ten aanzien van 
buitenslands gedipiomeerden een commissie van deskundigen een 
adviserende funct ie hebben te vervulien. Deze commissie zal kunnen 
adviseren omtrent de toepassing van artikel 57, waarbi j met name wordt 
gedacht aan het adviseren zowe! over de voornemens tot aanwijzing van 
een buitenlands getuigschrift als over die tot het verlenen van een al dan 
niet te clausuleren verkiaring van geen bezwaar. Aan de praktijk wordt 
overgelaten te bepalen in wefke gevalien de commissie advies wordt 
gevraagd. Een zodanige adviesaanvrage over een bepaaid gevat zal niet 
nodig zijn indien de commissie reeds eerder heeft geadviseerd in een 
soortgeli jk geval. Evenals in het huidige bestel zuiien samensteii ing, taak 
en werkwi jze van de commissie bij aigemene maatregei van bestuur 
worden geregeid. 

Voor wat de artikelen 59-81 betreft moge worden verwezen naar de 
artikelsgewi]2e toel icht ing. 
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Hoofdsiuk 11 . Tuchtrechtspraak 

i 1, inJm'dmg 

In het onderhavige wetsvoorstel is in Hoofdstuk VII een regeling 
opgenomen voor het tuchtrecht. Deze regeling treedt in de plaats van die, 
neergelegd in de bestaande Medische Tuchtwet {Stb. 1928, 222), die bij 
aanvaarding van dit wetsvoorstel wordt ingetrokken. Daarnaast komen 
bepalingen betreffende tuchtrecht voor in de bestaande Wet op de 
paramedische beroepen, die eveneens zal worden ingetrokken. Deze 
iaatste bepalingen hebben echter in de praktijk niet gewerkt omdat van 
de wettelijke mogelijkheid tot het invoeren van tuchtrecht voor paramedi
sche beroepsbeoefenaren geen gebruik is gemaakt, 

Aan de functie van het tuchtrecht zijn de Iaatste tijd onder meer 
beschouwingen gewijd door de Commissie vermindering en vereenvoudi-
ging van overheidsregeiingen in haar eindbericht. De Commissie legt 
terecht de nadruk op het aigemene belang dat met het publiekrechtelijk 
te regelen tuchtrecht moet zijn gemoeid. Een publiekrechtelijke tucht-
rechtsgang is siechts bedoeld voor de handhaving van publieke belangen 
bij de beroepsuitoefening. De vraag of de invoering van een publiekrech
telijk tuchtrecht gerechtvaardigd is laat de Commissie echter in eerste 
instantie afhangen van het antwoord op de vraag of er redenen zijn om 
aan de beroepsgroep bepaalde handelingen voor te behouden. Naar ons 
snzicht heeft dit criterium niet meer dan een betrekkelijke waarde. Op de 
keper beschouwd zegt het niets over de gunstige werking die het tuchtrecht 
voor de beroepsuitoefening zou kunnen hebben. Verder blijft buiten 
beschouwing welke plaats het verrichten van voorbehouden handelingen 
in het geheel van de beroepsuitoefening inneemt. Deze plaats kan 
marginaal zijn. Daarnaast verdient het opmerking dat het ontbreken van 
aan een beroepsgroep voorbehouden handelingen de toegang tot een 
publiekrechtelijk tuchtrecht niet bij voorbaat behoeft af te snijden. De 
Commissie stelt verder dat alleen indien de rnogeiijkheden die een 
privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of administratieve handhaving van de 
desbetreffende normen bieden, onvoldoende zijn, de invoering van een 
- aanvullend - publiekrechtelijk tuchtrecht onder ogen kan worden 
gezien. Met deze stellingname kan worden ingestemd al zal daarbij het 
eigen karakter van het tuchtrecht, te weten het handhaven van het peil 
van de beroepsuitoefening, niet uit het oog mogen worden verloren, Het 
zal niet 20 rnogen zijn dat door het ontbreken van tuchtrechtelijke 
mogeJijkheden van de privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of administra
tieve weg een oneigenlijk gebruik zou moeten worden gemaakt. 

Bij de voorbereiding van het onderhavige wetsvoorstel is de bestaande 
kritiek op het functioneren van het huidige tuchtrecht zorgvuldig onder 
ogen gezien. Samengevat komt deze kritiek op het volgende neer. 

- de samensteiling van de tuehtcolleges, behalve de voorzitter, 
bestaande uit beroepsgenoten, leidt naar sommiger mening tot een 
bijzondere bescherming van de aangeklaagde beroepsbeoefenaar; 

- het in beginsel besloten karakter van het tuchtrecht vormt, ondanks 
de bij de wijziging van de Medische Tuchtwet in 1972 (Stb. 1972, 493) 
ingevoerde rnogeiijkheden van openbare behandeling en openbare 
uitspraak, een belemmering voor het verkrijgen van een goed inzicht in de 
werking van het tuchtrecht; 

- de wijze waarop de klager in de procedure wordt betrokken wordt 
niet bevredigend gevonden; daarop wijst naar sommiger mening het 
grote percentage ongegrond-verklaringen; 

- niet alle uitspraken voldoen aan de eisen van een behoorlijke motive-
ring; 

- de behandeling van tuchtzaken duurt te lang; 
- tuchtmaatregeien als waarschuwing en berisping zijn «kinderachtig»; 
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- de inspecteurs voor de volksgezondheid plegen siechts sporadisch 
een klacht bij een tuchtcollege in te dienen, hetgeen de vraag doet 
opkomen of zij hun taak in deze niet te iicht opvatten, 

Het in dit wetsvoorstel neergelegde herziene stelsel van tuchtrechtsple-
ging bevat de elementen die nodig zijn om de hier aangegeven bezwaren, 
voor zover deze naar ons oordeel terecht zijn, te ondervangen. Zo zal het 
beginsel van openbaarheid er toe kunnen bijdragen om meer inzicht te 
krijgen in de wijze waarop de kiager en de aangekiaagde worden behandeld. 
Dat tuchtmaatregelen als waarschuwing en berispmg «kinderachtig» 
zouden zijn is voor bestrijding vatbaar. Deze maatregelen hebben op zijn 
minst een corrigerende en voorlichtende werking. Wij hebben bepaald 
niet de indruk dat deze maatregeien door degenen aan wie zij opgelegd 
zijn als «kinderachtig» worden ervaren. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt het herziene stelsel 
nader uiteengezet. 

§ 2. Openbaarheid van tuchtrechtspraak 

Voor 1974, dat wit zeggen voordat de MedischeTuchtwet de mogelijk-
heid kende van openbare behandeitng en openbare uitspraak in tuchtzaken, 
werd het medisch tuchtrecht gekenmerkt door een vergaande mate van 
beslotenheid. De mogelijkheid van openbare zitting of van openbare 
uitspraak bestond niet, de kiager kreeg nimmer een afschrift van de 
beslissing maar siechts een mededeling indien hij niet-ontvankelijk was 
verklaard dan wei zijn klacht was afgewezen, zodat hij bij het uitblijven 
van een dergelijke mededeling maar moest aannemen dat hij terecht had 
geklaagd. Het is begrijpelijk dat langzamerhand een sterk verlangen is 
gegroeid naar meer openheid en openbaarheid. 

Tussen de begrippen openheid en openbaarheid wordt in het algemeen 
het volgende onderscheid gemaakt. Openheid is een gezindheid en houdt 
in openstaan voor verantwoording tegenover de samenleving. Het is 
duidelijk dat de tuchtrechtspleging gebaat is bij het betrachten van 
openheid, Het tuchtrecht is, zoals reeds eerder werd opgemerkt, in het 
leven geroepen ter wille van het beiang dat de samenleving er bij heeft 
dat de beroepsuitoefening aan normen van voldoende hoge kwaliteit 
voldoet. Daarvoor is het van wezenlijke betekenis te weten hoe het 
tuchtrecht deze functie vervult, Een eerste vereiste daartoe is dat de 
kiager zelf bij de tuchtrechtspleging wordt betrokken. 

Belangrijk in dit opzicht was de al genoemde wetswijziging van 1972, 
die er toe heeft geleid dat de kiager voortaan een afschrift krijgt van de 
beslissing, al kan het college bepaien dat aan de kiager uitsluitend dat 
deel van de beslissing wordt toegezonden dat voor hem van beiang is. 
Voorts wordt openheid betracht door publikatie van (geanonimiseerde) 
uitspraken met het oog op het algemeen beiang; daartoe biedt de 
bestaande Medische Tuchtwet de mogelijkheid. Een bijdrage in dit 
opzicht bevat ook de openbaarmaking van jaarverslagen van tuchtcolle-
ges. In dit verband mag worden opgemerkt dat het Centraai Medisch 
Tuchtcollege in zijn gecombineerd jaarverslag over 1980 en 1981 er 
melding van maakt in beginsel te streven naar 20 groot mogelijke open
baarheid van beslissingen. In dit verslag worden eveneens mededelingen 
gedaan omtrent de uitkomst van enige niet openbaar gemaakte beslissin
gen waarvan de kennisneming van beiang mag worden geacht voor 
anderen dan de rechtstreeks bij de zaak betrokkenen. 

Van openbaarheid van tuchtrechtspraak kan worden gesproken 
wanneer de behandeling van een tuchtzaak, behoudens uitzonderingen, 
in het openbaar geschiedt en de uitspraak van de beslissing met open 
deuren plaatsvindt, Deze openbaarheid bestaat bij civiele en strafzaken. 
Sinds de wijziging van 1972 kent ook de Medische Tuchtwet mogeltjkheden 
tot het houden van een openbare zitting en het uitspreken van een 
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beslissing in het openbaar, om redenen aan het algemeen belang 
ontleend. Een beslissing in beroep wordt in de regel in het openbaar 
uitgesproken. Uitgangspunt van de Medische Tuchtwet is echter het 
beginsel van besiotenheid van de zitting, De Staatscommissie Medische 
Beroepsuitoefening heeft zich op het standpunt gesteld dat in ieder geval 
voor het medisch tuchtrecht het openbaarheidsbeginsel niet integraal zou 
behoren te worden overgenomen. 

Bij het opstellen van het voorontwerp is voorshands bij het oordeel van 
de Commissie aangesloten. Daarbij is gesteld dat over het invoeren van 
openbaarheid als beginsel een discussie in de samenleving wenselijk 20u 
zijn. Er werd op gewezen dat ook bij de tuchtrechtspraak voor andere 
beroepen, zoals advocaten en notarissen, een discussie hierover gaande 
is, Vermelding verdient in dit verband dat bij net gereedkomen van het 
voorontwerp de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene, 
mevrouw E. Veder-Smit, een brief heeft gericht aan de voorzitters van de 
Medische Tuchtcolleges, waarin zij dezen deelgenoot heeft gemaakt van 
enkele overwegingen met betrekking tot de openheid en de openbaarheid 
van de tuchtrechtspraak. Zij is daarbij ingegaan op de ruimere mogelijk-
heden die de Medische Tuchtwet sinds 1972 biedt op het stuk van de 
openbaarheid en heeft aangegeven zich te kunnen voorstellen dat wellicht 
meer dan tot aan het schrijven van haar brief gebeurde, van deze rnoge-
lijkheden gebruik wordt gemaakt. 

De Centraie Raad voor de Volksgezondheid heeft in zijn advies over het 
voorontwerp een beschouwing aan openheid en openbaarheid bij de 
tuchtrechtspraak gewijd en de versehilfende - in sommjg opzicht tegen-
strijdige - belangen die daarbij in het geding zijn, gewogen, 

Deze belangen betreffen zowei de klager, de aangeklaagde, derden als 
de samenleving, De verschillende belangen afwegende komt de Raad in 
kleinst mogelijke meerderheid tot de conclusie dat een systeem van 
grotere openbaarheid, waar vanuit de samenleving om wordt gevraagd, 
de voorkeur verdient, mits echter daarbij tevens rekening wordt gehouden 
met de met evenveel recht naar voren gebrachte eraan inhaerente 
bezwaren. Deze opvattrng leidt tot het voorstel van de Raad om de in het 
voorontwerp opgenomen regel «niet openbaar, tenzij....» te wijzigen in de 
regel «wel openbaar, tenzij », waarbij om de nadelen van openbaarheid 
op te vangen een aantal uitzonderingen zou dienen te gelden. Deze 
uitzonderingen betreffen zowel het belang van de zaak als de belangen 
van de klager en van de aangeklaagde. Zo zouden naar de mening van de 
Centraie Raad de deuren moeten worden gesloten wanneer de klager 
bezwaar heeft tegen openbare behandeling. 

Bij onze overwegingen van de vraag naar de openbaarheid hebben wij 
rnede betrokken de recente jurisprudence van het Europese Hof voor de 
rechten van de mens over artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, Dit artikel geefteen aantal waarborgen aan voor een behoorlijke 
procesgang bij de behandeling van een zaak waarbij burgerlijke rechten 
en verplichtingen van de betrokkene in het geding zijn of de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafyervolging. Tot deze waarborgen 
behoort het recht op een openbare behandeling van de zaak. Aangenomen 
moet worden dat tuchtrechtelijke procedures waarbij sancties kunnen 
worden opgelegd die diep ingrijpen in de beroepsuitoefening, zo met 
deze feitelijk kunnen uits!uiten, een burgerlijk recht in de zin van het 
Verdrag kunnen betreffen. Daarnaast is het niet onaannemeltjk dat 
tuchtrechtelijke procedures waarbij dergelijke sancties kunnen warden 
opgelegd, gelijk kunnen worden gesteld met een strafvervolgmg. 

Hoewel wij de bezwaren die verbonden zijn aan de openbare behandeling 
van tuchtrechtzaken onderkennen, hebben wij gemeend uiteindeJijk te 
moeten kiezen voor het beginsel van de openbaarheid^ dit in navolging 
van de keuze die is gemaakt in de Advocatenwet Zoals in de toeltchting 
op het voorontwerp is utteengezet en ook blijkt uit het advtes van de 
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Centrale Raad voor de Volksgezondheid hebben deze bezwaren in 
befangrijke mate te maken met de bescherming van de persooniijke 
ievenssfeer van de klager (niet zijnde de inspecteur) of personen uit diens 
omgeving en voorts met de druk die de aangeklaagde in zijn beroepsuit-
oefening ondervindt ook wanneer geen veroordeling volgt. Wij zouden 
de Centrale Raad niet wilien volgen door in de wet de uitzonderingen op 
net openbaarheidsbeginsel met zoveel woorden op te nemen, Zo zou net 
afhankeiijk stellen van de openbaarheid van de zitting van het geen 
bezwaar maken door de kiager een absolute voorwaarde betekenen die 
het onmogeiijk maakt recht te doen aan andere beiangen die in de zaak 
meespelen. Wij geven daarom, evenals bij de desbetreffende regeiing in 
de Advocatenwet, de voorkeur aan een bepaiing overeenkomstig artikei 
20 van de Wet op de rechterlijke organisatie, Deze bepaiing laat ruimte 
voor de rechter binnen de door de wet gestelde grenzen met de in elk 
afzonderlijk geval in het geding zijnde bijzondere beiangen rekening te 
houden en voorkomt verstarring die een gevoig zou kunnen zijn van 
interpretatiemoeilijkheden bij de afzonderlijke uitzonderingsgevallen, 

§ 3, Het kiachtrecht 

Ingevoige de bestaande Medische Tuchtwet worden tuchtzaken 
aanhangig gemaakt door het indienen van een kiacht, waartoe bevoegd 
zijn een rechtstreeks belanghebbende, een inspecteur van de volksge
zondheid of het bestuur van een lichaam, waarbij de arts of andere onder 
het tuchtrecht vaiiende beroepsbeoefenaar in dienst is of voor het 
verlenen van hulp ingeschreven. De Staatscomrnissie heeft zich beraden 
over de vraag of de rechtstreeks belanghebbende de bevoegdheid om 
zelf een kiacht bij het tuchtcollege in te dienen moet behouden. De 
gegevens omtrent de praktijk van het medisch tuchtrecht laten zien dat 
het merendeel van de ktachten welke door rechtstreeks belanghebbenden 
worden ingediend, ongegrond worden verklaard. Als oorzaken daarvoor 
zijn onder meer de volgende factoren aan te wijzen. 

In een groot aantal gevallen ieiden de door de klager aangedragen 
feiten en omstandigheden, hoe grievend hij deze subjectief ook zal 
kunnen ervaren, na een objectieve toetsing door een tuchtcollege niet tot 
het oordeel dat sprake is van een tuchtvergrijp. Soms verwachten 
patienten van artsen en anderen een andere behandeling of gedrag dan in 
het kader van een goede beroepsuitoefening verantwoord of zeifs 
geboden is. Er zijn ook gevallen waarin de klager er niet in slaagt voldoende 
bewijs voor de juistheid van zijn kiacht te leveren, waardoor een tuchtcol
lege, hoe vrij dit in het algemeen ook ten aanzien van het bewijs mag zijn. 
dan weinig anders kan doen dan de kiacht ongegrond te verklaren. Er zijn 
tenslotte ook gevallen waarin de kiacht zodanig onvoldoende is opgezet 
dat een zinvoNe behandeling daarvan niet of nauwelijks mogeiijk is. Een 
duidelijk beeld van een en ander is overigens niet gemakkelijk te verkrijgen, 
aangezien niet alle uitspraken worden gepubliceerd. 

Door de Staatscomrnissie is naar een oplossing gezocht in deze 
richting dat in het tuchtproces een instantie wordt aangewezen die als 
enige bevoegd is een kiacht in te dienen. Deze instantie zou dan zijn de 
regionaal inspecteur van de volksgezondheid. De Staatscomrnissie heeft 
daarbij gewezen op de analogie met het straf recht, waarbij het openbaar 
ministerie als enige bevoegd is bij vermoeden van een gepleegd feit tot 
vervolging over te gaan, in sommige gevallen uitsluitend op kiacht. De 
inspecteur van de volksgezondheid kan in deze opzet tot het indienen van 
een kiacht bij een tuchtcollege overgaan, hetzij ambtshalve op grond van 
hem ter kennis gekomen feiten, hetzij op verzoek van een ieder die zich 
daartoe tot hem wendt. De particuliere klager van thans zou zich dan niet 
meer rechtstreeks tot een tuchtcollege kunnen wenden maar hij zal zich 
moeten richten tot de inspecteur van de volksgezondheid wie het 
aangaat, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 522, rm 3 67 



Aan een dergeiijke opzet zijn voordeien verbonden, De inspecteur kan 
de klacht onderzoeken en zich een oordeei vormen over de ernst van de 
klacht en het vermoeden van gegrondheid, In een aantal gevallen zal hij 
alsdan tot klagen overgaan, in een aantal andere gevailen sal hij de zaak 
in minnelijk overieg tot een opiossing kunnen brengen of anders de klager 
kenbaar kunnen maken dat de indiening van een klacht bij een tuchtcoliege 
naar zijn oordeei niet nodig of gewenst is. De klager die het met deze 
beslissing van de inspecteur niet eens is, kan zich in het voorste! van de 
Staatscommissie dan wenden tot het centraal tuchtcoliege met het 
verzoek de inspecteur alsnog te gelasten een klacht in te dienen. Een 
voordeel is dat de uiteindelijk ingediende klachten deskundiger dan 
ingeval dit aan de particuliere klager zou zijn overgelaten zuilen zijn 
vertolkt en zuilen uitmonden in een duidelijke conclusie. 

Desondanks zijn wij van mening dat het voorstei van de Staatscommissie 
niet kan worden gevoigd. Naar huidige opvatting zou een dergeiijke 
gedragsHjn worden gezten als een bevoogding van de patient, welke zich 
niet verdraagt met de atom bepleite mondigheid. Het is om die reden dat 
in het wetsontwerp de mogelijkhesd vooreen rechtstreeks belanghebbende 
om zelf een klacht in te dienen, in beginsel is gehandhaafd, waarbij de 
klager overigens het recht wordt gegeven zich door een gemachtigde te 
laten vertegenwoordigen en door een raadsman te laten bijstaan, teneinde 
zijn belangen op deskundige wijze te doen behartigen. Een ander bezwaar 
tegen het voorstei van de Staatscommissie is gelegen in de overweging 
dat het voorgestelde beroepsrecht op het centrale tuchtcoliege tegen 
beslissingen van de inspecteur, inhoudende geen klacht in te zuilen 
dienen bij het tuchtcoliege, met zich kan brengen een aanzienlijke 
belasting van het college en de betrokken inspecteur; anderzijds is het 
regeien van een zodanig beroepsrecht ingeval aan de inspecteur een 
monopolie zou worden gegeven ten aanzien van indiening van klachten, 
principeel noodzakelijk, 

Voor de inspecteur van de volksgezondheid hebben wij een bijzondere 
ro! behouden. Na binnenkomst van een klacht, ingediend door een 
rechtstreeks belanghebbende of een andere kiachtgerechtigde, niet 
zijnde de inspecteur zelf, zendt de voorzitter van het tuchtcoliege een 
afschrift van het klaagschrift aan de betrokken inspecteur mat het verzoek 
over de klacht advies uit te brengen, Dit advies is bij uitstek van belang 
indien het klaagschrift onvolledig of onduidelijk is. In het advies zal dan 
kunnen worden aangegeven welke andere relevante feiten en omstandig-
heden dan die in het klaagschrift reeds zijn vermeld, van belang (kunnen) 
zijn bij de beoordeiing van de zaak. In het advies zal de inspecteur ook 
zijn (voorlopig) oordeei over de zaak kunnen vastleggen. Aldus opgevat 
kan het advies van belang zijn zowei voor de klager - indien de klacht 
naar het oordeei van de inspecteur serieus is, is het advies een onder-
steuning van de klacht - alsook voor het tuchtcoliege. Denkbaar is dat de 
klager in hetgeen de inspecteur naar voren heeft gebracht aanleiding zal 
zien zijn klacht in te trekken. Indien de inspecteur bijvoorbeeid meent dat 
de klacht kennelijk ongegrond is of van onvoldoende gewicht, moet hij dit 
in zijn advies vermelden {artikel 80, vijfde lid). Alvorens de inspecteur zijn 
advies uitbrengt, kan hij de klager en de aangeklaagde horen. Komt de 
inspecteur tot het oordeei dat de klacht kennelijk ongegrond is of van 
onvoldoende gewicht en is de voorzitter van het tuchtcoliege het daarmee 
eens, dan kan het tuchtcoliege op voorstei van de voorzitter zonder 
verder onderzoek sne! een eindbeslissing geven. 

Het is moeilijk te schatten hoe deze opzet in de praktijk precies zal 
uitwerken. Dat door de tussenkomst van de inspecteur de kans groter 
wordt dat alle relevante feiten en omstandigheden boven tafel komen, 
iaat zich gemakkelijk raden. Minder zeker is of particuliere klagers na een 
min of meer afwijzend advies van de inspecteur, bereid zuilen zijn hun 
klacht in te trekken. Dat de inschakeftng van de inspecteur ook met een 
zeker tijdsverlies gepaard kan gaan, moet worden onderkend, maar dit 
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nadeel rnoet geringer worden geacht dan de bovengeschetste voordelen, 
hierin bestaande dat de inhoud van net advies van belang kan zijn zowel 
voor de klager als voor het tuchtcollege, Wij menen dan ook dat door 
deze opzet tegemoet wordt gekomen aan een aantai bezwaren die aan de 
huidtge praktijk zijn verbonden. 

Op de rege! dat ook de rechtstreeks belanghebbende zeif klachtgerech-
tigd is, wordt in het wetsvoorstel een uitzondering gemaakt. Die uitzonde-
ring betreft hettuchtrecht voor verpleegkundigen. Het gaat hier om een 
categorie van beroepsbeoefenaren waarvoor tot dusver geen wettelijk 
tuchtrecht in het ieven is geroepen. Het is verreweg de grootste categorie 
van beroepsbeoefenaren op het terrein van de gezondheidszorg. Voorko-
men rnoet worden dat de tuchtrechter wordt overbelast door een groot 
aantai tegen verpleegkundigen ingediende klachten. Het vorenstaande 
standpunt ten aanzien van het tuchtrecht voor verpleegkundigen is 
weergegeven in het kabinetsstandpunt over de voorsteilen van noofdstuk 
4 van het Eindbericht van de Commissie vermindering en vereenvoudiging 
van overheidsregeiingen (Kamerstukken ii 1983/84, 17931., nr. 39, biz. 
12), Zoais bekend is in het Eindbericht geadviseerd het tuchtrecht voor 
verpleegkundigen niet wettelijk te regeien, Het kabinet heeft zo ver niet 
wiiien gaan, rnaar is we! van oordeel dat er een bijzondere beperking ten 
aanzien van de kring van klachtgerechtigden ter zake rnoet worden 
aangebracht (artikel 80, tweede lid). De rechtstreeks belanghebbende die 
meent dat in een bepaald geval door een verpieegkundige onzorgvuldig is 
gehandeid, kan zich derhalve niet rechtstreeks wenden tot het tuchtcollege. 
Hij ZB\ zich eerst kunnen wenden tot de instelling waar de betrokken 
verpieegkundige werkzaam is. Die instelling zal de klacht kunnen onder-
zoeken, Indien de klacht ernstig genoeg is, kan de instelling de zaak bij de 
tuchtrechter aanhangig rrtaken (of anderztns fctvielrechtelijk, strafrechte-
lijk) de nodige maatregelen treffen). De instelling is imrners zeif gerechtigd 
orn een klacht bij het tuchtcollege in te dienen (artikel 80, eerste lid, 
onder c). Ook kan degene die opdracht heeft gegeven tot de handeling 
worden verzocht tuchtrechtelijke stappen te ondernemen (artikel 80, 
eerste lid, onder b). Tenslotte kan de rechtstreeks belanghebbende zich 
wenden tot de inspecteur, die indien hij tuchtrechtelijke behandeling 
wenselijk acht - zeif een klacht bij het tuchtcollege kan indienen. Aldus is 
er, ook al ontbreekt het klachtrecht van de rechtstreeks belanghebbende, 
langs verschillende wegen indirect gelegenheid voor de betrokkene een 
zaak bij het tuchtcollege aan te brengen. 

Tot het instellen van beroep worden in het eerste lid van artikel 88 
foevoegd verkiaard: de klager, degene over wie is geklaagd en de betrokken 
inspecteur- Het beroepsrecht van de klager is begrensd tot de gevallen 
waarin 2ljn klacht is afgewezen of waarin hij niet-ontvankelijk is verkiaard. 
Deze begrenzing was niet opgenomen in het voorontwerp. De reden 
daarvoor was dat gedacht ward dat de klager er belang bij zou kunnen 
hebben om in beroep te gaan tegen een beslissing in eerste aanieg, 
indien hij meent dat in deze beslissing de door hem aangebrachte feiten 
en overwegingen niet of niet voldoende tot hun recht zijn gekomen. 
Indien deze omstandigheid zich zou voordoen zal dit echter als regel 
ieiden tot een afwijzing van de klacht of tot het niet-ontvankelijk verklaren 
van de klager. Het belang van de klager lijkt aldus afdoende gewaarborgd 
door in die gevallen voor hem een beroepsmogelijkheid te scheppen. Een 
verderreikend beroepsrecht voor de klager lijkt voorts geen voorwaarde te 
zijn voor het bereiken van het doel van het tuchtrecht, namelijk het 
handhaven van een voldoende hoog peil van beroepsuitoefening, De 
begrenzing van het beroepsrecht van de klager tot de aangegeven 
gevallen is in overeenstemming met hetgeen terzake in andere vergelijkbare 
tuchtrechtregelingen is opgenomen. 

In de nieuwe regeling is de basis van het vooronderzoek verstevigd. Dit 
hangt sarnen met de adviestaak die aan de inspecteur is toebedeeld in de 
gevallen dat hij niet als klager optreedt. De advisering door de inspecteur 
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gaat immers aan het vooronderzoek vooraf. Pas wanneer het advies bij 
het college is binnengekomen en, 20 dit met het geval is, nadat de terrmijn 
voor het uitbrengen van het advies is verstreken, gaat de voorzitter over 
tot het instellen van een vooronderzoek. 

De positie van de klager in de tucntrechteiijke procedure is in de 
nieuwe regeiing verbeterd. Naast de reeds in de bestaande regeling aan 
de klager verleende rechten, te weten het recht de behandeling van de 
zaak op de terechtzitting bij te wonen, het recht op kennisnerning van in 
beginsel aile processtukken en het recht op een afschrift van de beslissing 
van het tuchtcollege, heeft de klager - 00k tijdens het vooronderzoek -
het recht te worden gehoord alsmede, onder de in artikel 80, zevende lid, 
omschreven beperkingen, het recht zich door een gemachtigde te doen 
vertegenwoordigen en door een raadsman te doen bijstaan. Bovendien 
zijn in het wetsontwerp termijnen ingebouwd die tot doel hebben de duur 
van de tucntrechteiijke procedure te verkorten. Zo is bepaald dat binnen 
twee rnaanden na sluiting van het onderzoek op de terechtzitting de 
eindbeslissing van het college moet worden uitgesproken en dat binnen 
een week na de uitspraak van de eindbeslissing van het college de 
afschriften daarvan dienen te worden verzonden, Deze bepalingen gelden 
eveneens voor de procedure in beroep. Door het inbouwen van deze 
termijnen wordt een snelle behandeling van de klacht bevorderd, hetgeen 
met name in het belang van de klager en de aangeklaagde is. 

§ 4. Werkingssfeer 

In deze paragraaf zal in het bijzonder worden ingegaan op de beroeps-
groepen voor welke volgens het onderhavige wetsvoorstei het tuchtrecht 
van toepassing zal zijn. 

De huidige Medische Tuchtwet is sedert haar inwerkingtreding van 
toepassing op artsen, tandartsen, tandheelkundigen (een beroepsgroep 
die inmiddeis voor zover bekend niet meer werkzaam is) en verloskundigen, 
alsmede sinds 1951 eveneens op apothekers. In de Wet op de paramedi-
sche beroepen van 1963 is het mogelijk gemaakt tuchtrecht overeenkom-
stig de in die wet getroffen regeling van toepassing te doen zijn op 
beroepen die krachtens de wet als paramedisch beroep zijn erkend. Van 
deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaai ingediende - en inmiddeis ingetrokken - ontwerp van een 
Wet op de verpieegkundigen voorzag er mede in de verpleegkundigen 
onder tuchtrecht te brengen. 

Voor de beantwoording van de vraag of voor een bepaald beroep 
tuchtrecht moet worden ingevoerd heeft de Staatscommissie Medische 
Beroepsuitoefening een aantal criteria genoemd die in dit opzicht van 
belang zijn. Het gaat daarbij om het volgende: 

- is de patient gezien de aard van de behandeling in hoge mate 
afhankeljjk van de beroepsbeoefenaar? 

~ zijn er voldoende andere correctiemiddelen in de sfeer van de 
arbeidsverhoudingen of werkt de beroepsbeoefenaar zelfstandig? 

~ is er voor dit beroep een uitwerking te geven van wat nu misdragingen 
in en tekortkomingen bij de beroepsuitoefening eigenlijk zijn, met andere 
woorden, zijn goed hanteerbare gedragsnormen tot ontwikkeling gekomen, 
waardoor sprake is van een zekere «rijpheid» voor een behoorlijk vervullen 
van de rechtsprekende functies? 

- is er door de organisatie van beroepsbeoefenaren al voor de eigen 
ieden een vorm van tuchtrechtspraak ingevoerd? 

Wij menen dat deze opsomming behulpzaam kan zijn bij het aanwijzen 
van de beroepen die onder de werkingssfeer van de bepalingen inzake 
het tuchtrecht volgens het onderhavige wetsvoorstei dienen te worden 
gebracht. Zij biedt een leidraad voor het toepassen van een juiste 
afweging van de in het geding zijnde eiementen en aldus voor het nemen 
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van een verantwoorde beslissing. Daarbij moet vaststaan dat de voor-
waarden aanwezig zijn waaronder het aigemeen belang, dat met een 
kwaiitatief op voldoende hoog peii staande beroepsuitoefening is 
verbonden, met de invoering van tuchtrecht voor een bepaaid beroep in 
betekenende mate wordt gediend, Een vaste gedragsiijn is echter niet 
eenvoudig te geven, Om deze reden alsmede op grond van de overweging 
dat het van toepassing verkiaren van tuchtrecht een beiangrijke beslissing 
is lijkt het juist dat deze beslissing door de formele wetgever wordt 
genomen. Daarmede wordt teruggekomen van het in de Wet op de 
paramedische beroepen aanvaarde steise!, waarbij de invoering van 
tuchtrecht, evenais trouwens de aanwijzing van de beroepen die onder de 
wet vallen, aan de regering is toevertrouwd. 

In artike} 62 zijn de beroepen genoemd waarvoor naar ons oordeel 
tuchtrechtspraak dient te bestaan. In de eerste plaats zijn dat de beroepen 
die krachtens de bestaande wetgevtng al onder het tuchtrecht vallen. 
Naar onze mening Is het niet nodig de wenselijkheid van een tuchtrecht 
voor deze beroepen nog eens afzonderlijk toe te Nchten, De ervaring heeft 
aangetoond dat er aan tuchtrecht voor deze beroepen behoefte bestaat. 
Het opnemen van deze beroepen, te weten de beroepen van arts, 
tandarts, apotheker en verloskundige, is in overeenstemming met het 
eindbericht van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregelingen en het daarover door het kabinet ingenomen 
standpunt. 

De toepassing van het tuchtrecht is nieuw voor het beroep van ver-
pieegkundige. Gewezen kan hier worden op een tangjarige voorgeschie-
denis. in 1966 heeft de (toenmalige) Federatie van Verenigingen die de 
verpleging en andere onderdeien van de gezondheidszorg bevorderen 
een verzoek ter zake gericht tot de toenmalige Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. De beslissing op dit verzoek is destijds aangehouden 
met het oog op de advisering door de Staatscommissie Medische 
Beroepsuitoefening, In 1971 heeft de Federatie van verpleegkundigen in 
een rapport haar mening uitgesproken dat het invoeren van een wettelijk 
tuchtrecht noodzakeiijk is. De Federatie betoogde dat, ook al zijn ver
pleegkundigen voor het merendeel in dienstverband werkzaam, de 
sancties in die sfeer niet toereikend zijn om corrigerend te kunnen 
optreden in gevai van misdragingen, en deze niet kunnen voorkomen dat 
het uitoefenen van het beroep \zan verpleegkundige onder wettelijk 
beschermde titei rnogelijk blijft. De Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
heeft in zijn advies van mei 1972 tnzake de verantwoordelijkheid en de 
aansprakelijkheid van verpleegkundigen en leerling-verpieegkundigen 
zich eveneens uitgesproken voor een tuchtrecht voor verpleegkundigen 
en deze uitspraak herhaald in zijn advies van april 1980 over het ontwerp 
van Wet op de verpleegkundigen, Verder zij er melding van gemaakt dat 
de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging in 1971 het 
vraagpunt of het aanbeveiing verdient een wettelijk tuchtrecht voor 
verpleegkundigen te creeren, in meerderheid bevestigend heeft beam-
woord. Ook de Staatscommissie voor de Medische Beroepsuitoefening 
heeft positief over deze zaak geadviseerd, Voorts moge in dit verband 
nog melding worden gemaakt van een uitspraak van het Centraal Medisch 
Tuchtcoliege van 24 juni 1982 (Stcrt, 245). Het Centraal Medisch 
Tuchtcoliege overweegt hierin dat verpleegkundigen voor wat betreft de 
uttoefening van hun taak een eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf 
tuchtrechteiijk aansprakeiijk behoren te worden gesteld. In de vaste 
Commissie voor de Volksgezondheid uit de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is er tijdens de beschouwingen op 23 februari 1976 naar 
aanleiding van het rapport van de Staatscommissie op aangedrongen de 
totstandkoming van bedoeld tuchtrecht te bewerkstelligen. In vervolg 
daarop aanvaardde de Tweede Kamer op 21 augustus 1978 een motie, 
waarin de regering werd uitgenodigd met een wetsontwerp ter zake te 
komen. Het in 1981 ingediende ontwerp van Wet op de verpleegkundigen 
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voorzag, zoals hiervoor opgemerkt, in een regeling van dit tuchtrecht op 
dezelfde voet ais in de vigerende Medische Tuchtwet, Geoordeeld werd 
dat de vernieuwingen in net tuchtrecht eerst in het cmderhavige wets-
ontwerp aan de orde zouden behoren te komen. Het intrekken van het 
ontwerp van Wet op de verpleegkundigen heeft tot gevolg dat niet een 
slechts korte tijd vigerend tuchtrecht oude-stij! voor verpleegkundigen 
moet worden vervangen door een tuchtrecht nieuwe-stiji, maar dat het 
tuchtrecht voor verpleegkundigen van begin af aan de nieuwe opzet 
volgt. 

Ter nadere motivering van de invoering van tuchtrecht voor verpleeg
kundigen kan het volgende worden opgemerkt. De patient is voor zijn 
verpleging in hoge mate afhankelijk van de verpleegkundige, De verpleeg-
kundige staat de patient in de dagelijkse praktijk het meest nabij; deze is 
immers in hoofdzaak en continu - in de instellingen wordt de verpleeg
kundige functie gedurende het volie etmaal vervuld - belast met de 
verzorging van de zieke en de signalering van problemen van de patient 
aan de arts. Hoewel sprake is van een loondienstverhouding, functioneert 
de verpleegkundige in feite in overwegende mate zelfstandig in de relatie 
tot de patient. Bij de wijkverpleging is dit evident. 

Voorzover verpleegkundigen werken in teamverband met artsen, bij 
voorbeeld bij operaties, wordt het ais een gemis ervaren dat bij de 
toetsing van in teamverband begane tuchtvergrtjpen, een deel der 
teamleden buiten het tuchtregiem valt. 

De sanctiemogelijkheden van het strafrecht zijn bij onzorgvuldig 
verpleegkundig handelen geen passend antwoord op het tekortschieten 
in zorg. Het strafrecht is geen kwaiiteitsinstrument, het kan derhalve 
nauwelijks een rol spelen bij de kwaliteitsbewaking van het verpleegkundig 
handelen. Evenmin biedt het arbeidsrecht, dat primair het belang van de 
werknemer en de werkgever dient, veel mogelijkheden tot kwaliteitsbe
waking en bescherrning van de patient. Invoering van verenigingstuchtrecht 
zou niet in de gebleken behoefte voorzien, daar de organisatiegraad van 
verpleegkundigen reiatsef laag is. 

Op grond van het bovenstaande wordt invoering van een wetteiijk 
geregeld tuchtrecht voor verpleegkundigen in het belang van de kwali
teitsbewaking van de zorg bij het verpleegkundig handelen wenselijk 
geacht. 

Zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt is er in het tuchtrecht voor 
verpleegkundigen in het wetsvoorstei een uitzondering gemaakt op de 
regel dat steeds de rechtstreeks belanghebbende ook zelf klachtgerechtigd 
is. Voor een nadere uiteenzetting daarvan moge worden verwezen naar 
dat deel van de toelichting. 

Een tweede beroep dat voor het eerst onder de werking van een 
publiekrechtelijk tuchtrecht wordt gebracht is dat van psychotherapeut. 
In zijn interimadvies inzake de regeling van beroepen in het kader van de 
Wet op de beroepen in de indivtduele gezondheidszorg heeft de Nationale 
Raad opgemerkt dat daar duidelijk behoefte aan bestaat. De Nationale 
Raad heeft zijn argumenten daarvoor ais volgt samengevat: 

- de patient/client verkeert ten opzichte van de psychotherapeut in een 
afhankelijke en vrij kwetsbare positie; 

- de psychotherapeut beschikt over een voor de patient/client niet te 
beoordelen deskundigheid; 

- het ontbreken van andere correctiemogeiijkheden. Dit betreft met 
name beroepsbeoefenaren die niet in mstellingsverband werkzaam zijn. 

Wij kunnen ons in het algemeen in de argumenten van de Nationale 
Raad vinden, waarbij wij in het bijzonder de nadruk wiflen leggen op het 
eerste, namelijk de vrij kwetsbare positie waarin de patient zich ten 
opzichte van de psychotherapeut wiens bijstand hij heeft ingeroepen 
bevindt. Het derde argument, namelijk het ontbreken van andere correc-
tiemiddeien, iigt in het bijzonder ook in de lijn van de Commissie vermin-
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dering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, die onder meer heeft 
opgemerkt dat tuchtrecht geen substituut voor andere rechtsgangen mag 
2tjn. Al met al menen wi j dat met net invoeren van een pubfiekrechteii jk 
tucntrecht voor psychotherapeuten een algemeen belang is gediend door 
het op deze wij2e scheppen van een niet te ontberen voorwaarde voor het 
kwalitatief op peil houden van de beroepsuitoefening van de psychothe-
rapeut. 

De noodzaak tot het scheppen van een zodanige voorwaarde acht het 
kabinet voorshands niet aanwezig voor het in het leven roepen van een 
wettel i jk tuchtrecht voor fysiotherapeuten, zoals was voorzien in het 
voorontwerp van wet. Daarbij zij erkend dat de wenseli jkheid van het 
invoeren van een dergeiijk tuchtrecht al geruime ti jd in brede kring 
voorwerp van discussie is geweest en als noodzaak werd ervaren. Het 
kabinet heeft ten deze echter het advies van de Commissie vermindering 
en vereenvoudiging van overheidsregelingen gevolgd, die heeft aangege-
ven dat zij de aard van de normen en de risieo's van de beroepsuitoefening 
van de fysiotherapeuten te weinig specifiek acht om tot de invoering van 
een tuchtrecht voor deze beroepsgroep te kornen. Teneinde na te gaan 
welke andere maatregeien in het belang van het op peil houden van de 
beroepsuitoefening thans zouden kunnen worden getroffen zal met de 
beroepsgroep zelf nog overleg worden gevoerd over de wijze waarop 
steun kan worden geboden aan activiteiten van de beroepsgenoten zelf, 
gericht op het ontwikkeien en handhaven van beroepsnormen. 

§ 5, Tuchtnormen 

In de bestaande Medische Tuchtwet zijn de tuchtnormen als vofgt 
omschreven: het zich schuldig maken aan handelingen die het vert rouwen 
in de stand ondermi jnen, natatigheid waardoor ernstige schade ontstaat 
en grove onkunde in de uitoefening van het beroep. Van deze tuchtver-
gr i jpen heeft, mede wegens bewijsmoeil i jkheden bij de andere vergri jpen, 
in de rneeste gevallen de vertrouwensondermijning toepassing gevonden. 
Daarbij is overigens niet strak vastgehouden aan de voorwaarde dat het 
vertrouwen in de stand als zodanig is ondermtjnd; aanvaard is ook 
ondermijning van het vert rouwen in de indtvidueie aangeklaagde beroeps 
beoefenaar. De Staatseommissie Medische Beroepsuitoefening meende 
dat met vert rouwensondermi jn ing ook niet de kern van de zaak word t 
geraakt, Naar haar mening gaat het in de eerste plaats o m de vraag «of 
de geneeskundige voor de mens voor wie hij zorgen moet die zorg heeft 
gehad, die van hem geeist had mogen worden». Voor de Staatseommissie 
is een en ander aanleiding geweest voor te stellen de vertrouwensonder
mijning als tuch tnorm te doen vervallen. 

Wi j hebben dit voorstel van de Staatseommissie overgenomen, Naar 
ons oordeel hoort een dergeli jke norm, zo er aanleiding is deze te 
handhaven, meer thuis in het kader van het interne tuchtrecht van de 
beroepsgroepen, die primair geroepen zijn zich in te zetten voor de 
handhaving van het vertrouwen in de stand. Waar van intern tuchtrecht 
sprake is, zoals bij de artsen, tandartsen en apothekers, is inderdaad de 
norm ondermi jn ing van het vertrouwen in de stand opgenomen. 

In het wetsontwerp (artikei 62 , eerste lid} is een tweetal tuchtnormen 
opgenomen. De eerste norm wordt omschreven als enig handelen of 
nalaten in stri jd met de zorg die een geregistreerde ais zodanig behoort te 
betrachten ten opzichte van degene met betrekking tot wiens gezond-
heidstoestand hij bi jstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen, of ten 
opzichte van degene die, in nood verkerende, bijstand met betrekking tot 
zijn gezondheidstoestand behoeft, alsmede ten opzichte van de naaste 
betrekkingen van deze personen. Naast deze norm die gebaseerd is op de 
relatie tussen de hulpverlener en degene die hulp behoeft, alsmede 
personen uit diens naaste omgeving, is een meer algemene norm 
opgenomen: enig ander handelen of nalaten, in de hoedanigheid van 
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geregistreerde, in strijd met het belang van een goede uitoefening van 
individuele gezondheidszorg. 

Aivorens wordt ingegaan op de inhoud van de tuchtnormen worden 
nog een aantai opmerkingen van meer algemene aard gemaakt. De 
normen in het tuchtrecht zijn in het algemeen in globale termen geformu-
ieerd. De tuchtnormen in het onderhavige wetsvoorstel vormen daarop 
geen uizondering. De tuchtrechter zal bij de toetsing van de beroepsuit-
oefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg regels en 
normen die op dat gebied gelden gebruiken als bouwstenen voor zijn 
oordeel. Zo zuilen voorschriften, gesteld krachtens hoofdstuk V van het 
wetsvoorstel, van belang kunnen zijn voor de toepassing van de tuchtnor
men. Dit geidt tevens voor de aanbevelingen omtrent gedragsregels, 
af komstig \/an de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 
Ook zal de tuchtrechter rekening houden met normen die zijn ontleend 
aan de wetenschap op het desbetreffende gebied van de individuele 
gezondheidszorg, zoals geformuleerd in advie2en van de Gezondheidsraad. 
Voorts zuilen rnaatschappelijke zorgvuldigheidsnormen een rol kunnen 
spelen bij de toepassing van de tuchtnormen. Tenslotte kan in dit verband 
worden gedacht aan gedragsregels die door de organisatie van de 
desbetreffende beroepsgroep worden gehanteerd. 

De tekortkomingen ter zake waarvan de ingeschrevene tuchtrechtelijk 
ter verantwoording kan worden geroepen betreffen niet uitsluitend fouten 
die in de uitoefening van het beroep waarop de inschrijving -v ia de term 
hoedanigheid -z iet , worden begaan. Hoewel de onderscheidene registers 
met het oog op de beoefenaren van de betrokken op dit gebied van de 
individueie gezondheidszorg iiggende beroepen worden ingesteld, is een 
ingeschrevene niet verplicht het beroep waarop de inschrijving doelt 
daadwerkelijk uit te oefenen, Een ieder die door zijn opleiding de vereiste 
deskundigheid heeft verworven, heeft het recht door inschrijving als 
gekwalificeerde op het betrokken gebied te worden geboekstaafd, ook 
indien hij zich van een beroepsmatige activiteit op het terrein van zijn 
deskundigheid onthoudt of daarmee op een gegeven ogenblik is opge-
houden. De door een ingeschrevene vrijwillig gedragen en naar buiten 
kenbare «status» van gekwalificeerde rechtvaardtgt het hem, zo hij te 
eniger tijd incidenteel {niet «beroepsmatig») het gebied betreedt waarop 
de hoedanigheid waarin hij ingeschreven staat duidt, aan dezeifde 
normen en sancties te binden, die op de geregistreerde «beoefenaren» 
van het betrokken beroep van toepassing zijn. Ook dient te worden 
gedacht aan ai degenen die, in een der registers ingeschreven staande, 
op grondslag van de door opleiding verkregen vakbekwaamheid die hun 
de toegang tot dat register heeft verschaft (en doorgaans met gebruikma-
king van de beroepstitel die hun ingevolge hun inschrijving toekomt) wel 
beroepsmatig in de sfeer van de gezondheidszorg werkzaam zijn, zulks 
echter buiten het bestek van het tot de individuele gezondheidszorg te 
rekenen werkgebied met het oog waarop in het kader van deze wet het 
register is ingesteld. Ook te hunnen aanzien is het zeer goed denkbaar 
dat zij incidenteel dat gebied betreden. Het ligt in de rede dat ook zij in 
zodanige gevallen op voet van gelijkheid met de «beoefenaren» van het 
betrokken beroep aan tuchtrechtspraak onderworpen zijn. 

Uit het niet langer hanteren van de tuchtnorm wondermijning van het 
vertrouwen in de stand» en uit de thans gekozen formuleringen blijkt dat 
het in het algemeen niet de bedoeling is prive-gedrag onder tuchtrechtelijke 
toetsing te brengen. Tot dusverre konden dergeiijke gedragingen onder 
bepaaide omstandigheden tot het oordeel leiden vertrouwensondermijnend 
te zijn en daarmee werden zij als zodanig onder de werking van het 
tuchtrecht gebracht. In de nieuwe opzet gaat het om de zorg voor degene 
die huip behoeft of meer in het algemeen om het belang van de individuele 
gezondheidszorg, dit laatste alleen voor zover dit in het geding is doordat 
de betrokkene in zijn hoedanigheid van ingeschrevene in het register 
heeft gehandeld, Het optreden ais verlener van individuele gezondheidszorg 
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(beroepsmatig of incidenteel) of het optreden als ingeschrevene anderszins 
betekent dat de betrokkene in het algemeen niet (tevens) als prive-persoon 
onder de werking van een van de tuchtnormen zal vallen, 

De eerste tuchtnorm betreft een tekort schieten in zorgvuldigheid ten 
opzichte van een patient of diens naaste betrekkingen. Daarbij gaat het 
om een tekort op het stuk van de zorgvuldigheid die van de betrokkene 
mag worden verlangd aangezien hij in een bepaald register is ingeschreven. 
De uit de beroepsethiek voortv loeiende gedragsnormen die door de 
tuchtcol leges onderscheidenli jk worden aangeiegd, zullen dan ook vooral 
afgestemd moeten zijn op de specifieke aard en functie van de beroepstak 
waarop de inschri jving betrekking heeft. Het kennelijk treden buiten de 
grenzen van het eigen gebied van deskundigheid zal wel in alle gevallen 
als een laakbaar gebrek aan zorgvuldigheid aan te merken zijn. Ook 
binnen het deskundigheidsgebied za! men de grenzen van het eigen 
kunnen en kennen niet behoren te overschri jden. 

in het voorgaande zijn enige overwegingen opgenomen op grond 
waarvan het wensefijk word t geacht de omli jning van de kring van 
personen, valiende onder het tuchtrecht , niet te beperken to t de «beoefe-
naren» van de hier bedoelde beroepen doch te spreken van personen die 
in een der betrokken hoedanigheden geregistreerd staan. Deze overwe
gingen leiden er ook toe het in het eerste lid omschreven element «tekort 
aan zorgvuldigheid)) niet te relateren aan het betrokken beroep maar aan 
de hoedanigheid waarin de betrokkene werd ingeschreven. 

Voor het onderdee! van de normomschr i jv ing dat betrekking heeft op 
het verienen van bijstand aan iemand die in nood verkeert go ld uiteraard 
een reden te meer o m de daar bedoelde gedraging niet in het kader van 
«de uitoefening van het betrokken beroep» te plaatsen: met name het 
nalaten van hulpverSening onder de bedoelde omstandigheden aan een 
persoon tot wie de ingeschrevene in geen enkele relatie staat, zal 
doorgaans bezwaariijk als een «beroepsrnatige» gedraging kunnen 
worden aangemerkt, ook indien de ingeschrevene wel een «beoefenaar» 
van het betrokken beroep is. 

De eerste norm beperkt zich niet to t de zorg door degene aan wie hulp 
wo rd t verieend, maar strekt zich ook uit tot diens naaste betrekkingen. 
Het gaat daarbij om personen die uit de directe omgeving van degene die 
hulp behoeft en tot wie hij in een nauwe relatie staat. Dit kunnen onder 
meer zijn de echtgenoot of echtgenote, degene met wie hij samenleeft, 
de ouders, de kinderen of de wettel i jke vertegenwoordiger. Deze uttbreiding 
van de norm is in overeenstemming met het advies van de Centrale Raad 
over het voorontwerp. 

De tweede tuchtnorm is aanvul lend ten opzichte van de eerste; zij 
betreft gedragingen die niet door de eerste tuchtnorm worden bestreken, 
maar niettemin in stri jd zijn met het algemeen belang gelegen in een 
goede uitoefening yan de individueie gezondheidszorg. In vergeli jking 
met het voorontwerp heeft de omschri jv ing van deze norm een uitbreiding 
ondergaan in die zin dat de bewoordingen «ernstige schade voor de 
individueie gezondheidszorg» zijn vervangen d o o r d e term «in stri jd met 
het belang van een goede ui toefening van de individueie gezondheidszorg)). 
De omschri jv ing ernstige schade voor de individueie gezondheidszorg 
word t te beperkend geacht, in aanmerking genomen het belang waar het 
om gaat. De nieuwe term geeft naar onze mening beter weer waar het i.e. 
o m gaat. Daaraan moet echter wel de beperkende voorwaarde worden 
verbonden dat het te toetsen handelen of nalaten is geschied in de 
hoedanigheid van geregistreerde, Een voorbeeld in dit opzicht zou kunnen 
zijn het in het openbaar doen van uit latingen door een persoon die daarbij 
te kennen geeft dat hij arts is, waarbi j ten onrechte een bepaalde vorm 
van veriening van gezondheidszorg in een kwaad dagiicht word t gesteld 
en waardoor bij het pubiiek ten onrechte onrust wordt gewekt. Een ander 
voorbeeld is het tekortschieten in zorg ten aanzien van personen die 
bfoed of weefse! ten behoeve van transplantatie afstaan; het gaat hier in 
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het aigemeen niet om personen ten aanzien van wie de eerste tuchtnorm 
zai gelden aangezien de zorgverlener in de2e gevallen niet optreedt als 
degene die bijstand verleent met betrekking tot de gezondheidstoestand 
van degene die bloed of weefsei afstaat. Indten de zorgverlener evenwel 
in deze gevallen laakbaar handelt door een tekort aan zorgvuldigheid ten 
opzichte van de betrokken donor kan daartegen met toepassing van de 
tweede tuchtnorm corrigerend worden opgetreden. Tenslotte kan nog 
worden genoemd het geval waarbij een arts door zijn collega's niet wordt 
toegelaten tot een waarnemingsregeling ten gevolge waarvan een goede 
hulpverlening aan patienten van eerstbedoelde arts indten deze afwezig 
is, niet gewaarborgd is; een ander geva! in dezelfde steer betreft het 
weigeren door een arts om dee! te nemen aan een waarnemingsregeling 
met zijn collega's of het anderszins onvoldoende zorg dragen voor een 
behoorlijke waarneming indien hij zelf afwezig is. 

De Centrale Raad voor de Volksgezondheid heeft in dit verband nog de 
vraag opgeworpen, of beroepsbeoefenaren die handelen buiten het kader 
van de individuele gezondheidszorg en daarmede in feite tevens buiten 
het kader van de onderhavige wet, voor dat handelen dan ook niet meer 
tuchtrechtelijk vervolgd kunnen worden. Wij rnenen dat deze vraag in het 
licht van het bovenstaande in die zin kan worden beantwoord dat er 
sprake moet zijn van een weerslag op het belang van de individuele 
gezondheidszorg en van een handelen in de hoedanigheid van geregt-
streerde. Wij willen er in dit opzicht voorts nog op wijzen dat er gevallen 
kunnen zijn waarin tegen bepaalde functionarissen die tekortschieten in 
de uitoefening van de hun opgedragen taak, ook zonder dat i.e. het 
tuchtrecht op hen van toepassing is, zonodig discipHnair kan worden 
opgetreden in de sfeer van het ambtenarenrecht of het arbeidsrecht 

§ 6. Tuchtmaatregeien 

In het voetspoor van de Staatscommissie hebben wij gemeend het 
bestaande geheel van maatregeien te moeten handhaven en zelfs uit te 
breiden, met dien verstande dat door het veranderde stelsel van de wet 
ook enkele maatregeien een enigszins ander karakter zulien hebben. Dit 
betekent dat in het wetsvoorstel als maatregeien zijn voorgesteld: 
waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing en doorhaling van de 
inschrijving in het register, benevens gedeeltelijke ontzegging van de 
bevoegdheid, Wat de waarschuwing en de berisping betreft, het is ons 
bekend dat nog al eens kritiek wordt geuit op de «kinderachtigheid» van 
deze maatregeien. Zij zouden niet passen in een samenleving die onzorg-
vuldig handelen ernstig neemt en zij 20uden voor de beroepsbeoefenaar, 
op wie zodanige maatregel wordt toegepast, nauwelijks betekenis 
hebben. Wij achten deze kritiek ongerechtvaardigd, al ware het slechts 
omdat een dergelijke maatregel door de beroepsbeoefenaren aan wie hij 
wordt opgelegd in het aigemeen ernstig wordt opgevat en niet nalaat een 
diepe indruk op hen te maken. In het kader van de tuchtrechtspraak is het 
van wezenlijk belang dat elk tot een reele klacht aanleiding gevend 
handelen of nalaten zorgvuidig wordt beoordeeld en dat, wanneer het een 
optreden betreft, dat als onjuist moet worden aangemerkt, dit in de 
uitspraak tot uitdrukking komt, ook in gevallen waarin het niet gaat om 
een misslag van ernstige aard, die het opleggen van een der zwaardere 
maatregeien wettigt of een strafrechtelijk delict oplevert. Binnen dat 
bestek vervullen maatregeien zoals de waarschuwing en de berisping een 
onmisbare functie; wij menen dan ook dat deze beide maatregeien 
behoren te worden gehandhaafd. Op dit stuk gaat de thans ontworpen 
regeling duidelijk uit van de gedachte dat - in tegenstelling tot een 
berisping, die steeds een verwijtende en veroordelende strekking zal 
moeten hebben - een waarschuwing veelal het karakter zal dragen van 
een in het belang van een goede beroepsuitoefening nodige, zakelijke 
terechtwijzing die de onjuistheid van een handelwijze naar voren brengt 
zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken. 
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Ook de geldboete hebben wij gemeend te moeten handhaven omdat 
deze rnaatregel in de praktijk een nuttige functie pleegt te vervulien. Door 
de wijziging van net steisel van de wet, waardoor niet tanger sprake is van 
een Jntegraal verbod voor anderen dan bevoegdverklaarden en derhalve 
niet meer sprake is van een onbeperkte beroepsbescherming, was het 
niet mogelijk als rnaatregel te handhaven scborsing in de uitoefening van 
het beroep en ontzegging van de bevoegdheid. Omdat voor de beroepen 
waar het hier om gaat het centrale gegeven in het nieuwe steisel is 
geworden de inschrijving in het register en daaraan het recht wordt 
ontleend een bescbermde titel te voeren en eventueei voorbehouden 
gebieden te betreden dienen de zwaardere maatregelen te zijn schorsing 
van de inschrijving in het register voor een bepaalde periode respectievelijk 
doorhaling in het register voor onbeperkte tijd. Dit betekent dat bij 
toepassing van een van de2e maatregelen de betrokkene als het ware 
wordt gestoten uit de gekwalificeerde groep en daarmee, bij wijze van 
spreken, wordt teruggebracht tot de staat van gewone burger, Als 
zodanig staat het hem dan vrij, is het hem althans niet verboden, toch 
werkzaarn te blijven op het gebied van de individuele gezondheidszorg, 
mits hij maar niet de titel gebruikt, waartoe hij bij normale inschrijving 
gerechtigd zou zijn, en maar niet de voorbehouden gebieden betreedt. 
Wij menen en verwachten nochtans dat, in verband met de wijze waarop 
de gezondheidszorg in ons land is georganiseerd en het hier geldende 
steisel van sociale verzekeringen op het punt van verstrekkingen, een 
persoon wiens inschrijving in het register doorgehaald dan wel geschorst 
is, daardoor komt te verkeren in een situatie waarbij het hem feitelijk niet 
meer mogelijk is op de oude voet te functioneren. indien er behoefte aan 
bestaat betrokkene nog verdergaande beperkingen op te Seggen en hem 
met name de beroepsuitoefening in haar geheel te verbieden, dan zai de 
strafrechter eraan te pas moeten komen, in we^k geval wel een ernstig 
strafbaar feit ten laste gelegd zal moeten kunnen worden. 

Wij kunnen voorts achter het voorstei van de Staatscommissie staan 
om tussen de waarschuwing, berisping en geldboete enerzijds en de 
schorsing anderzijds een ieemte op te vullen door tnvoering van een 
voorwaardelijke schorsing, waarbij de schorsing derhalve niet ingaat 
zolang degene aan wie de rnaatregel is opgelegd binnen een bij die 
besiissing bepaalde termijn van ten hoogste twee jaar zich houdt aan de 
bij de rnaatregel gestelde voorwaarden. De voorwaarde kan inhouden dat 
de betrokkene zich binnen de vastgestelde termijn niet schuldig maakt 
aan een of ander tuchtvergrijp. Wij menen dat deze voorwaardelijke 
schorsing een wenselijke uitbreiding is van het geheel van maatregelen. 
Dit geldt eveneens voor de invoering van de rnaatregel «gedeelteiijke 
ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het 
betrokken beroep uit te oefenen». Een van de knelpunten in het bestaande 
medische tuchtrecht is dat een ontzegging van de bevoegdheid niet 
alleen in beginsei voor het hele leven geldt, maar ook een integraal 
karakter heeft en zich derhalve uitstrekt over het geheie terrein van de 
geneeskunst. Ook de in het wetsvoorste! genoemde rnaatregel «doorhaiing 
van de inschrijving in het register)) geldt in beginse! voor het hele leven, 
tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 64 (herstel in rechten), maar 
het karakter van die rnaatregel is niet langer integraal, omdat van be
voegdheid slechts sprake is op de voorbehouden terreinen, Nochtans zal 
dit, zoals hiervoor werd opgemerkt, feitelijk kunnen inhouden dat de 
betrokkene niet of nauwelijks nog als beroepsbeoefenaar kan functioneren. 
Wij menen met de Staatscommissie dat er in de praktijk behoefte kan 
bestaan aan de mogelijkheid om zowel op de voorbehouden gebieden als 
daarbuiten beperkingen in de bevoegdheid aan te brengen. Dit zou met 
name kunnen geschieden door aan de betrokkene het recht te ontnemen 
bepaalde handelingen te verrichten. Denkbaar zou bijvoorbeeld zijn dal 
aan een chirurg het recht wordt ontzegd heelkundige handelingen te 
verrichten, waardoor hij in elk geval niet meer als chirurg zal kunnen 
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functioneren, maar toch wel talrijke andere functies als arts zal kunnert 
vervulien, Ook is denkbaar dat beperkingen worden aangebracht in de 
bevoegdheid geneesmiddeien voor te schrijven. Juist omdat de zwaarste 
maatregei, de doorhaling van de inschrijving, voor de betrokken beroeps-
beoefenaar zulke ernstige maatschappelijke gevolgen heeft en om die 
reden weilicbt het rechtsprekend college zou kunnen aarzelen die 
maatregei op te leggen, hoewel sprake kan zijn van ernstig tekort schieten 
in de beroepsuitoefening, menen wij dat de hierboven besproken nieuwe 
maatregei aan de recbtef de mogelijkheid biedt beperkingen in de 
beroepsuitoefening daar aan te brengen, waar zij naar zijn oordeel het 
meest nodig zijn. 

Wij hebben de Staatscommissie ook gaarne wilten volgen bij haar 
voorstel de mogelijkheden te openen een schorsing en een geldboete te 
combineren. Een dergelijke maatregei kan voorzien in een behoefte in die 
gevallen waarin de tuchtrechter nog niet tot doorhaling van de inschrijving 
in het register wii overgaan, maar een schorsing van de inschrijving een 
onvoldoende zware maatregei acht. 

Tenslotte willen wij nog het volgende opmerken. Het is, zoals ook de 
Staatscommissie heeft opgemerkt, nogal eens als onbevredigend ervaren 
dat de ontzegging van de bevoegdheid een onherstelbaar karakter had. 

Hetzetfde geldt in feite ook voor de nieuwe vorm van de kapitale 
maatregei, de doorhaling van de inschrijving in het register. Dit geschiedt 
in beginsel voor het hele (even, Toch moet er rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid dat de betrokkene zich als het ware reclasseert of 
dat de opvattingen over wat als een tuchtvergrijp moet worden aangemerkt 
in de loop der jaren veranderen. Zo zou denkbaar zijn, om een voorbeeld 
te noemen, dat in het verleden aan een arts de bevoegdheid is ontzegd 
geneeskunst uit te oefenen op grond van het verrichten van abortusingre-
pen, terwijl dezeifde arts door de gewijzigde opvattingen omtrent abortus 
provocatus in een latere periode niet op dezeifde wijze zou zijn gestraft. 
Wij hebben dan ook graag ingestemd met het voorstel van de Staatscom
missie de mogelijkheid van herstel in rechten, al dan niet voorwaardelijk, 
mogeiijk te maken, zowel in die gevallen waarin doorhaling van de 
inschrijving in het register als in de gevallen waarin een gedeeltelijke 
ontzegging van de bevoegdheid a!s tuchtmaatregel is opgelegd. Hier is 
echter sprake van een gevoelige materie, welke een zeer zorgvuldige 
procedure noodzakelijk maakt. Wij menen dat de in artikel 64 geregelde 
procedure de waarborgen bevat welke te dezen zijn vereist, Naar de 
artikelsgewijze toelichting moge hier worden verwezen. 

§ 7. Tuchtcolieges 

De behandeling in eerste aanleg van ingediende klachten is tot dusverre 
toevertrouwd aan een vijftai tuchtcolieges, gevestigd te Amsterdam, 
's-Gravenhage, Zwolle, Groningen en Eindhoven. Hoewel het voorshands 
niet in het voornemen ligt wijziging le brengen in het aantal tuchtcolieges 
en nun vestigingspiaats, willen wij rekening houden met de mogelijkheid 
dat het in de toekomst wenseiijk zou blijken de indeiing te herzien, 
wanneer eenmaal gegevens voorhanden zijn omtrent het aantal klachten 
dat jaarlijks wordt ingediend. Met het oog hierop is de regeling van een 
en anderovergelaten aan een algemene maatregei van bestuur (artikel 
68). 

Voorts houden wij rekening met de mogelijkheid dat de werklast van de 
tuchtcolieges zai toenemen, Omdat het merendeel van de werkzaamheden 
van de tuchtcolieges is verbonden aan het voorzitterschap en de functie 
van secretaris, kan zulks betekenen dat de vervulling van de desbetreffende 
functies bij voortduring een aanmerkelijk deel van de werkweek of zelfs 
de geheie werkweek in beslag neemt. In die gevallen verdient het niet de 
voorkeur de betrokken functionarissen geldelijk te belonen in de vorm van 
incidenteie vergoedingen, zoals vacatiegelden. Daarom is in artikel 77 
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