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19 522 Regelen inzake beroepen op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg (wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van de Wet 
houdende Regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 16 mei 1986 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is: 
de tot dusverre geldende wettelijke regeling op het gebied van de 

uitoefening van de geneeskunst, inhoudende een het gehele gebied der 
geneeskunst bestrijkend verbod van beroepsuitoefening zonder hiertoe 
wettelijk verleende bevoegdheid, te vervangen door een regeling welke 
een ruimer gebied van individuele gezondheidszorg bestrijkt en waarbij 
slechts het verrichten van bij de wet aangewezen categorieën van 
handelingen wordt voorbehouden aan categorieën van daartoe overeen-
komstig de wet gekwalificeerden, terwijl het voeren van wettelijk bescherm-
de beroepstitels uitsluitend toekomt aan degenen die in de voor de 
desbetreffende beroepen overeenkomstig de wet ingestelde registers 
ingeschreven staan en ten aanzien van andere beroepen op het gebied 
van de individuele gezondheidszorg voorzien wordt in de mogelijkheid tot 
het regelen van de opleiding tot die beroepen; 

voor onderscheidene categorieën van overeenkomstig de wet gekwalifi-
ceerden een aan de gebleken behoeften aangepaste regeling van tucht-
rechtspraak in het leven te roepen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 
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