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De vaste Commissie voor de Volksgezondheid' heeft de eer als volgt
verslag uit te brengen van haar voorlopige bevindingen met betrekking tot
dit voorstel van wet.
De commissie is degenen die hun schriftelijk commentaar hebben
gezonden, mede naar aanleiding van een oproep in de Nederlandse
Staatscourant, erkentelijk.
Bij de indeling van het voorlopig verslag is zoveel mogelijk aangesloten
bij de hoofdstukken van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.
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I. ALGEMEEN DEEL
Hoofdstuk 1 . Inleiding
§ 1. Procedure
De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden vast dat ondanks de
zeer lange voorbereidingstijd (onder andere wegens het ter discussie
stellen van het voorontwerp van wet) en de vele ontvangen adviezen en
commentaren een aantal zaken te vaag of nog niet is geregeld. Zij
kwamen daar bij de desbetreffende onderwerpen op terug. Opmerkelijk
achtten zij het grote aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB's)
dat wordt aangekondigd.
Zij waren het mèt de Raad van State en anderen eens dat moet worden
gesproken van te veel ongeclausuleerde delegatie. Veel zaken zouden in
hun ogen in de wet moeten worden geregeld en niet bij algemene
maatregel van bestuur. Overigens wezen zij op de mogelijkheid bepaalde
algemene maatregelen van bestuur «voor te hangen». Een andere
mogelijkheid, het laten vervallen van een aantal algemene maatregelen
van bestuur, leek hen niet in de eerste plaats passend, doch evenmin
geheel onbespreekbaar. Gaarne vernamen zij een reactie van de regering
op deze beschouwing. Het was deze leden opgevallen dat de Nationale
Raad voor de Volksgezondheid (NRV) bij het opstellen van zijn werkplan
voor de advisering aan regering en parlement uitgaat van nadere adviezen
over dit wetsvoorstel in eind 1987. Een aantal zaken zou dan gedurende
de parlementaire behandeling kunnen worden meegenomen. Deze leden
zouden gaarne hierover de opvatting van de regering vernemen. Vooral
het laatste advies van de NRV van december 1936, waarin wordt ingegaan
op de te hanteren criteria bij het opnemen van beroepen in deze wet,
heeft geen rol kunnen spelen bij het opstellen van dit wetsvoorstel.
Overweegt de regering daarom op korte termijn met een nota van
wijziging te komen of wordt bij de memorie van antwoord een nota van
wijzigingen gevoegd?
§ 2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
De leden van de C.D.A. fractie stelden vast dat de nu voorgestelde
wettelijke regeling een lange voorgeschiedenis kent en dat vele commissies
en adviesorganen zich hebben beziggehouden met de in dit wetsvoorstel
geregelde materie. Het verheugde deze leden dat zoveel aandacht aan de
adviezen is geschonken.
De leden van de CD.A-fractie hadden moeite met de argumenten voor
dit wetsvoorstel.
Zij merkten op dat enerzijds wordt vastgesteld dat het algemene
verbod tot onbevoegde uitoefening van de geneeskunst op ruime schaal
wordt overtreden en dat anderzijds deze wet de mogelijkheid wil geven
aan de patiënt zelf de keuze van de hulpverlener te bepalen. Naar hun
mening neemt de patiënt, gezien de ruime overtreding, die vrijheid al en
zij begrepen niet welke beperkingen door deze wet worden opgeheven.
Immers, zij waren van mening dat de invoering van deze wet geen
gevolgen mag hebben voor de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Zij waren het eens met de vaststelling dat de huidige strafbepaling
inzake de onbevoegde uitoefening onmogelijk is gebleken en daarom
geen bestaansrecht heeft, maar vonden dat geen argument om ailes, op
de voorbehouden handelingen na, dan maar vrij te laten. Het opheffen
van het algemeen verbod om daartoe ontwikkelingen van beroepen niet
te verstarren sprak hen wel aan en om die reden konden zij onder
bepaalde voorwaarden akkoord gaan met de opheffing.
Deze leden vonden het noodzakelijk dat bij de strafbepalingen duidelijker
wordt omschreven het schade veroorzaken aan een patiënt, omdat een
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noodzakelijke verrichting achterwege blijft. Immers, zij vreesden dat met
de huidige omschrijving de bepaling net zo weinig hanteerbaar zal zijn als
de eerder genoemde en zij hechtten aan deze bepaling in het belang van
de patiënt.
Tot nu toe weet de patiënt heel goed wie wel of niet bevoegd is. Met
de invoering van de wet wordt behoudens de voorbehouden handelingen
niet meer gesproken over bevoegd of onbevoegd, maar over het zich
herkenbaar kunnen maken als deskundige en dat nog maar voor een
beperkt aantal beroepen. Deze leden waren van mening dat zowel in het
belang van de patiënt als in het belang van de beroepsbeoefenaar
duidelijk moet worden gemaakt wat het betekent, als een beroep niet
wordt geregeld in de wet, hetzij in artikel 3 hetzij via een algemene
maatregel van bestuur.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat deze onduidelijkheid een belemmering vormt voor een goede oordeelsvorming.
Nog moeilijker wordt dit door adviesaanvragen, waarbij wordt gesteld
dat de uitgebrachte adviezen wellicht leiden tot wetswijziging.
Zij onderschreven de in verband met tijdwinst gevolgde procedure,
maar stelden daarbij tegelijkertijd dat zij voor de oordeelsvorming, het
standpunt van de regering over de inmiddels uitgebrachte adviezen
onmisbaar achtten.
Zoals uit de vragen nog zal blijken, kenden de leden van de C.D.A.-fractie
veel waarde toe aan de nog vast te stellen criteria. Zij waren van mening
dat de criteria ontwikkeld door de NRV en gekoppeld aan de beschermde
opleidingstitel heroverweging van nu reeds genoemde beroepen in artikel
3 noodzakelijk maakt. Zij dachten hierbij aan de klinisch psycholoog, de
psychotherapeut en de mondhygiëniste.
De leden van de C.D.A.-fractie waren mèt de Raad van State van
mening dat te veel via algemene maatregel van bestuur wordt geregeld.
Dit houdt ook in dat in deze wet niet wordt ingegaan op de vragen die
zijn gesteld in het voorlopig verslag over de Wet op de verpleegkundigen
ten aanzien van onder andere het begrip verpleegkunde, de opleidingseisen
en het tuchtrecht.
In deze wet wordt ten aanzien van de verpleegkundigen te veel uitgegaan
van de wens de verpleging onder de tuchtrechtspraak te brengen.
Te weinig aandacht wordt besteed aan de grote mate van zelfstandigheid
intramurale en zeker extramurale verpleegkundigen en de praktijk ten
aanzien van voorbehouden handelingen. Zij meenden dat ten onrechte
een uitzonderingspositie voor de verpleegkundigen wordt gecreëerd op
het gebied van periodieke registratie, en het tuchtrecht.
Samenvattend konden de leden van de C.D.A.-fractie instemmen met
de uitgangspunten van deze wet, maar hadden zij kritiek op de argumentacie van een aantal zaken. Bovendien hadden zij de indruk dat door
ingrijpende wijzigingen ten aanzien van het voorontwerp een aantal
overwegingen moet worden heroverwogen. Deze leden kwamen daar bij
de verschillende hoofdstukken op terug.
De leden van de P.v.d.A. fractie waardeerden het dat voor de beroepen
in de individuele gezondheidszorg één wettelijk kader komt. Dat kan
bijdragen tot meer duidelijkheid voor de gebruikers. De argumentatie van
de regering voor dit wetsvoorstel riep bij hen enkele vragen op.
Als wordt vastgesteld dat in de huidige praktijk het bestaande verbod
op ruime schaal wordt overtreden, kan dat niet het argument zijn om tot
nieuwe wetgeving te komen. Deze leden zouden gaarne willen weten wat
hiervan de oorzaken zijn. Dit is te meer nodig, omdat daaruit zou kunnen
worden afgeleid of in de onderhavige wet meer waarborgen moeten
worden gegeven om verboden handelen te voorkomen.
Al met al vonden deze leden het stelsel van constitutieve registratie en
titelbescherming positief, al wensten zij daarbij een kanttekening te
plaatsen. In het voorgelegde voorstel van wet worden drie niveaus van
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erkenning ingesteld. Ten eerste wordt de opleiding erkend, ten tweede
worden degenen die deze (erkende) opleiding met succes hebben
afgerond, geregistreerd en ten derde wordt voor de geregistreerden van
een erkende opleiding geregeld wat hun terrein van deskundigheid is.
Deze leden vroegen of een minder uitvoerige regelgeving wellicht ook de
vereiste zekerheid zou kunnen bieden.
Op bladzijde 3 van de memorie van toelichting wordt de indruk gewekt
dat de kwaliteit van de gezondheidszorg met dit wetsvoorstel is gediend,
onder meer omdat de verplichting is opgenomen tot deelneming aan
waarnemingsregelingen, intercollegiale toetsing en bijscholing. In het
wetsvoorstel is deze verplichting veel zwakker geworden, omdat deze
«verplichting» pas na gebleken noodzaak wordt opgelegd. Hierop
kwamen deze leden later terug.
De leden van de P.v.d.A. fractie waardeerden de uitvoerige uiteenzetting
over de voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel. Opmerkelijk is daarbij dat
de rol van de consument/patiënt onderbelicht is. Op bladzijde 6 van de
memorie van toelichting wordt er nog eens op gewezen dat deze wettelijke
regeling uiteindelijk wordt gegeven ten behoeve van degene aan wie
gezondheidszorg wordt verleend. Des te opvallender is, volgens deze
leden, dat niet wordt geregeld dat patiënten/consumentenorganisaties
zoals LPCP worden betrokken bij overleg en advies. Is de regering bereid
aan dit verzoek tegemoet te komen en voor hen een plaats in te ruimen in
artikel 105 (Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg)?
De leden van de fractie van de V.V.D. waren verheugd dat eindelijk, na
een lange aanloop die begon met de instelling van de staatscommissie
medische beroepsuitoefening en die via haar rapport van 1973 leidde tot
een voorontwerp van een Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (1981), thans het omvangrijke wetsvoorstel Wet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg in behandeling kan worden genomen.
Honderdtwee-en-twintig jaar, nadat Thorbecke in 1865 bij wet de
exclusieve bevoegdheid tot het uitoefenen der geneeskunst heeft
proberen te regelen, zal met dit wetsvoorstel een ingrijpende wijziging
komen in de bestaande wetgeving, die feitelijk al snel na invoering van de
Wet van 1865 nooit goed heeft blijken te werken. De gezondheidszorg
bleek allerminst statisch. Het beginsel van exclusieve bevoegdheid tot het
uitoefenen van de geneeskunst kwam al snel onder druk te staan door
veranderende opvattingen over geneeskunst en gezondheidszorg. De
dynamiek werd (en wordt) nog versterkt door de veranderende houding
van niet alleen beroepsbeoefenaren, maar vooral van de patiënt, die zich
zelfstandiger en kritischer ging opstellen. Deze heeft zich nimmer door
een wet laten weerhouden hulp te zoeken waar hij deze hoopte te vinden.
Het op grote schaal optreden van ongekwalificeerden volgens de wet
van Thorbecke en het ontstaan van nieuwe geneeswijzen waren tekenen
aan de wand. Het thans loslaten van het beginsel van exclusieve bevoegdheid tot het uitoefenen der geneeskunst en het door middel van de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bieden van grotere
vrijheid van en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de gezondheidszorg,
gepaard aan kwaliteitsbewaking en versterking van de positie van de
cliënt/patiënt passen dan ook bij die dynamische ontwikkelingen, zo
meenden deze leden. Zij wezen erop dat dit elementen zijn van een
liberale gezondheidszorg, zoals reeds vele decennia door de V V D .
bepleit.
De gekozen systematiek van bij wet geregelde registratie, gekoppeld
aan titelbescherming enerzijds en (krachtens artikel 51 van de Wet)
beschermde opleidingstitels anderzijds, waarbij de overheid het alleen tot
haar taak rekent enige helderheid te verschaffen en een zekere bescherming
te bieden aan de patiënt/cliënt, sprak hen zeer aan. Een groot winstpunt,
zo stelden zij, is het strafbaar stellen van het voeren van een titel die men
niet mag voeren. Vooral uit het oogpunt van consumentenbescherming
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ware het te hopen dat de in hoofdstuk X opgenomen strafbepalingen
toereikend zullen blijken.
De leden van de V.V.D.-fractie meenden in de stukken, te weten het
rapport van de staatscommissie, het voorontwerp van wet, de bevindingen
van de commissie-Geelhoed en ten slotte het onderhavige wetsvoorstel
een verandering van opvattingen met betrekking tot taak en functie van
de overheid te bespeuren, die niet altijd terug te vinden is in veel van de
talrijke commentaren en adviezen die de Kamer over het wetsvoorstel
hebben bereikt. Principiële vraag in de discussie over het wetsvoorstel en
over de reikwijdte hiervan is, zo meenden zij, in hoeverre de overheid
regelingen voor beroepen in de individuele gezondheidszorg moet geven.
Is die principiële vraag wel ooit te beantwoorden? En zal het antwoord
van de jaren tachtig niet anders luiden dan dat van de jaren 2000, als
deze wet een jaar of tien van kracht zal zijn? Immers, zo stelden deze
leden, nog in het voorontwerp van wet (1981) leek de opvatting te
overheersen dat de overheid een zeer belangrijke taak heeft in het
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening op
het terrein van de individuele gezondheidszorg. Het voorontwerp was dan
ook een wettelijke uitwerking van de aanbevelingen van het rapport van
de staatscommissie uit de jaren zeventig.
De commissie-Geelhoed (1984) wees er op dat, bij een nagenoeg
onverkorte toepassing van het in het voorontwerp wet voorziene instrumentarium op alle in het voorontwerp genoemde beroepen, dit zou leiden
tot overregulering voor sommige beroepen. Deze vertolkte vooral de
opvatting dat de overheid zo min mogelijk bemoeienis dient te hebben
met de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. Twee
opvattingen uit de jaren zeventig en tachtig, die diametraal tegenover
elkaar staan. De ene leidt tot mogelijke overregulering, de ander tot een
zo sobere wetgeving dat mogelijk voorbij wordt gegaan aan de maatschappelijke wenselijkheid en noodzaak tot regelgeving ook voor andere
beroepen dan vier (arts, tandarts, verloskundige en apotheker) door de
commissie-Geelhoed genoemde.
Overigens onderschreven deze leden de visie van onder andere de
commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregels en de
KNMG dat voor een publiekrechtelijk stelsel van beroepstitelbescherming
en voor bijzondere vormen van overheidstoezicht «een bijzondere
rechtvaardiging» is vereist. Kan die bijzondere rechtvaardiging uitdrukkelijk
worden verwoord? Deze leden onderschreven enerzijds de visie dat de
overheid een taak heeft in het bewaken en bevorderen van de kwaliteit
van de beroepsuitoefening. Anderzijds zal een zekere terughoudendheid
ten aanzien van een wettelijke regeling van beroepen geboden zijn.
Daarbij dienen duidelijke criteria te worden geformuleerd op grond
waarvan kan worden bepaald welke van de beroepen in de individuele
gezondheidszorg voor een regeling in het kader van de Wet BIG in
aanmerking komen. Deze criteria hadden zij node gemist, zo stelden deze
leden. Inmiddels heeft de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in zijn
raadsvergadering van 11 december 1986 dergelijke criteria ontwikkeld.
Graag vernamen de genoemde leden of deze criteria onverkort zullen
worden overgenomen en zo ja, welke gevolgen dit zal hebben voor de in
het onderhavig wetsvoorstel genoemde beroepen en voor een groot
aantal andere beroepen in de individuele gezondheidszorg.
Tevens wilden zij de regering uitnodigen een beschouwing te geven
over de vraag of het gewenst is uit oogpunt van wetssystematiek, een
ingrijpende wet als de Wet BIG te voorzien van een groot aantal algemene
maatregelen van bestuur krachtens artikel 51. Ten slotte wilden genoemde
leden uitdrukkelijk hun instemming betuigen met artikel 5 1 , dat de
mogelijkheid biedt om te komen tot een genuanceerde wetgeving zonder
de overregulering waarvoor de commissie-Geelhoed waarschuwt. Bij het
onderdeel reikwijdte van de Wet BIG wensten zij verder in te gaan, op
onduidelijkheden en mogelijke inconsequenties van artikel 5 1 .
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De leden van de fractie van D66 hadden met zeer veel belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel en spraken hun waardering uit voor
de vaart die de regering nu kennelijk zet achter de behandeling van dit
wetsvoorstel. Immers, het was al geruime tijd duidelijk dat de bestaande
wetgeving inzake de beroepsuitoefening in de geneeskunde niet meer
voldoet en een herziening noodzakelijk is. Uit de systematiek van het
onderhavige wetsvoorstel blijkt dat is gekozen voor een wettelijke
regeling voor alle daarvoor in aanmerking komende beroepen op het
gebied van de individuele gezondheidszorg. Daarbij is sprake van een
fundamentele wijziging van het bestaande systeem. Immers, in de Wet
uitoefening geneeskunst van 1865 is sprake van het stellen van regels ten
aanzien van de noodzakelijk geachte opleiding aan de ene kant en het
toekennen van rechten en plichten aan volgens die vastgestelde regels
opgeleide personen, waarbij deze rechten en plichten worden onthouden
aan hen die niet de vastomschreven opleiding hebben gevolgd. In het
onderhavige wetsvoorstel heeft deze benadering plaats gemaakt voor het
grondbeginsel dat het een ieder vrij staat beroepsmatig de geneeskunst
te beoefenen, maar dat geen voorbehouden handeling mag worden
verricht, noch een titel mag worden gevoerd waartoe men niet uitdrukkelijk
bevoegd is verklaard. Op grond van onverantwoorde risico's voor schade
aan de gezondheid van de individuele patiënt treedt strafbaarheid op, als
onbevoegden een voorbehouden handeling verrichten. Hoewel het op het
eerste gezicht lijkt dat het «vrijgeven» van het terrein van de geneeskunst
contrair is aan het behoud van deskundigheid, meenden de aan het
woord zijnde leden dat het geheel van waarborgen zoals in de wet
neergelegd, tegemoetkomt aan de behoefte aan deskundigheid. Bovendien
gaat de wet ervan uit dat binnen de georganiseerde gezondheidszorg
alleen erkende deskundigen zullen mogen functioneren. De leden van de
fractie van D66 konden zich dan ook vinden in deze principiële wijziging
van benadering. Gezondheidszorg is voor de samenleving als geheel en
voor het individu een zaak van groot belang. De overheid behoort
daarvoor de uiteindelijke verantwoordelijkheid te dragen, zo meenden
deze leden. Aan deze verantwoordelijkheid dient vorm te worden gegeven
door waarborgen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg. De patiënt
wil, meer dan vroeger, zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat met zijn
gezondheid dan wel ziekte gebeurt. Hij moet in staat worden gesteld
goede keuzes te maken. Daartoe is voorlichting en informatie onontbeerlijk.
De aan het woord zijnde leden waren van mening dat het systeem van
titelbescherming daartoe bijdraagt door het scheppen van de daarvoor
noodzakelijke duidelijkheid.
Het moge duidelijk zijn dat de leden van de fracties van D66 de
grondgedachten waarop dit wetsvoorstel stoelt, onderschreven. Wel
hadden zij een aantal belangrijke vraagpunten en bedenkingen ten
aanzien van de uitwerking in het wetsvoorstel.
De leden van de de S.G.P.-fractie gaven blijk van hun waardering voor
de enorme inspanning die aan de indiening van dit wetsvoorstel is
voorafgegaan. Hun onvrede met de uitwerking van sommige onderdelen
verhinderde hen niet in te stemmen met de hoofdlijnen van de voorgestelde
regeling.
Met gemengde gevoelens hadden de leden van de P.P.R.-fractie kennis
genomen van het voorstel van Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (BIG), en wel om twee redenen. Ten eerste omdat zij
wat betreft het onderdeel «tuchtrecht» van de Wet BIG principiële
bezwaren hadden. De aan woord zijnde leden waren van mening dat, wat
onder het tuchtrecht valt, onder het strafrecht en civiel recht behoort te
vallen. Maar, zo betoogden deze leden, als de meerderheid in de Kamer
een andere weg voorstaat, zal de inzet van de P.P.R.-fractie zijn zoveel
mogelijk zaken onder het tuchtrecht te brengen.
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Ten tweede omdat het voorliggend wetsvoorstel geen ruimte laat voor
de alternatieve geneeswijzen. Hoewel het wetsvoorstel een lange
voorbereidingstijd heeft gekend, heeft dat niet geleid tot een innoverende
visie op de ontwikkeling van de medische, paramedische en verpleegkum
dige beroepsuitoefening. Hoe is dat mogelijk? Positief achtten deze leden
het dat het instrumentarium voor regeling van de beroepsuitoefening is
uitgebreid. Echter, teleurstellend vonden zij dat de voorgestelde regeling
zich wat betreft het geneeskundig handelen beperkt tot de reguliere
geneeskunde. Daarmee, zo betoogden deze leden, wordt geen recht
gedaan aan de maatschappelijke en politieke discussie en de groeiende
aanvaarding van alternatieve geneeswijzen.
De leden van de P.P.R.fractie waren van mening dat de criteria voor
het onder de werkingssfeer brengen van de Wet BIG te stringent zijn en
te zeer zijn geënt op de reguliere toepassing van de geneeskunde.
Waarom ontbreken de registers voor beroepsbeoefenaren van alternatieve
geneeswijzen, zoals in het rapport-Muntendam beschreven? In dit
verband vroegen zij of het waar is dat alternatieve geneeswijzen niet
onder de werkingssfeer van de wet vallen. Wat is daarvan de reden? Dat
was toch wel de bedoeling? (Uitgebreide Commissie Vergadering
alternatieve geneeswijzen van 5 september 1986). Deelt de regering niet
de mening dat de desbetreffende criteria zodanig moeten zijn aangepast
dat ook het toetreden van nieuwe beroepsgroepen, bij voorbeeld in de
sfeer van de alternatieve geneeswijzen, mogelijk wordt?
De leden van de P.P.R. fractie stelden hun bijdrage in het voorlopig
verslag vooral te concentreren op een aantal specifieke onderdelen van
dit wetsvoorstel, in het bijzonder die onderwerpen die de patiënten- en
consumentenbelangen rechtstreeks raken en alternatieve geneeswijzen.
Het lid van de G.P.V. fractie had met belangstelling kennis genomen
van de inhoud van dit omvangrijke wetsvoorstel. Waardering had hij voor
de hoofdlijnen van het vocrstel. Zo achtte hij het een goede zaak dat het
geldende verbod tot uitoefening van geneeskunst door anderen dan
degenen die daartoe bij wet bevoegd zijn, wordt vervangen door een
stelsel van titelbescherming. Daarbij hoort het aanwijzen van een aantal
zogenaamde voorbehouden handelingen, die uitsluitend mogen worden
verricht door of op gezag van bij de wet aangewezen groepen van
deskundige beroepsbeoefenaren. Deze instemming op hoofdlijnen nam
niet weg dat hij, mèt de Raad van State, vroeg of wel voldoende publiekrechtelijke noodzaak bestaat om voor een zo groot gedeelte van de
medische en paramedische sector bijzondere wettelijke posities in stand
te houden dan wel in het leven te roepen. In het bijzonder onderschreef
hij de zorg van de Raad dat het wetsvoorstel een aanzuigende werking
zou kunnen hebben op tal van beroepen die nu niet in het wetsvoorstel
zijn opgenomen. Het onderscheid tussen medische beroepen, die wel
voor registratie en titelbescherming in aanmerking komen en medische
beroepen waarvoor dit niet geldt, lijkt in sommige gevallen nogal arbitrair.
Het lid van de R.P.F.-fractie had met belangstelling kennis genomen
van het voorstel van wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Positief vond hij dat een grote hoeveelheid regelingen en bepalingen over
de beroepen in de gezondheidszorg, die thans nog in twaalf verschillende
wetten zijn vastgelegd, in de toekomst in deze wet zal worden geregeld.
Op het eerste gezicht lijkt deze wet evenwichtig. Bij dit voorstel van wet
is de regering niet over één nacht ijs gegaan, wat ook niet verwonderlijk
is, gezien de studies van de verschillende commissies in de afgelopen
decennia. Toch had dit lid vele vragen en opmerkingen. Allereerst vroeg
hij wat nu concreet in de praktijk gaat veranderen, nu een titelbescherming
de plaats van de beroepsbescherming in de praktijk zal innemen. Wat
merkt de patiënt hiervan? Wat wordt overzichtelijker en soepeler en wie
hebben daar voordeel bij? Wat zijn de financiële gevolgen van dit voorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 522, nr. 5

8

van wet? En wat zijn de gevolgen voor de financiering van de gezondheidszorg? Zullen sommige behandelingen niet langer krachtens het
verstrekkingenbesluit van de Ziekenfondswet worden vergoed? Zullen
andere behandelingen nu juist wel worden vergoed? Het lid van de
R.P.F.-fractie vroeg de regering haar antwoord met enige prektijkvoorbeelden te staven.
Ook stelde het lid van de R.P.F.-fractie vast dat een aantal zaken niet in
het voorstel van wet is geregeld, zoals de financiën. Ook wordt een groot
aantal beroepen in de individuele gezondheidszorg niet in deze wet
geregeld. Hiervoor worden in de memorie van toelichting wel enige
criteria genoemd, maar deze zijn weinig concreet. Wat is bij voorbeeld
«een behoorlijke spreiding over het land»? Hij vroeg de regering dit
concreet te maken en te beargumenteren. Vervolgens vroeg het lid van
de R.P.F.-fractie in hoeverre deze wetgeving spoort met de wetgeving in
de omringende landen, zoals West-Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk,.
België en de Scandinavische landen: Is er overleg geweest met een
aantal van bovengenoemde landen om tot uniformering te komen? Zijn er
samenwerkingsverbanden op die gebieden of zijn daarvoor plannen? Het
leek hem nuttig op het gebied van specialistische vormen van hulpverlening
of het aanschaffen en gebruiken van dure apparatuur tot samenwerking
te komen. Graag had dit lid een reactie van de regering hierop.
Het lid van de R.P.F.-fractie kon wel instemmen met de grondgedachte
dat de patiënt een zekere vrijheid moet hebben bij het zoeken van de
meest geschikte hulpverlener, maar dat de wet moet worden aangepast
aan de ontstane situatie vond hij allerminst vanzelfsprekend. Gelden geen
hogere, meer consistente nomen dan de heersende opvatting van het
publiek?
Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg welke concrete veranderingen zullen
optreden, als wordt overgegaan op titelbescherming op grond van
constitutieve registratie.
Tevens kwam hierbij een aantal vragen naar voren. Hoe zijn de overgangsbepalingen, in het bijzonder voor diegenen die geen titel hebben,
maar wel over jarenlange ervaring beschikken? In hoeverre geven
opleidingen uit het verleden recht op een pas nu geldende titel? Bij de
eerste vraag dacht het lid van de R.P.F.-fractie bij voorbeeld aan maatschappelijk werkers die zich in de loop der jaren hebben toegelegd op
therapeutische hulpverlening en zich - na allerlei cursussen - psychotherapeut noemen. Ten aanzien van de tweede vraag moet worden gedacht
aan nieuwe beroepen, zoals klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hoe
kan de kwaliteit worden bewaakt, in eerste instantie van de constitutief
geregistreerde beroepsbeoefenaren, maar in tweede instantie ook van de
niet-geregistreerden? Verliest de overheid niet elke vat op de kwaliteit
van de hulpverlening door de laatste groep niet te registreren?
Het feit dat het verrichten en honoreren van bepaalde handelingen
voorbehouden blijft aan aangewezen groepen van deskundige beroepsbeoefenaren vond hij te mooi voorgespiegeld. Was de regering mèt hem
van mening dat onbevoegden dikwijls allerlei verrichtingen doen en dat
hierop vaak weinig controle is? Zet de wetgeving deze deur niet verder
open? Met betrekking tot het tuchtrecht merkte het lid van de R.P.F.-fractie
op dat het tuchtrecht terecht berust op de maatschappelijk gangbare
normen, namelijk (het tekort schieten van) de zorg ten opzichte van de
patiënt en diens naaste omgeving. Hij vond dat deze algemene, vaag
omschreven norm nader en concreter moet worden toegelicht. Ook vroeg
hij of het aansluiten bij deze normen ook tot gevolg moet hebben dat de
bestaande tuchtnorm - het zich schuldig maken aan handelingen die het
vertrouwen in de stand der beroepsbeoefenaren ondermijnt - zal verdwijnen. De verantwoordelijkheid behoort naar twee kanten te werken: zowel
naar de patiënt als naar de collegae. Deelt de regering deze zienswijze?
Het is een goed uitgangspunt dat bij de behandeling van klachten in alle
gevallen de klagers moeten worden gehoord. In het wetsvoorstel wordt
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opgemerkt dat de behoefte aan een wettelijke regeling zich deed gevoelen,
omdat enkele nieuwe beroepen in de gezondheidszorg onvoldoende
wettelijk geregeld zijn. Kan naast de drie genoemde nieuwe beroepen een
limitatieve opsomming worden gegeven van de nieuwe beroepen die de
laatste vijfentwintig jaar in de gezondheidszorg zijn ontstaan? Kan de
regering al aangeven waarom slechts drie uit het grote scala van nieuwe
beroepen in de gezondheidszorg in dit wetsvoorstel worden geregeld?
Ten slotte stelde het lid van de R.P.F.-fractie de vraag of de regering
van mening is dat deze wet de mogelijkheid geeft optimale eisen te
stellen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en op grond waarvan zij
deze overtuiging heeft. Dit lid vond dat zo'n lange voorgeschiedenis en
zoveel adviezen en commentaren een doortimmerd en weloverwogen
wetsvoorstel rechtvaardigden. In dat licht bevreemdde het hem dat
slechts een beperkt aantal beroepen is opgenomen in dit wetsvoorstel.
Het lid van de R.P.F.-fractie wilde dat de regering uitvoerig zou hebben
uiteengezet wat de verschillen zijn tussen dit wetsvoorstel en het voorontwerp van wet van mevr. mr. E. Veder-Smit, Staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en mr. J. de Ruiter, Ministervan
Justitie, dat op 4 mei 1981 is gepubliceerd. Kan de regering de belangrijkste
verschillen alsnog weergeven? Door het laten vervallen van het thans
geldende algehele verbod tot het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst wordt een opening gemaakt voor alternatieve geneeswijzen. Het lid
van de R.P.F.-fractie zag hierbij grote risico's. Kan de regering duidelijk
maken welke alternatieve geneeswijzen voortaan vrij kunnen worden
uitgeoefend en welke kwaliteitscontrole mogelijk is?
Hoofdstuk 2. Begrip individuele gezondheidszorg
De leden van de C.D.A.-fractie waren mèt de regering van mening dat
men bij het hanteren van criteria niet tot een eenvoudige toetsing kan
komen door deze als het ware weg te strepen.
Het verbaasde deze leden dan ook dat dit echter wel gebeurt bij de
medisch analist cum suis. Bovendien vonden zij het onduidelijk enerzijds
een aantal beroepsbeoefenaren niet op te nemen in de Wet BIG wegens
het overwegend in loondienst zijn, maar eventueel op grond van artikel 51
regels te stellen ter zake van de opleiding en anderzijds instellingen van
gezondheidszorg en beroepsbeoefenaren niet te verplichten mensen die
een erkende opleiding hebben voltooid, dan wel een erkende opleiding
volgen, in dienst te nemen.
Het voornemen om hen die wel als beroepsbeoefenaar geregistreerd
zijn, maar dat beroep niet uitoefenen toch te erkennen, riep bij de leden
van de fractie van de P.v.d.A. enige aarzeling op. De leidraad van dit
wetsvoorstel is toch de kwaliteit van de zorg bewaken. Zij die wel geregistreerd zijn, maar niet als zodanig werkzaam zijn, zullen geen enkele
handvaardigheid op peil kunnen houden, noch zullen zij kunnen worden
verplicht zich te onderwerpen aan toetsing en/of bijscholing. Als bovendien
voor deze personen geen periodieke registratie zal worden ingevoerd,
ontstaat grote onduidelijkheid voor de gebruiker. Al met al lijkt dat geen
bijdrage aan de handhaving van de kwaliteit van de zorg.
De overwegingen van de regering de beroepen van opticiens, de
opticiën/contactlenskundigen en de opticiën-oogmeetkundigen niet in
deze wet op te nemen wekten bij de leden van de fractie van de P.v.d.A.
verbazing. De criteria, zoals genoemd in het advies van december 1986
van de NRV, zijn grotendeels op hen van toepassing. Voorts verwezen
deze leden naar de adviezen over deze beroepen van de Gezondheidsraad,
waaruit blijkt dat - ook in het belang van de volksgezondheid - deze
beroepen in artikel 51 zouden moeten worden geregeld. Daarmee zou de
waarborg kunnen worden gegeven dat zij passend zijn opgeleid, wat in
hun zelfstandige contact met gebruikers en bij het geven van adviezen
noodzakelijk is.
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Het lid van de R.P.F, fractie uitte zijn zorg over de bijna onbegrensde
uitbreiding van het ziektebegrip. Moeten niet scherpere criteria worden
vastgesteld voor het ziektebegrip? De Staatscommissie Medische
Beroepsuitoefening heeft het begrip «individuele gezondheidszorg»
geïntroduceerd, waarbij het gaat om de zorg voor de gezondheid van de
individuele patiënt. Het gaat, volgens de memorie van toelichting, in dat
kader niet alleen om de directe curatieve zorg, maar ook om alle activiteiten
die gericht zijn op voorkoming dat de gezondheid van een individu wordt
bedreigd of aangetast. In het kader van de preventie, vroeg hij of voldoende
wordt gedaan aan voorlichting met betrekking tot stress. In het bijzonder
aandacht voor het feit dat voortdurende overbelasting kan leiden tot
somatische en psychische klachten zou veel patiënten kunnen behoeden
voor een opname in de gezondheidszorginstellingen.
Tevens vroeg hij of het in het kader van de preventie niet een goede
zaak zou zijn ook de chiropractoren in de Wet BIG op te nemen. Waarom
is de motie-Terpstra/Beinema ( 1 7 4 8 1 , nr. 10), die op 25 oktober 1983
door de Tweede Kamer met algemene stemmen is aangenomen niet in de
Wet BIG ten uitvoer gebracht? Welke aarzelingen heeft de regering op dit
punt? Is inmiddels onderzoek gedaan naar de positie van de chiropractoren
in andere landen, zoals Zwitserland en Noorwegen? Hoe zwaar wegen de
ervaringen van patiënten die door chiropractoren zijn behandeld?
Niet overtuigend waren voor het lid van de R.P.F, fractie de criteria op
grond waarvan een bepaald beroep voor regeling in deze wet in aanmerking
komt. Hij verzocht de regering een duidelijke uiteenzetting te geven.
Tevens wilde hij weten wie beoordeelt of iets in positieve zin is aangetoond,
wat verstaan moet worden onder een redelijke spreiding over het gehele
land en wat de betekenis is van ervaringen van patiënten.
Ook wilde het lid van de R.P.F.-fractie vernemen op grond waarvan elk
van de volgende beroepen niet in deze wet is opgenomen: 1. chiropractor,
2. klinisch fysicus, 3. klinisch nucleaire chemicus, 4. radiologisch
laborant, 5. radiodiagnostisch labor^ii, 6. medisch analist, 7. orthoptist,
8. klinisch- en orthopedagoog, 9. een technicus die in een ziekenhuis de
apparatuur bedient.
Hij achtte een redenering dat dit assisterende beroepen zijn zeker voor
een aantal van bovengenoemde beroepen onjuist. Hij gaf er de voorkeur
aan dat alle assisterende beroepen, zoals doktersassistent, tandartsassis
tent en apothekersassistent, op een of andere wijze wettelijk worden
geregeld. Welke criteria - naast het ontbreken van een eigen professionele
zelfstandigheid - hanteert de regering om de assisterende beroepen
- waarbij toch ook van een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van
de patiënten sprake is - buiten de wet te houden?
Hoofdstuk 3. Systeem der w e t
§ 1. Algemeen
De leden van de C D A . f r a c t i e merkten op dat het voorontwerp een
algemene regeling inhield die in principe voor alle beroepen in de
individuele gezondheidszorg zou gelden, ondanks grote verschillen in
opleiding, deskundigheid en taakuitoefening.
Dit uitgangspunt maakte het redelijk dat tenminste alle beroepen
waarvoor reeds een wettelijke regeling bestond in het voorontwerp
werden opgenomen.
Nu dit uitgangspunt is verlaten, het bestaan van een wettelijke regeling
niet meer in het voorstel van wet voorkomt en artikel 51 is toegevoegd,
vroegen de CD.A-leden of hiermee voldoende rekening is gehouden bij
de beroepen die nu in artikel 3 genoemd zijn. Deze leden verwezen hierbij
naar het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid die in
zijn advies van december 1986 schrijft: «Het gegeven dat artikel 51 de
mogelijkheid schept om op een - formeel zowel als materieel - minder
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ingrijpende wijze de opleiding en bepaalde aspecten van beroepen die
werkzaam zijn op het terrein van de individuele gezondheidszorg te
regelen heeft consequenties voor de toetsing met betrekking tot het al
dan niet in aanmerking komen van een beroep voor regeling in het kader
van de Wet BIG». Deze leden onderschreven het opheffen van het verbod
tot uitoefening van de geneeskunst door anderen dan degenen die
daartoe bevoegd zijn verklaard. Deze leden waren het eens met de
opvatting dat de patiënt vrijheid moet worden gelaten hulp en bijstand
met betrekking tot zijn of haar gezondheidstoestand daar te zoeken waar
hij deze hoopt te vinden en dat de wetgever in dit opzicht de eigen
verantwoordelijkheid van het individu als uitgangspunt neemt.
Deze leden misten echter node een hoofdstuk voorlichting, daar door
het afschaffen van het algemene verbod de indruk kan ontstaan van
legitimatie van alle geneeswijzen en van alle vormen van individuele
gezondheidszorg door de overheid.
Ook was het deze leden niet duidelijk wat de gevolgen zijn met betrekking
tot de financiering door middel van de Ziekenfondswet en de AWBZ.
Deze leden gingen ervan uit dat het regeringsstandpunt inzake het
rapport van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen niet is gewijzigd en
erkenning in het kader van de Wet BIG niet automatisch inhoudt opneming
in het Ziekenfondspakket. Zij vroegen echter of de behandelingen en
verrichtingen die verstrekkingen zijn in de zin van de Ziekenfondswet en
AWBZ, maar toegepast door een niet erkend beroepsbeoefenaar vergoed
moeten gaan worden, dan wel patiënten/gebruikers met beroep op hun
vrije keuze in hun gelijk moeten worden gesteld, indien zij aanspraak
maken op financiering. Met andere woorden moet de Wet BIG als een
soort algemene kaderwet worden beschouwd waarvan bij bijzondere wet
kan worden afgeweken, of is het zo dat beide wetten een gelijke status
hebben?
Ten aanzien van de systematiek van de wet achtten de leden van de
fractie van D66 de volgende uitgangspunten van belang:
a. regel zo min mogelijk in de wet;
b. de wet behoort niet onduidelijk te zijn ten aanzien van de belangrijkste
normen en criteria.
a. Vanuit deze gedachtengang meenden deze leden te moeten
opmerken dat artikel 5 1 , dat erin voorziet een aantal beroepen krachtens
de Wet BIG bij algemene maatregel van bestuur te regelen, een goed
uitgangspunt biedt om tegemoet te komen aan de behoefte tot omschrijving
van het terrein van deskundigheid van een beroep, de daaraan te stellen
opleidings- en kwaliteitseisen en de gewenste flexibele benadering ten
aanzien van de (soms nog) veranderende omstandigheden, dan wel eisen
waarmee beroepsbeoefenaren te maken krijgen. Met dit standpunt
spraken de aan het woord zijnde leden geen oordeel uit over het grotere
of minder grote belang van bepaalde beroepsgroepen voor de gezondheidszorg. Elk beroep, gericht op de gezondheidszorg voor het individu,
kent - in verschillende omstandigheden - zijn eigen bijzondere waarde
voor het individu dat om deze zorg vraagt. Wetgeving is geen maatstaf
voor de betekenis van de beroepsgroep voor de gezondheidszorg. Met
deze opstelling spraken de leden van de fractie van D66 hun waardering
uit voor de opzet van artikel 5 1 . De NRV beveelt aan om aan die beroepsbeoefenaren die aan de krachtens artikel 51 gestelde eisen voldoen, de
mogelijkheid te geven een beschermde opleidingstitel te voeren. Zeker
als de wetgever goede informatie voor ogen staat op grond waarvan de
patiënt keuzes kan maken, is het van wezenlijk belang dat diegenen aan
wie bovengenoemde eisen worden gesteld, de mogelijkheid hebben een
beschermde opleidingstitel te voeren, zo meenden deze leden.
b. De leden van de fractie van D66 konden zich niet geheel aan de
indruk onttrekken dat de criteria die door de regering worden gehanteerd
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om te komen tot een uitspraak over de erkenning van bepaalde beroepen
bij wet en ander krachtens de Wet BIG onduidelijk zijn. In de memorie
van toelichting worden globaal twee verschillende (groepen van) motieven
onderscheiden voor het in het leven roepen van een stelsel van constitutieve
registratie, wat weer aanleiding is voor opneming van het beroep in de
wet. De aan het woord zijnde leden konden akkoord gaan met het
standpunt van de regering dat de tweede groep criteria (te weten
tuchtrecht, voorbehouden handelingen en periodieke registratie) moet
leiden tot constitutieve registratie. De leden van de fractie van D66
hadden hun twijfels over de duidelijkheid van het eerste criterium, te
weten: «de noodzaak van het van overheidswege erkennen van gekwalificeerden op een bepaald terrein van de individuele gezondheidszorg in het
belang van een goede voorlichting aan het publiek», uitmondend in
gedetailleerde criteria op bladzijde 11 van de memorie van toelichting.
Op grond van deze criteria is in artikel 3 een lijst van beroepen opgesomd,
waarvoor een systeem van constitutieve registratie in het leven geroepen
wordt. Voor een aantal van de beroepen geldt dat zij niet bevoegd zijn
voorbehouden handelingen te verrichten en dat ook geen medisch
tuchtrecht van toepassing is. Het was deze leden niet duidelijk op welke
gronden een onderscheid is gemaakt in de totale groep van beroepen
waarvoor noch tuchtrecht zou moeten gelden, noch sprake is van
bevoegdheid tot voorbehouden handelingen. Naar hun mening geven de
criteria op bladzijde 11 van de memorie van toelichting onvoldoende
houvast en doen zij geen recht aan de beroepsgroepen ten opzichte van
elkaar. Deze leden spraken daarom een zekere voorkeur uit voor de
benadering in het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid,
het advies regeling en criteria beroepen in de Wet BIG. De Raad hanteert
twee criteria, aan de hand waarvan de vraag moet worden beantwoord of
een beroep al dan niet in de Wet BIG moet worden opgenomen, te
weten:
1. is er behoefte aan het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door middel van een van de volgende instrumenten:
- tuchtrecht;
- medisch toezicht;
- periodieke registratie;
2. is de beroepsbeoefenaar bevoegd om een in de Wet BIG omschreven
voorbehouden handeling te verrichten. Hierbij lijkt het de Raad noodzakelijk
in ieder geval die beroepen in de Wet BIG te regelen, die bevoegd zijn
verklaard een indicatie te stellen tot het verrichten van een bepaalde
voorbehouden handeling. De leden van de D66-fractie waren echter van
mening dat alle beroepen die bevoegd zijn verklaard een voorbehouden
handeling te verrichten in de formele wet zouden moeten worden
opgenomen. De Raad concludeert dat op grond van toetsing aan deze
criteria de volgende beroepen bij wet geregeld dienen te worden: arts,
apotheker, tandarts, verloskundige, verpleegkundige, psychotherapeut en
eventueel klinisch psycholoog.
De leden van de D66-fractie achtten de criteria van de Raad principiëler,
helderder en zuiverder dan die van de regering. Zij zouden zich bij eerst
genoemd standpunt willen aansluiten, met de kanttekening dat zij ook
graag de klinisch chemicus en de mondhygiënist in de wet opgenomen
wensen te zien, wegens hun bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen. Op deze wijze wordt geen aanvechtbaar onderscheid
gemaakt tussen de groep van beroepen waarbij noch sprake is van
medisch tuchtrecht, noch van voorbehouden handelingen. Wat is het
oordeel van de regering hierover?
Mits aan zekere kwaliteitseisen is voldaan, kon het lid van de R.P.F.-Fractie
instemmen met de ruimte die in het wetsvoorstel wordt gelaten voor
hulpverleners zonder beschermde titel. Het moet volgens de regering
behoren tot de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van de
individuele burger om hulp te zoeken bij diegenen die hij daarvoor zelf
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wenst te verkiezen. Met dit beginsel kon hij instemmen. Zeker wat betreft
de geestelijke hulpverlening kan iemand vanuit dezelfde geloofsachtergrond zonder titel soms meer heilzaam voor de patiënt zijn dan een echte
psychotherapeut, zo betoogde het lid van de R.P.F, fractie. Toch achtte
hij het van groot belang dat zekere grenzen worden gesteld. Kan de
regering deze grenzen nader aangeven? En welke gevolgen heeft deze
keuzevrijheid voor de financiering?
§2. Alternatieve

geneeswijzen

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling de - summiere - paragraaf over alternatieve geneeswijzen in de memorie van toelichting
gelezen. Hoewel terecht verwezen werd naar de uitvoerige debatten in de
Tweede Kamer, onder meer naar aanleiding van het rapport van de
Commissie Alternatieve Geneeswijzen en hoewel uitdrukkelijk wordt
gesteld dat «het onderhavige wetsvoorstel door het laten vallen van het
thans geldende algehele verbod tot het onbevoegd uitoefenen van de
geneeskunst
een belemmering voor een ontwikkeling van deze
(additieve/alternatieve) geneeswijzen in het belang van de individuele
gezondheidszorg is weggenomen», konden zij zich niet aan de indruk
onttrekken dat de ontworpen regeling voornamelijk geënt is op de
reguliere geneeskunde. Er wordt voorbijgegaan aan de tot nu toe door de
additieve/alternatieve artsen naar voren gebrachte bezwaren en wensen.
Gaarne zouden genoemde leden het oordeel vernemen over het standpunt
van het Artsenoverleg Alternatieve Geneeswijzen (AAG) dat de additieve/
alternatieve artsen een aparte categorie vormen met zowel authentieke
aspecten, alsook aspecten van het werk van de huisarts van de specialist.
Kan, zo wilden zij weten, in de artikelen 62, 70, 78, 109 en anderen de
tekst ook zo gelezen worden dat een en ander wordt toegesneden op
authentieke inzichten en opvattingen van additieve/alternatieve artsen,
opdat niet een toetsingscollege dan wel tuchtcollege samengesteld uit
louter reguliere artsen oordeelt dan wel veroordeelt wat hen vreemd is?
De V.V.D. leden zouden het op prijs stellen indien tevens zou kunnen
worden ingegaan op de wensen van de AAG die uit dat standpunt
voortvloeien zoals:
a. Een afzonderlijk, officieel erkend register (naast de drie reeds
bestaande voor huisartsen, specialisten en sociaal-geneeskundigen).
b. In de medische tuchtcolleges toevoeging van een of meer artsen die
zelf afkomstig zijn uit de additieve/alternatieve sector, indien het gaat om
een tuchtzaak over een arts voor additieve /alternatieve geneeswijzen.
c. De mogelijkheid dat de additieve/alternatieve (en ook andere) artsen
altijd in beroep kunnen gaan bij de burgerrechter tegen een uitspraak van
een tuchtcollege.
d. Het recht voor de aangeklaagde additieve/alternatieve arts om door
hem/haarzelf aan te wijzen getuigen/deskundigen te doen horen tijdens
de rechtzitting.
e. Indien bovengenoemde wensen niet zouden kunnen worden
verwezenlijkt het doen instellen van een onafhankelijk college dat kan
oordelen over additief/alternatief medisch inhoudelijke zaken, waarop de
aangeklaagde arts een beroep kan doen voor een onpartijdig oordeel,
indien naar zijn/haar mening inhoudelijke aspecten een objectieve
rechtsgang zouden verhinderen.
Deze leden achtten de vraag van belang hoe ruimte kan worden
geschapen voor een ontwikkeling van alternatieve geneeswijzen, indien in
de Wet BIG niet nadrukkelijk wordt geregeld dat additieve/alternatieve
artsen en hun handelingen niet louter worden beoordeeld naar de
maatstaven van de reguliere beroepsbeoefenaren.
In artikel 13.1 is sprake van een aanwijzing als specialisme door «een
organisatie van beoefenaren van een beroep». In artikel 13.2 wordt
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gesproken van het voldoende representatief zijn. Maar wie bepaalt dat, zo
vroegen de leden van de P.P.R.fractie? Om onduidelijkheid te voorkomen,
leek het hen beter te komen tot een erkenning als aparte beroepscategorie
van de additieve/alternatieve artsen, met een eigen register en titelbescherming. Is de regering het hiermee eens? Als andere reden om tot een
aparte beroepscategorie te komen voor genoemde groep, voerden de aan
het woord zijnde leden aan, dat artikel 62.1 .a., waarin sprake is van «de
zorg die hij (arts) in die hoedanigheid behoort te betrachten» aanleiding
tot problemen kan geven. Dat geldt ook voor artikel 109, 1 (het veroorzaken
van «buiten noodzaak (van) schade aan de gezondheid van een ander».
Immers, zo stelden deze leden, indien niet duidelijk beroepscategorieën
worden onderscheiden, loopt de alternatief werkende arts de kans te
worden beoordeeld naar de maatstaven van de regulier werkende arts.
Ten slotte merkten deze leden bij dit punt op dat, indien geen aparte
beroepscategorie voor alternatieve artsen wordt ingesteld, het noodzakelijk
is hen een geschikte vertegenwoordiging te geven in het tuchtcollege,
voor het geval een klacht tegen een alternatief werkende arts is ingediend.
Ook op dit punt vroegen deze leden een reactie van de regering.
Hoofdstuk 4. Raad voor de beroepen in de individuele gezond
heidszorg
De leden van de C.D.A.fractie achtten het juist dat in het kader van de
stroomlijning en beperking van het aantal adviesorganen de Raad voor
beroepen in de individuele gezondheidszorg onderdeel wordt van de
Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
Deze leden vroegen echter of de invoering van artikel 51 geen gevolgen
heeft voor artikel 131. Zij zouden zich kunnen voorstellen dat de samenstelling anders wordt en dat beroepen die krachtens artikel 51 geregeld
gaan worden een in de Gezondheidswet geregelde plaats dan wel inbreng
in de Raad krijgen.
Het was deze leden niet duidelijk waarom de regering bezwaar heeft
tegen het via het systeem van erkenningsvoorwaarden opnemen van
richtlijnen over gedragsregels. Zij waren van mening dat bij niet naleven
van gedragsregels, die evenals bij artikel 56 slechts mogen worden
gesteld als de noodzaak ervan ter bevordering van een goede uitoefening
is gebleken, moet kunnen worden opgetreden. Zij dachten hierbij in het
bijzonder aan gedragsregels die betrekking hebben op de onderlinge
verhouding tussen verschillende categorieën van beroepsbeoefenaren.
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat de HBO-raad uitvoerig
commentaar geeft op de taakstelling van de in te stellen Raad voor de
beroepen in de individuele gezondheidszorg.
In het bijzonder richt zijn kritiek zich op het feit dat deze Raad een
gebied zou betreden waarvan hij vindt dat deze Raad daar geen taak
heeft. Is de Raad in staat opleidingstechnische zaken te beoordelen? Deze
leden waren geneigd het met de HBO-raad eens te zijn en vroegen naar
de opvatting van de regering hierover. Wat betreft de door de Raad op te
stellen gedragsregels verwacht de regering dat deze bij de desbetreffende
beroepsgroepen weerklank zullen vinden (bladzijde 20 van de memorie
van toelichting). Bij eventueel niet-naleven daarvan kan worden verwezen
naar het tuchtrecht. Het wetsvoorstel doelt dan op gedragsregels tussen
verschillende categorieën beroepsbeoefenaren. Deze leden vroegen of
het niet minstens zo belangrijk is gedragsregels op te stellen die te maken
hebben met de bejegening van consumenten/patiënten. Welke opvatting
heeft de regering hierover?
Het lid van de G.P.V. fractie kon instemmen met de voorgestelde
wijziging van de Gezondheidswet, die strekt tot het in het leven roepen
van een college van advies, de Raad voor de Beroepen in de individuele
gezondheidszorg. Deze Raad zal functioneren als een zelfstandige Kamer
van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
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Terecht wordt aan deze nieuwe Raad de taak gegeven te adviseren
inzake voorzieningen van regelgevende aard, die voortvloeien uit de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Minder overtuigd was
hij echter van de noodzaak deze Raad eveneens de bevoegdheid te geven
aanbevelingen te doen en openbaar te maken over gedragsregels. In de
eerste plaats meende hij dat het voorschrijven van deze gedragsregels
een niet noodzakelijke en ongewenste inbreuk kan betekenen op de
professionele vrijheid van de betrokken beroepen. Bestaat niet het gevaar
dat door middel van deze gedragsregels bepaalde meerderheidsopvattingen zullen worden opgelegd aan alle beroepsgenoten? Voor de desbetreffende beroepsgroep zal het er weinig toe doen dat aan deze gedragsregels
geen formele rechtskracht wordt gegeven, aangezien ze immers wel
richting kunnen geven in geval van tuchtrechtelijke toetsing van het
handelen van beroepsbeoefenaren. Vervolgens kan de vraag worden
gesteld of deze gedragsregels wel in alle gevallen voldoende zullen
worden onderschreven door de desbetreffende beroepsgroepen. Aangezien van elke in de wet geregelde beroepsgroep waarschijnlijk niet meer
dan één vertegenwoordiger in de Raad zitting zal hebben, kan de vraag
worden gesteld of de Raad wel altijd bevoegd mag worden geacht regels
voor te schrijven, die relevant, adequaat en aanvaardbaar zullen zijn. Is
ook overwogen om de desbetreffende bevoegdheid van de Raad beperkter
te formuleren bij voorbeeld dat het uitsluitend mag gaan om gedragsregels
voor de onderlinge verhouding tussen verschillende categorieën van
beroepsbeoefenaren?
Het lid van de R.P.F.-fractie was van mening dat het instellen van een
adviesorgaan dat de verschillende afzonderlijke organen zal vervangen,
een globale omschrijving van het werkterrein opstelt en periodiek aanpast
aan gewijzigde omstandigheden of verbeterde opleiding, een goede zaak
is. Zowel de deskundigheid op verschillende terreinen als de mogelijkheden
tot coördinatie tussen opleidingen en beroepsuitoefening te komen,
deden het lid van de R.P.F.-fractie het Centraal Adviesorgaan verkiezen
boven een commissie in de Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Wel
had hij nog vragen over de omvang samenstelling, vertegenwoordiging en
bevoegdheden van de Raad. Van uitermate groot belang achtte hij dat in
dit adviesorgaan ook, naast de verschillende deskundigheden, verschillende ethische zienswijzen aanwezig zullen zijn. Kan de regering toezeggen
dat dit adviesorgaan pluriform wordt samengesteld? Hij kon in grote
lijnen instemmen met de gedachte dat deze Centrale Adviesraad grotendeels in commissies vergadert, gecoördineerd door een stuurgroep. Dit
lid verwonderde zich over de grote aanslag van deze Raad op de rijksbegroting. Bij invoering van deze wet volgens de huidige opzet komt dit
neer op ongeveer f 1 tot 1,2 miljoen extra op jaarbasis vanaf 1991. In het
bijzonder de uitbreiding van het staatstoezicht op de Volksgezondheid en
de extra ondersteuning van tuchtcolleges en het college van medisch
toezicht zullen veel extra geld kosten. Worden deze extra kosten gezien
als een investering in een betere gezondheidszorg voor de toekomst, zo
vroeg het lid van de R.P.F.-fractie. Tevens wilde hij weten of het niet
mogelijk is deze kosten te drukken. Zijn, gelet op de beperkingen in de
gezondheidszorg, deze kosten noodzakelijk?
Als dit de extra kosten zijn, wat zijn dan de huidige kosten voor de
onderscheiden posten en hoeveel zullen de totale kosten in deze sector
van de volksgezondheid bedragen? Kunnen veel zaken, geregeld in allerlei
wetten die worden ingetrokken, extra baten met zich meebrengen?
Hoofdstuk 5. Registratie en titelbescherming
De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag vernemen hoe de regering
een goede bereikbaarheid van de «openbare» gegevens in de registers
denkt te verwerkelijken. In afwachting hiervan gingen zij nog niet in op de
vraag bij wie het formele beheer moet berusten.
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Deze leden stemden ermee in dat alle gegevens die in het register
kunnen worden opgenomen in de wet zijn bepaald. Hierdoor is het mede
onmogelijk geworden om andere dan in de wet aangegeven feiten te
vermelden in het register en dus ook om deze aan derden te verstrekken.
Deze leden meenden dan ook dat de desbetreffende passage op bladzijde
27 overbodig is.
Zij vroegen welke gevolgen worden verbonden aan het onverhoopt niet
beslissen van de minister binnen twee maanden na ontvangst van de
aanvrage.
De leden van de CD.A-fractie waardee r den het limitatief vermelden
van de nevenfuncties van de registratie en het onderbrengen van de
belangrijkste functies van de bestaande administratieve registraties
daarin.
Deze leden achtten het juist dat bij de invoering van het systeem van
periodieke registratie de mogelijkheid aanwezig is om de werkzaamheden
van de beroepsbeoefenaren die een leidinggevende of organisatorische
functie hebben op het terrein van de gezondheidszorg gelijk te stellen
met de werkzaamheden op het desbetreffende gebied der beroepuitoefening.
Deze leden vroegen waarom niet in de wet is opgenomen dat op den
duur voor alle categorieën beroepsbeoefenaren de eis van beroepsuitoefening gedurende een bepaalde periode dan wel de verplichting tot
bijscholing zal gelden. Zij waren met de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van mening dat het onmiskenbaar is, dat de beroepsbeoefening
aan kwaliteit inboet, als gedurende een aantal jaren het beroep niet
metterdaad wordt uitgeoefend en vroegen of hieruit al niet de behoefte
blijkt dat periodieke registratie voor alle beroepen geregeld in artikel 3 in
de wet moet worden vastgelegd.
Deze leden vonden het juist dat alleen gegevens uit het register worden
verstrekt over de eventuele maatregelen die op het desbetreffende
moment van kracht zijn. Zij vroegen of tijdelijke maatregelen niet na een
bepaalde periode uit het register moeten worden geschrapt. Zij doelden
hier op een zogenaamde verjaringstermijn. Dit zou in het systeem van
periodieke registratie bij de nieuwe aanvraag voor inschrijving kunnen
geschieden.
Deze leden begrepen uit het nader rapport dat de uitgaven ter zake van
registratie zullen worden gefinancierd uit de inschrijfgelden (fl. 24,-ü).
Zij vroegen in dit verband waarom bij de registratie van psychotherapeuten de kosten van registratie f300,- tot f 500,- per persoon bedragen.
Zij namen aan dat onder deze uitgaven ook de extra kosten Raad voor
de beroepen in de individuele gezondheidszorg vallen en dat het gemiddeld
aantal aanvragen berust op het aantal beroepen dat in het voorstel van
wet stond voordat artikel 51 werd geïntroduceerd.
Zij vroegen wat de financiële gevolgen zijn van de invoering van dat
artikel. Bovendien wilden deze leden graag inzicht hebben in de reeds
bestaande kosten.
Uit een oogpunt van duidelijkheid voor gebruikers van gezondheidszorg
leek de leden van de fractie van de P.v.d.A. de gekozen weg van constitutieve registratie en titelbescherming een aanvaardbare. In paragraaf 6
- periodieke registratie - wordt aangegeven dat voor verpleegkundigen
periodieke registratie noodzakelijk is om te kunnen nagaan of de bekwaamheid, verkregen door scholing en praktijk, nog voldoet gezien ook de
voortschrijdende ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Naar de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie gelden de hier
gegeven argumenten voor alle andere beroepen in de gezondheidszorg.
Verwijzend naar het gestelde in de artikelen 56 en volgende over de
kwaliteit van de zorg leek hen derhalve periodieke registratie ook voor
anderen noodzakelijk. Deze behoefte is nu al aanwezig. Voor alle beroepen
geldt dat de handvaardigheid op peil moet blijven. Dit houdt de noodzaak
in om bijscholingsfaciliteiten zo spoedig mogelijk metterdaad tot stand te
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brengen. In dit verband verwezen zij naar het advies van de Raad van
State (19 522 B bladzijde 12) over de financiering van deze faciliteiten.
Uit de reactie van de regering op de vraag van de Raad van State kan
worden opgemaakt dat de kosten van bijscholing «in beginsel» zullen
moeten worden gedragen door degenen die deze scholing volgen. Deze
leden stemden daarmee in en niet alleen «in beginsel». Wat moet
overigens concreet worden begrepen onder «in beginsel»?
De leden van de V.V.D. fractie onderschreven de opvatting van de
regering dat - juist wegens het voornemen de beroepsmatige uitoefening
van de gezondheidszorg vrij te geven door het schrappen van het verbod
tot het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst - een duidelijke
publiekrechtelijke erkenning en waarborg van deskundigheid ten aanzien
van een aantal beroepen niet kan ontbreken. Zoals al gesteld misten zij
heldere criteria, hoewel uitvoerig over criteria wordt geschreven. Wat
betreft de criteria die worden gesteld voor wettelijke regeling van constitutieve registratie en titelbescherming, en de keuzes die op grond
daarvan kennelijk zijn gemaakt, hadden genoemde leden veel vragen. Een
van de redenen voor het verlenen van de beschermde titel is dat het moet
gaan om die categorieën van beroepsbeoefenaren waarvan een belangrijk
gedeelte zich rechtstreeks tot het publiek richt. Zij zijn ook met een
zekere zelfstandigheid werkzaam op het gebied van de individuele
gezondheidszorg. Door middel van de beschermde titel wordt degene die
hulp zoekt in staat gesteld de deskundige op het gebied waarop hij hulp
behoeft te onderkennen. In de tweede plaats kan het opnemen van een
beroepsgroep in een stelsel van constitutieve registratie mede verband
houden met een ander doel. Dit is de behoefte om:
a. voor een beroepsgroep tuchtrecht in het leven te roepen; in samenhang met het stelsel van constitutieve registratie kan worden bewerkstelligd
dat degenen die tekortschieten onder bepaalde omstandigheden niet
langer tot de categorie van erkende personen worden gerekend (schorsing
of doorhaling van de registratie als tuchtrechtelijke maatregel);
b. aan categorieën van beroepsbeoefenaren van een bepaald beroep
(geregistreerden) het verrichten van bepaalde handelingen op het terrein
van de individuele gezondheidszorg voor te behouden;
c. voor een bepaalde groep van beroepsbeoefenaren een stelsel in te
voeren, waarin aan de beroepsbeoefenaren de eis wordt gesteld dat hun
bekwaamheid en ervaring voldoende recent is (periodieke registratie).
In het wetsvoorstel komt de regering vervolgens tot de slotsom dat de
eerstbedoelde reden - en merendeels ook de tweede - geldt ten aanzien
van de beroepen van arts, tandarts, apotheker, klinisch psycholoog,
psychotherapeut, fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck, oefentherapeut Cesar, diëtist, logopedist, ergotherapeut, podotherapeut en
verloskundige.
De leden van de V.V.D. fractie konden zich niet aan de indruk onttrekken
dat de gemaakte keuzen op grond van bovenstaande criteria onduidelijk
en wellicht zelfs inconsequent zijn. Zonder zich uit te spreken voor of
tegen het ook opnemen van de volgende beroepen hadden zij enkele
vragen. Kan beargumenteerd worden waarom wel de klinisch psycholoog,
maar niet de klinisch en orthopedagoog genoemd wordt, terwijl die in de
gezondheidssector op het terrein van de diagnostiek en (basis)psychotherapie gelijksoortige werkzaamheden als psychotherapeuten, klinisch
psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters (exclusief de medicatiestelling) verrichten? Is het niet zo dat hun beroepsbekwaamheidsniveau
wordt gewaarborgd door opneming in een Register van de NVO als
beroepsorganisatie, hogelijk geprezen door de Hoofdinspectie van de
geestelijke volksgezondheid? Ook zij zijn net als de klinisch psychologen
universitair geschoold, stellen zelfstandig diagnose, geven behandelingsindicaties en zijn zowel intra- als extramuraal werkzaam. Wordt hier met
twee maten gemeten?
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Kan beargumenteerd worden waarom wel de podotherapeut wordt
opgenomen, maar de podo-orthesioloog niet?
Kan beargumenteerd worden waarom wel de fysiotherapeut, de
oefentherapeut Mensendieck en de oefentherapeut Cesar worden
genoemd maar niet de manueel therapeut of de Chiro-practor? De aan
het woord zijnde leden hadden kennis genomen van het rapport van de
Nederlandse Vereniging van Chiropractici, waarin wordt gesteld dat zij
het onderzoek door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid naar de
Chiropractie inadequaat noemen, aangezien naar hun mening tot op
heden het Chiropractisch onderwijs niet in zijn volle omvang is onderzocht.
Kan op dit verwijt worden ingegaan, mede in het licht van de motieTerpstra en -Beinema (17 481 nr. 10 van 5 september 1983), waarin
wordt uitgesproken dat de Chiropraxis als nieuw beroep dient te worden
erkend, zodra eenstemmigheid is bereikt over methodiek, indicatiestelling,
kwaliteitscontrole en opleiding?
Kan duidelijk worden gemaakt waarom de klinisch nucleair chemicus
niet in de wet zal worden opgenomen? Op welke gronden valt de klinisch
fysicus buiten de wet? Kan tevens worden ingegaan op de vele aanbevelingen om de radiologisch laborant/diagnost alsnog op te nemen in de
wet? Kan ook een beschouwing worden gewijd aan de laboranten klinisch
neurofysiologie?
Overigens wachtten genoemde leden met belangstelling de nadere
besluitvorming met betrekking tot de tandprothetici af. Bovendien zouden
de leden van de V.V.D.-fractie gaarne vernemen of het rapport van de
Gezondheidsraad (nr. 18 067 B van 18 maart 1983), de eertijdse aanbevelingen van de voormalige Centrale Raad voor de Volksgezondheid en
de Geneeskundige Hoofdinspecteur ter zake van de noodzaak van een
wettelijke regeling van het beroep tot contactlensspecialisten - in
verband met de te verrichten oogheelkundige onderzoeken - aanleiding
zijn te overwegen deze beroepsgroep op te nemen in de wet, al dan niet
met de opticiens.
De leden van de fractie van D66 hadden kennis genomen van het
commentaar van het Artsenoverleg Alternatieve Geneeswijzen (AAG) op
dit wetsvoorstel van 27 januari 1987. Zij vroegen of de regering de
wenselijkheid erkent van een registratiesysteem bij de artsen, waarin op
grond van hun eigen specifieke werkwijze officieel wordt aangegeven, dat
bepaalde artsen additieve/alternatieve geneeswijzen toepassen. Tevens
wilden zij weten of de regering bereid is te bevorderen dat de KNMG en
de AAG het op de wet gebaseerde registratiesysteem in samenwerking
verwerkelijken.
Het lid van de G P V . fractie twijfelde aan de noodzaak en wenselijkheid
voor het beroep van verpleegkundige een stelsel van constitutieve
registratie alsmede het tuchtrecht in de wet op te nemen. Gelet op de
omschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige in
artikel 49 en gelet op het feit dat een verpleegkundige niet zelfstandig
voorbehouden handelingen mag verrichten is twijfel gewettigd of de in
hoofdstuk twee van de memorie van toelichting genoemde criteria voor
de verpleegkundige wel opgaan. Een groot aantal verpleegkundigen
oefent het beroep uit of een wijze, waarvoor de kwalificatie «professionele
zelfstandigheid» niet geldt. Zij oefenen hun beroep veelal uit op aanwijzing
van artsen, waaraan zij hiërarchisch ondergeschikt zijn. Bij een dergelijk
profiel van het beroep van verpleegkundige past - naar het oordeel van
het lid van de G.P.V.-fractie - geen tuchtrecht, zoals in het wetsvoorstel is
neergelegd. Immers, bij tuchtrecht behoort een professionele code voor
het beroepsmatig handelen, dat aan de regels van het tuchtrecht kan
worden getoetst. Het naleven van die code veronderstelt een zekere
zelfstandigheid en professionele autonomie, die nu juist niet aanwezig is
bij de genoemde categorie verpleegkundigen. Hoogst merkwaardig
achtte het lid van deze fractie in dit verband de regeling van het klachtrecht.
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Dit klachtrecht is onder meer toegekend aan de arts of beroepsbeoefenaar
die aan de betrokken verpleegkundige opdrachten kan verstrekken.
Dezelfde arts onder wiens verantwoordelijkheid de verpleegkundige werkt
kan hem of haar derhalve aanklagen bij de tuchtrechter. Is hier geen
sprake van een ongewenste vermenging van betrekkingen? Kan het een
verpleegkundige zelfs niet in een «chantabele» positie brengen ten
opzichte van de arts-superieur, die naar eigen inzicht of willekeur kan
besluiten tot of dreigen met het indienen van een klacht. Het lid van deze
fractie meende dan ook dat dit onderdeel van het wetsvoorstel zou
moeten worden heroverwogen.
Nog altijd sprekend over de positie van de verpleegkundige merkte het
lid van de G.P.V-fractie op dat ook een andere zienswijze op de verpleegkundige mogelijk is. Hij verstond daaronder een opwaardering van dit
beroep, het erkennen van de professionele deskundigheid ervan en
derhalve het laten vallen van de fictie van de verpleegkundige als «de
verlengde arm» van de arts. Een gevolg hiervan zou ook zijn dat de
verpleegkundige bevoegd wordt geacht tot het verrichten van handelingen,
die nu als voorbehouden handelingen voor andere beroepsgroepen zijn
neergelegd in artikel 53, lid 3 tot en met 5. Bij een aldus omschreven
beroepsrol van de verpleegkundigen past ook het tuchtrecht. Wat is het
oordeel van de regering hierover?
Het lid van de R.P.F.-fractie had vragen bij de zinsnede «Degene die
hulp zoekt, wordt door middel van beschermde titels in staat gesteld de
deskundige te onderkennen.» Is dit zo simpel? Op welke manier zal dit
voor de hulpvrager eenvoudiger worden? Welke rol speelt voorlichting
hierbij en welke rol speelt doorverwijzing van een huisarts hierbij?
Dit lid kon instemmen met het stelsel van constitutieve registratie,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het verwerven van een
bepaalde deskundigheid en het gaan toepassen van de in de opleiding
verworven deskundigheid in de maatschappij. Dat inschrijving in het
register slechts kan geschieden na het voltooien van de opleiding, achtte
hij logisch. Waarom is echter niet gekozen voor een automatische
registratie bij voltooiing van de opleiding. Kan de regering aangeven
waarom sommigen, die de opleiding hebben voltooid, niet zouden kiezen
voor registratie? Zou dit zijn wegens de kosten? Zo ja, wat zijn die kosten?
Zou dit zijn wegens de plichten, in het bijzonder het vallen onder het
tuchtrecht? Als dit het geval is, is dan het vermoeden van onjuiste
handelingen niet ruimschoots aanwezig?
Wat betreft de eisen voor inschrijving in het register kwam de vraag
aan de orde of de vakbekwaamheid voor alle beroepsoefenaren wel
voldoende recent is. Het lid van de R.P.F.-fractie stelde een bepaalde
periode voor, bij voorbeeld twee of vijf jaar. Als een beroepsoefenaar
langer dan de vastgestelde termijn geen praktijk- of opleidingservaring
heeft gehad, zou hij moeten worden verplicht voor het (wederom)
uitoefenen van zijn beroep een bijscholingscursus te volgen. Graag had
het lid van de R.P.F.-fractie hierop een reactie van de regering, evenals op
de gedachte voor iedere beroepsoefenaar een regelmatige bijscholingscursus verplicht te stellen.
Ten aanzien van de in het register op te nemen gegevens, merkte het
lid van de R.P.F.-fractie op, dat hem niet duidelijk is, waarom - in tegenstelling tot het voorontwerp - het niet wenselijk is gegevens op te nemen
met betrekking tot de vraag of het beroep wordt uitgeoefend en zo ja, op
welk terrein en in welk kader. Juist met het oog op praktijkervaring en
bijscholing leken deze vragen hem van wezenlijk belang. In beginsel kon
hij instemmen met het verkrijgen van mutaties van ingeschrevenen via de
Centrale Persoonsadministratie (CPA). Hierbij rijst wel de vraag of deze
CPA al op voldoende doeltreffende wijze zal functioneren bij de inwerkingtreding van de Wet BIG.
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Speciale aandacht wilde het lid van de R.P.F.-fractie vragen voor de
verschillenden opleidingen in het buitenland. Hij pleitte voor een duidelijke
en overzichtelijke regeling met betrekking tot de erkenning van in het
buitenland erkende diploma's. Wil de regering dit toezeggen? Vooral met
betrekking tot chiropractoren verwachtte hij op korte termijn een volledige
erkenning.
Tegen de andere functies van de registratie had het lid van de R.P.F.fractie in eerste aanleg geen bezwaar. Wel wenste hij van de regering de
toezegging dat streng wordt toegezien op misbruik, ook door (semi-)overheidsinstanties.
Ten aanzien van verpleegkundigen wordt terecht gesproken over
periodieke registratie. Hoe dit concreet moet worden ingevuld, was dit lid
echter nog niet duidelijk. Graag vernam hij hierover meer. Tevens merkte
hij wederom op dat het wenselijk zou zijn voor alle in de wet vastgelegde
beroepen een periodieke registratie in te stellen of een zodanig systeem
te ontwikkelen dat regelmatige bijscholing wordt verplicht voor alle
beroepsgroepen. Hij zag dit als een van de mogelijke waarborgen voor
kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg.
Hoofdstuk 6. Specialismen
De leden van de C.D.A.fractie onderschreven de noodzaak van een
wettelijke bescherming van specialistentitels. Dat de regeling, welke erin
voorziet personen een erkenning als specialist op het betrokken deelgebied
te verlenen, primair aan de organisatie van de beroepsbeoefenaren zelf
overgelaten wordt, was voor deze leden vanzelfsprekend.
Zij meenden dat uit het oogpunt van kwaliteitsbewaking ook organisaties
van instellingen, waarin de specialisten werkzaam zijn, op enigerlei wijze
bij de regeling van de opleiding tot specialist dienen te worden betrokken.
Deze leden hadden inderdaad vastgesteld dat de wet niet dwingend
voorschrijft, dat de ministers in gevallen waarin een aan de orde zijnde
regeling aan alle eisen voldoet, verplicht zijn de desbetreffende titel als
wettelijk erkende specialistentitel aan te merken. Zij stelden echter ook
vast dat artikel 13, lid 4 bepaalt dat goedkeuring slechts kan worden
onthouden wegens strijd met de wet of het algemeen belang.
Zij vroegen waarom wel Kroonberoep mogelijk is bij intrekking van
goedkeuring, maar niet bij weigering van goedkeuring.
Is het overigens in de zienswijze van de regering denkbaar dat de
regeling van het Kroonberoep in de Wet BIG nog aanpassing dan wel
wijziging behoeft in verband met het vonnis inzake de Van Benthem-zaak,
zoals gewezen door het Europese Hof?
De leden van de P.v.d.A.fractie juichten de mogelijkheid toe op grond
van dit wetsvoorstel een titel voor specialisten in te voeren. De daarvoor
aangevoerde waarborgen bieden voldoende zekerheid dat zulks naar
behoren zal geschieden.
Onduidelijk en ongewenst kwam het deze lezen voor dat, door de
toevoeging van artikel 15, voorzien is dat twee soorten specialistentitels
zullen ontstaan, namelijk één als de beroepsgroep wel en één als de
beroepsgroep niet tot zodanige regeling is gekomen. De eerste groep zal
dan bij wet worden geregeld en de tweede groep bij algemene maatregel
van bestuur, wat wederom een nauwelijks geclausuleerde delegatie
betekent. Kan de regering hierop ingaan? Kan wellicht ook worden
aangegeven waaruit de verschillen in opvatting bestaan tussen een
bepaalde beroepsgroep en de regering over de noodzaak dan wel
wenselijkheid van het regelen van specialistentitels? Als de regering deze
leden daarvan weet te overtuigen, konden zij op voorhand zeggen dat
beide mogelijkheden in de wet moeten worden geregeld en niet bij
algemene maatregel van bestuur.
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Volgens de memorie van toelichting is er nog geen standpunt van de
regering over de betrokkenheid van de minister van Onderwijs en
Wetenschappen bij de erkenning van specialismen. De eventueel in het
vooruitzicht gestelde nota van wijziging heeft de Kamer nog niet ontvangen;
dus rijst de vraag wanneer het op bladzijde 30 genoemde beraad zal zijn
afgerond en wanneer de Kamer daarvan op de hoogte zal worden
gebracht.
Het lid van de G.P.V.fractie achtte het zinvol dat een aparte paragraaf
in de wet is opgenomen omtrent de specialismen. Een belangrijke rol bij
het aanwijzen van een beroep als specialisme is weggelegd voor «een
organisatie van beoefenaren van een beroep» krachtens artikel 13, lid 1.
In dit verband vroeg dit lid welke organisatie ter zake zal kunnen beslissen
over bij voorbeeld de artsen die zich hebben gespecialiseerd in alternatieve
geneeswijzen. Zal dat de KNMG zijn of ligt hier primair een taak voor een
organisatie, bestaande uit genoemde artsen-specialisten?
Het lid van de G.P.V. fractie had bedenkingen tegen de vergaande
bevoegdheid die wordt gegeven aan de minister ter zake van het stellen
van regels met betrekking tot de opleiding van beroepen, die niet in
aanmerking komen voor titelbescherming en registratie. Behoort het
regelen van opleidingen niet primair tot de bevoegdheid van de minister
van Onderwijs en Wetenschappen? Past het niet meer in het systeem van
de wet om in het desbetreffende artikel uitsluitend te spreken over
beroepskwalificerende eisen? Het kan toch niet zo zijn dat bij algemene
maatregel van bestuur op grond van de onderhavige wet zaken worden
geregeld die materieel thuis horen in de Wet op het voortgezet onderwijs
of de Wet op het hoger beroepsonderwijs? Verdient het ook geen
aanbeveling om uitsluitend voor die beroepen regels voor te schrijven,
waarvan de beoefenaren door de eerste verantwoordelijken veelvuldig
worden betrokken bij de uitvoering van voorbehouden handelingen?
Het lid van de R.P.F.-fractie zou graag een overzicht ontvangen van de
dertig specialismen binnen de medische beroepsuitoefening en van de
twee specialismen binnen de tandheelkunde. Voorts vroeg hij hoe de
regeling met betrekking tot de specialisten die, oorspronkelijk vanuit een
andere discipline komend, zich op hetzelfde terrein als de in de wet
genoemde specialisten begeven. Als voorbeelden noemde hij specialisten
uit de studierichtingen biologie, medische biologie, diergeneeskunde en
farmacie. In hoeverre mag een bacterioloog werkend in een algemeen
ziekenhuis, maar oorspronkelijk komend vanuit de discipline der diergeneeskunde, zich nog bacterioloog noemen, zo vroeg het lid van de
R.P.F.-fractie. Is al iets bekend over het beraad inzake de betrokkenheid
van de ministervan Onderwijs en Wetenschappen?
Hoofdstuk 7. Bepalingen inzake de beroepen
De leden van de CD.A-fractie vonden het opmerkelijk dat juist in dit
hoofdstuk zo weinig is ingegaan op de vele adviezen. Reeds eerder
stelden zij dat sinds het voorontwerp veel is veranderd en zij de reactie
van de regering afwachtten op het advies van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid «Regeling en criteria beroepen in de Wet BIG»
Volledigheidshalve merkten zij op dat de opmerkingen die zij maakten
over de bepalingen inzake de beroepen niet inhouden dat zij akkoord
gingen met het opnemen van deze beroepen in de Wet BIG.
Deze leden waren van mening dat een omschrijving van de gebieden
van deskundigheid noodzakelijk is, niet alleen in het belang van het
publiek maar ook in verband met de in deze wet opgenomen strafbepalingen
ter zake van het - kennelijk buiten het omschreven terrein van deskundigheid tredend - veroorzaken van schade aan de gezondheid van de
patiënt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 522, nr. 5

22

Deze leden vroegen waarom de regering niet is ingegaan op de
bereidheid van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid de omschrijvingen van de gebieden van deskundigheid te toetsen.
In ieder geval vroegen zij een reactie van de regering op de volgende
vragen:
Wat zijn de gevolgen van de beperking van de deskundigheid van de
apotheker tot het gebied van de artsenijbereidkunst in de zin van de Wet
op de Geneesmiddelenvoorziening?
Waarom is in de wet de mogelijkheid van verwijzing naar de diëtist
door een verloskundige niet opgenomen?
Welke aanpassingen overweegt de regering naar aanleiding van het
interimadvies klinisch psycholoog in de Wet BIG?
Deze leden waren vooralsnog niet overtuigd door de beschouwingen
die de regering in het nader rapport heeft gegeven naar aanleiding van de
kritiek van de Raad van State over de delegatiebepalingen en in het
bijzonder waar het betreft het omlijnen van het gebied van deskundigheid.
De motivering dat de op deze grondslag op te zetten regelingen materieel
vrijwel gelijk zullen zijn aan die welke in de in de Wet op de paramedische
beroepen berustende algemene maatregelen van bestuur zijn opgenomen,
geldt alleen maar voor de paramedische beroepen, maar niet voor de
beroepen klinisch chemicus, klinisch psycholoog, psychotherapeut en
eventuele toekomstige nieuwe beroepen.
Zij vroegen of gezien het belang van de afbakening het deskundigheidsgebied, ondanks de uitvoerigheid, toch niet moet worden overwogen om
dit bij wet te regelen en niet bij algemene maatregel van bestuur.
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat is besloten het beroep
van klinisch chemicus in het onderhavige wetsvoorstel op te nemen,
omdat de arts die werkzaam is op het gebied van de klinische chemie als
specialist is erkend en de klinisch chemicus niet. Maar de klinisch chemici
maken verreweg het merendeel uit van degenen die werkzaam zijn op het
gebied van de klinische chemie.
Deze leden waren van mening dat in de Wet BIG nog geen specialisme
is erkend en dit dus naar hun mening geen sterk argument kan zijn.
Bovendien vreesden zij dat mocht een specialisme wel worden erkend, dit
criterium consequenties kan hebben die zij vooralsnog niet konden
overzien. Zij vroegen de reactie hierop van de regering.
De leden van de P.v.d.A. fractie waren van oordeel dat dit onderdeel
voldoende in dit wetsvoorstel is geregeld. De daarop betrekking hebbende
artikelen behoeven, volgens het commentaar van de HBO-raad, wel enige
aanpassing, omdat het stelsel van de Wet op het voortgezet onderwijs
niet meer van toepassing is. Gezien het gestelde op bladzijde 32 rijst de
vraag wanneer het beraad over de opleidingsvoorschriften van de klinisch
chemicus en de klinisch psycholoog zal zijn afgerond. Neemt de regering
het advies van de NRV over? Op bladzijde 39 wordt gesteld dat de
bepalingen bij algemene maatregel van bestuur «vrijwel» gelijk zullen zijn
aan die welke in de Wet op de paramedische beroepen waren opgenomen.
Waaruit bestaat het verschil?
Ook wat betreft opleidingsregelingen voor assisterende beroepen lijkt
dit wetsvoorstel de beroepen niet uitputtend te behandelen, meende het
lid van de R.P.F, fractie. Hij wenste hierop een reactie van de regering.
Duidelijke vragen ontstaan met betrekking tot de nieuwe beroepen, in het
bijzonder het beroep van psychotherapeut, zowel in de zin van titelvoeren
(psychotherapeut en tegelijkertijd psychiater of tegelijkertijd psycholoog),
als inhoudelijk.
Het lid van de R.P.F, fractie wilde graag een overzicht van alle specifieke
vormen van therapie die onder de in het wetsvoorstel bedoelde term
psychotherapie vallen. Hij was ook benieuwd op welke gronden andere
therapiesoorten niet onder deze wettelijke regeling zullen vallen. Dit lid
was van mening dat te vaag is omschreven wat dient te worden verstaan
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onder de bezigheden van de psychotherapeut. Ten aanzien van de taken
en functies van de klinisch psycholoog had hij dezelfde opmerkingen en
vragen.
Hoofdstuk 8. Voorbehouden handelingen
De leden van de C.D.A.-fractie meenden een zekere inconsequentie in
de argumentatie over de voorbehouden handelingen en de «verlengde
arm» te bespeuren.
Zij onderschreven dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen
het voorschrijven van bij voorbeeld een injectie en het toedienen. Zij
vonden mèt de regering dat het louter injecteren zo gevaarlijk kan zijn dat
dit als een voorbehouden handeling moet worden aangemerkt.
In artikel 49 lid b wordt tot het gebied van de deskundigheid van de
verpleegkundige gerekend «het op verzoek van een beroepsbeoefenaar
op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden». Hiermede wordt een omschrijving gegeven van de handelingen
die tot zijn vakgebied worden gerekend en daarmee tot het terrein van
deskundigheid waarop zijn beschermde beroepstitel betrekking heeft.
In de toelichting bij het artikelsgewijze deel staat: «Voorzover een
handeling tot het deskundigheidsterrein van een categorie ingeschrevenen
wordt gerekend, ligt het uiteraard in de rede die categorie bevoegd te
verklaren.» Hiermede was huns inziens een duidelijk onderscheid aangebracht tussen verpleegkundigen en anderen (bijvoorbeeld doktersassistenten en ziekenverzorgenden) en zij vroegen dan ook waarom het in dit
geval niet in de rede ligt om verpleegkundigen bevoegd te verklaren voor
zover het betreft handelingen die worden gerekend tot het gebied van
hun deskundigheid.
Zij vroegen dit ook omdat de mondhygiënisten wel bevoegd worden
verklaard voorbehouden handelingen te verrichten.
Deze leden namen aan dat in de memorie van antwoord wordt ingegaan
op het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid inzake
verantwoordelijkheid verpleegkundigen in de extramurale gezondheidszorg.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen ten aanzien van de omschrijving
van het begrip heelkundige handelingen, «handelingen liggende op het
terrein van de geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels
wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt», of hiermede niet
miskend werd de schade die handelingen op het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg kunnen toebrengen.
Zij waren met de regering van mening dat bij voorbeeld bij de psychotherapeuten aanwijzing van methoden gewenst is, daar anders de
afbakening van het deskundigheidsgebied te vaag is. In het kader zouden
zij zich kunnen voorstellen dat bepaalde methoden die bij niet deskundige
toepassing ernstige schade kunnen aanbrengen worden ondergebracht
bij de voorbehouden handelingen.
Artikel 51
De leden van de C.D.A.-fractie waardeerden de introductie van artikel
5 1 , omdat door dit artikel genuanceerde regelgeving mogelijk zal zijn.
Zij waren het eens met de opvatting dat de overheid zelf regels ter zake
van de opleiding tot een beroep moet stellen als daarin op andere
(particuliere) wijze niet is of kan worden voorzien in een kwalitatief goede
regeling en net algemeen belang een dergelijke regeling noodzakelijk
maakt.
Dit komt meenden zij ook overeen met de mogelijkheid die de rijksoverheid heeft om rechtstreeks regelingen voor specialismen tot stand te
brengen, als de beroepsorganisaties zelf geen regeling treffen.
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Zij vroegen echter of het voor de rechtsgelijkheid (onder andere met
betrekking tot de rechtsgevolgen van artikel 109) en de duidelijkheid naar
het publiek niet beter zou zijn om de opleiding en het gebied van de
deskundigheid van alle beroepen, waarvoor in het belang van een goede
uitoefening van individuele gezondheidszorg opleidingseisen noodzakelijk
zijn, te regelen via artikel 5 1 .
Hiermede zou, zo meenden zij, dezelfde lijn worden gevolgd als
voorgesteld bij de specialismen.
In de toelichting bij artikel 51 wordt gesteld dat het niet nodig is om
aan het voltooien van de opleiding een opleidingstitel te verbinden,
aangezien deze categorieën van beroepsbeoefenaren zich in het algemeen
niet of nauwelijks zelfstandig tot het publiek richten.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of hierdoor dit criterium niet
een te sterk accent krijgt, waardoor beroepen in artikel 3 geregeld
moeten gaan worden, terwijl de andere criteria niet van toepassing zijn
dan wel niet noodzakelijk zijn. Als voorbeeld van het noodzakelijk zijn van
een beschermde opleidingstitel noemden zij tandprothetici (zie ook de
eerdere C.D.A. inbreng ter zake).
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat de uitvoerige uiteenzetting over de voorbehouden handelingen alsmede die van de «verlengde
arm»-theorie zeer veel inzicht geven in de gedachtengang van de regering.
Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving wordt dan ook terecht in dit
wetsvoorstel opgenomen.
Onder verwijzing naar de commentaren van Abva/Kabo. Het Beterschap,
C.F.O., N.Z.R., N.K. en de uitgebrachte adviezen van de NRV inzake
verpleegkundigen in ziekenhuizen en extramurale verpleegkundigen,
vroegen deze leden of het niet gewenst is onder artikel 53 lid 3 tot en
met 5 eveneens de verpleegkundigen op te nemen. Dat zou dan uiteraard
alleen gelden voor die verpleegkundigen die, door het volgen van een
specifieke aanvullende opleiding, een bepaald deskundigheidsniveau
hebben bereikt.
De argumenten die daarvoor pleiten, in het bijzonder adviezen van de
NRV worden niet weerlegd door het gestelde in de memorie van toelichting.
Op bladzijde 45 hiervan wordt de aanvraag van dit advies aangekondigd,
waaruit kan worden geconcludeerd dat bedoelde argumenten geen rol
hebben kunnen spelen bij het schrijven van de memorie van toelichting.
Deze leden ontvingen gaarne een uitvoerige reactie zowel op de adviezen
alsook op de door hen genoemde commentaren.
De leden van de V.V.D.fractie waren van mening dat het aantal
voorbehouden handelingen beperkt dient te blijven tot die handeling
waarvan het verrichten door andere dan daartoe deugelijk opgeleide
personen aanmerkelijk gevaar voor leven of gezondheid van de patiënt
kan opleveren. Mede gezien het bepaalde in het nieuwe artikel 55 zijn
deze handelingen alleen aan die categorieën van beroepsbeoefenaren
voorbehouden die op het desbetreffende terrein professioneel, autonoom
bevoegd zijn tot het stellen van de indicatie en verantwoordelijk zijn voor
de goede uitvoering ervan. De principiële vraag welke beroepsbeoefenaren
bevoegd dienen te worden verklaard tot voorbehouden handelingen
wordt overigens niet in extenso behandeld.
Daarom wensten deze leden nog geen definitief standpunt in te nemen
over enerzijds de vorm van bevoegdheidsverklaring tot het verrichten van
voorbehouden handelingen en anderzijds de vorm van de «verlengde-arm
constructie» (in het bijzonder ter zake van verpleegkundigen in de
extramurale gezondheidszorg), alvorens het advies van de Nationale Raad
voor de Volksgezondheid inzake de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen grondig te hebben bestudeerd.
Wel wensten genoemde leden nu al aan te tekenen dat zij van mening
zijn dat een algemene maatregel van bestuur ex artikel 54 lid 2, strekkende
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tot wijziging van de voorbehouden handelingen, eerst als ontwerpalgemene maatregel van bestuur aan de Kamer dient te worden aangeboden, opdat deze de gelegenheid heeft desgewenst een formele wetswijziging te vragen.
Deze leden meenden dat door de invoeging van artikel 51 de reikwijdte
en de status van het medisch toezicht op de beroepsmatige beoefening
van de individuele gezondheidszorg er niet duidelijker op is geworden.
Zij sloten zich aan bij de ter zake gestelde vragen door de Nationale
Raad voor de Volksgezondheid, in het bijzonder bij de vraag of het
noodzakeijk dan wel dringend gewenst is medisch toezicht van toepassing
te laten zijn op alle personen en op alle beroepen die geregeld worden in
de Wet BIG. Zij vonden het logisch indien het antwoord bevestigend zou
zijn voor de geregistreerde titelbeschermde beroepen, maar zij hadden
twijfels of dit ook en in dezelfde mate zou moeten gelden voor alle
beroepen die geregeld worden bij algemene maatregel van bestuur ex
artikel 5 1 . Indien ook voor deze beroepen het antwoord bevestigend luidt,
welke sancties kunnen dan voor die laatste categorie gelden, zo vroegen
zij.
Wat betreft de theorie van de «verlengde arm» stelde het lid van de
R.P.F.-fractie vast dat inderdaad vaak handelingen in de gezondheidszorg
door onbevoegden worden uitgevoerd. De iure worden de handelingen
verricht door bevoegden, de facto verrichten onbevoegden deze handelingen vaak volledig zelfstandig, soms zelfs zonder enig toezicht of
controle.
Dit lid was er echter geen voorstander van de wet dan maar aan te
passen aan de scheef gegroeide praktijk. Hij vroeg in dit verband of het
wetsvoorstel de gedachte van de «verlengde arm» niet verruimt.
Het lid van de R.P.F.-fractie betoogde tevens dat hierdoor verpleegkundigen en andere assistenten in gewetensnood kunnen komen. Te denken
valt aan het meewerken aan het plegen van abortus provocatus of zelfs
het uitvoeren van euthanasie.
Ook herinnerde hij eraan dat niet in elke situatie een beroepsbeoefenaar
aanwezig is. Als voorbeeld haalde hij het ambulancevervoer aan. Wordt
hier ook niet te veel gewerkt met het beginsel van de «verlengde arm»?
Of is het louter om financiële redenen dat niet aan elke ambulance een
arts is toegevoegd?
Hoofdstuk 9. Kwaliteit van de beroepsuitoefening
De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de uitgangspunten dat
regels ter verzekering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening alleen
maar zullen worden gesteld, indien een groep van beroepsbeoefenaren in
onvoldoende mate de regelen stelt of kan stellen en bovendien de
noodzaak tot het stellen ervan ter bevordering van een goede uitoefening
van individuele gezondheidszorg is gebleken.
Deze leden spraken vervolgens hun waardering uit voor het verband
dat is gelegd met artikel 7, Wet voorzieningen gezondheidszorg en voor
het voornemen bij de uitwerking van de uitvoeringsbepalingen te waken
voor een goede onderlinge afstemming. Zij meenden dat wel duidelijk
moet zijn aan welk artikel bij overlappingen de voorkeur wordt gegeven
en dat de terughoudendheid die artikel 56 aangeeft niet teniet mag
worden gedaan door uitvoeringsbepalingen van artikel 7.
Artikel 7 benadert de kwaliteit van de zorg vanuit de invalshoek van de
gebruiker waaronder ook verstaan wordt klachtenbemiddeling.
Deze leden vroegen of klachtenbemiddeling als een gebied voor het
tuchtrecht niet opgenomen zou moeten worden in artikel 56, teneinde de
mogelijkheid te hebben - indien nodig - regels ter zake te stellen in
dezelfde wet die het tuchtrecht regelt. De genoemde potentieel te
bestrijken onderwerpen waren volgens deze leden inderdaad onderwerpen
waren volgens deze leden inderdaad onderwerpen die voor eventuele
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regels in aanmerking komen. Zij meenden echter dat, indien voor alle
categorieën beroepsbeoefenaren de eis van beroepsuitoefening gedurende
een bepaalde periode dan wel de verlichting tot bijscholing zou gelden,
waarnaar zoals eerder gemeld hun voorkeur uitgaat, dit onderwerp niet
meer in artikel 56 hoeft te worden genoemd.
De leden van de C.D.A. fractie namen aan dat de inspecties een
belangrijke rol zullen spelen bij de controle op de naleving van de te
stellen regels. Zij vroegen of en zo ja welke kwalitatieve en kwantitatieve
veranderingen deze wet voor de inspecties met zich meebrengt.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de kosten van
bijscholing binnen een systeem van periodieke registratie moeten worden
gedragen door degenen die deze scholing volgen.
In het nader rapport wordt gesproken over «in beginsel». Deze leden
vroegen welke redenen er zouden kunnen zijn om niet alle kosten door
degenen die de scholing volgen te laten betalen.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren teleurgesteld over de
wijze waarop de kwaliteit van de zorg wordt verzekerd. Dit hoofdstuk
begint nota bene met de stelling dat de kwaliteitsbewaking in feite
leidraad is van dit gehele wetsvoorstel. Opmerkelijk is dan vooral dat de
tekst van de artikelen alsmede de tekst van de memorie van toelichting zo
facultatief zijn gesteld. Als voorbeeld moge het feit dienen dat de
regering deze zaken niet in de wet maar bij algemene maatregel van
bestuur wil regelen en dat blijkens de laatste zinsnede van artikel 56 lid 2
alle eerder genoemde verplichtingen worden gerelativeerd om dat eerst
de noodzaak voor nadere regels moet zijn aangetoond. De leden van de
fractie van de P.v.d.A. hadden bij de behandeling van de WVG in 1980/1981
sterk aangedrongen op kwaliteitsregels, zo brachten deze leden in
herinnering. Bovendien bleek bij de behandeling van de Notitie inzake de
kwaliteitsbewaking (kamerstuk 1979/80, 16 224, nr. 1-2) dat de gehele
Kamer - en zeker ook de fractie van de P.v.d.A. - grote waarde hechtte
aan betere voorwaarden voor de kwaliteit van de zorgverlening. Sindsdien
is helaas niets of nauwelijks meer geregeld, terwijl de Kamer daarop al
vele malen heeft aangedrongen. Ondanks de primaire verantwoordelijkheid
van de beroepsbeoefenaren voor de kwaliteit van het medisch handelen,
is de overheid gehouden maatregelen te treffen om de kwaliteit te
bewaken. De noodzaak daarvan behoeft niet nog eens te worden aangetoond. Daarom wilden deze leden waarneming, toetsing en bijscholing
niet bij algemene maatregel van bestuur zien geregeld maar in de wet.
Het kwam deze leden onbegrijpelijk voor dat in paragraaf f wordt
gesproken van «zal zo nodig» de eis worden gesteld aan de beroepsbeoefenaren. Ook hiervoor geldt dat deze eisen zonder meer dienen te worden
gesteld.
Het dieptepunt van de teleurstelling ontstond na lezing van paragraaf h
- deelneming aan toetsing. De treurige mededeling dat sinds 1980
«reeds gevorderd is met het opzetten van een structuur» geeft nog eens
aan dat in de praktijk van concrete toetsing bitter weinig terechtkomt en
dat het in ieder geval veel te langzaam gaat. Van intercollegiale toetsing,
laat staan van multidisciplinaire toetsing, hadden deze leden tot nu toe
niet veel gemerkt.
Zij vroegen daarom met verbazing waarop het onwrikbare vertrouwen
van de regering in de beroepsbeoefenaren berust. Zij waren het dan ook
zeer eens met het commentaar van de LPCP en zouden zowel op dat
commentaar alsook op bovenstaande beschouwing graag een uitvoerige
reactie ontvangen.
Het bovenstaande geldt volgens deze leden ook vrijwel letterlijk voor
het gestelde in paragraaf i - deelneming aan bijscholing. Waaruit bestaat
de daar genoemde aandacht anders dan uit verbale uitweidingen? Ook
hier wordt weer blijk gegeven van een onbegrensd vertrouwen in de
beroepsgroep. Waarop is dit gegrond? Zoals deze leden al eerder hadden
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gesteld moeten deze zaken in de wet worden geregeld met een
verplichtend karakter; anders blijft van de leidraad van kwaliteit weinig
over. Opvallend is ook dat, ondanks alle vertrouwen, uit en te na
overleg zal worden gepleegd met de beroepsgroepen. Ook hier doet zich
de vraag voor waaruit blijkt dat degenen waarvoor de zorg is bestemd
met dit wetsvoorstel worden geholpen. Op welke manier en op welke
plaats komen in dit wetsvoorstel de gebruikers aan bod? Ook hierop
wensten deze leden een reactie te vernemen.
Ten slotte gingen deze leden in op het gestelde op bladzijde 84 - de
aanbevelingen van de commissie-Geelhoed, waarin wordt gepleit voor
overheidstoezicht en effectieve sancties. Uit de inbreng van de leden van
de P.v.d.A.fractie zal duidelijk zijn geworden dat zij het standpunt van de
regering, in antwoord hierop, niet deelden. Bij sancties dient niet alleen te
worden gedacht aan het tuchtrecht, maar zeker ook aan bij voorbeeld
toetsing of onnodige danwei overbodige verrichtingen zijn gedaan. Dit
klemt te meer in het licht van de broodnodige kostenbeheersing. Daarbij
kan volgens deze leden ook de normering van de ligduur worden betrokken.
Bij de behandeling van de begroting 1987 waren deze leden daarop
uitvoerig ingegaan. In dit verband wilden zij nog beklemtonen dat ook het
systeem van periodieke registratie, waarvan zij vonden dat dit in de wet
moet worden opgenomen, bij de kwaliteitsbewaking hoort.
Tot slot van dit onderdeel wilden zij opmerken dat de vrijwillige
medewerking van de beroepsbeoefenaren, waarop de regering zo
vertrouwt, niet te rijmen is met de «medewerking» van de medisch
specialisten aan de door de overheid gewenste enquête over hun inkomens;
vandaar het wantrouwen van deze leden ten aanzien van die vrijwilligheid.
De leden van de V.V.D. fractie zouden het op prijs stellen, indien zo
spoedig mogelijk een inventarisatie beschikbaar komt van reeds bestaande
gedragsregels en beroepscodes van beoefenaren van de verschillende
beroepen in de individuele gezondheidszorg, opdat knelpunten, leemten
en onvolkomenheden zullen kunnen worden weggenomen.
Met grote nadruk wilden deze leden aandacht vragen voor de vraagpunten met betrekking tot het gebruik van de registers, zoals de privacyproblematiek, het hanteren van gegevens voor andere doeleinden dan in
de Wet BIG bedoeld en het bijhouden van de registers. Tevens wensten
zij nadrukkelijk daarbij te betrekken de noodzakelijke regelgeving met
betrekking tot de privacygevoelige patiëntengegevens. Hoe kan misbruik
worden voorkomen?
In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat kwaliteit in de
beroepsuitoefening de leidende gedachte is in het onderhavige wetsvoorstel. De leden van de fractie van D66 waren van mening dat met kwaliteit
en kwaliteitsbewaking wordt omgegaan alsof dit goed hanteerbare en
welomschreven begrippen zijn, hetgeen naar de mening van deze leden
zeker niet het geval is. Aan gezondheidszorg zitten vele facetten die elk
op zich op kwaliteit en deugdelijkheid kunnen worden beoordeeld. Er is
sprake van een medisch-technische kant, van bevrediging van de subjectieve behoefte van de individuele hulpvrager, de inzet waarmee de zorg
wordt omgeven en de verhouding tussen de bestede middelen en het
beoogde resultaat. Bovendien wordt kwaliteit op verschillende niveaus
anders beoordeeld. Landelijk zijn criteria als beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van groot belang; in de directe omgeving van de
patiënt telt veel meer de zorg en de dienstverlening. Om de deugdelijkheid
van de zorg te beoordelen hanteren consument en producent verschillende
waardesystemen. Gezondheidszorg is veel meer een gecombineerde
activiteit; kwaliteit van zorg krijgt vorm in samenwerkingsverbanden. Mét
de regering waren deze leden van mening dat de primaire verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen ter verzekering van de kwaliteit
voorbehouden is aan de beroepsbeoefenaren. De overheid draagt de
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eindverantwoordelijkheid. Het behoort tot haar taak in het algemeen de
volksgezondheid te bevorderen en de daarvoor noodzakelijke maatregelen
te treffen. Belangrijk onderdeel van de kwaliteit is de «education permanente». De drie opeenvolgende fasen: onderwijs, beroepsopleiding,
nascholing zijn ieder afzonderlijk en te zamen van eminent belang voor de
kwaliteit van de geboden zorg.
Zekerheid of onzekerheid in het handelen van beroepsbeoefenaren, hun
deskundigheid of het gebrek daaraan bepalen mede de inhoud en de
omvang van de geboden zorg. Hoe onzekerder, hoe meer diagnostiek;
hoe ondeskundiger, hoe meer complicaties.
De leden van de fractie van D66 waren dan ook van mening dat het van
groot belang is dat de overheid, zowel materieel als immaterieel de
voorwaarden schept, waarbinnen de gecombineerde activiteiten in de
gezondheidszorg gestalte krijgen. Enkele jaren geleden was er een groot
aantal initiatieven met betrekking tot structurele verbeteringen ten
aanzien van intercollegiale toetsing, bijscholing en protocollering. Bij deze
leden bestond de indruk dat onder het strakke bezuinigingsregime eerder
genoemde initiatieven en activiteiten waren verminderd. Graag zouden de
aan het woord zijnde leden nader worden ingelicht over de stand van
zaken met betrekking tot deze initiatieven.
De leden van de fractie van D66 meenden verder dat postacademisch
onderwijs verplicht behoort te worden gesteld. Immers, bij de vaststelling
van en de discussie over het norminkomen is voorzien in een percentage
niet-patiënt gebonden activiteiten bestemd voor na- en bijscholing. Het
tijdsbeslag van een dergelijke verplichting is in het honorarium van de
«gebruiker» van dit onderwijs ingecalculeerd. De overheid zou, gezien
haar eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg en de
bewaking hiervan, de «aanbieder» van dit onderwijs moeten zijn. Wat is
de mening van de regering hierover?
De leden van de P.P.R.fractie stelden vast dat in dit hoofdstuk voor
negen onderwerpen algemene maatregelen van bestuur in het vooruitzicht
worden gesteld, voor zover van de noodzaak tot het uitvaardigen ervan
ter bevordering van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg
is gebleken. Deze leden waren van mening dat voor een aantal van die
onderwerpen de noodzaak van een regeling zo duidelijk is dat deze
onderwerpen rechtstreeks in de Wet BIG dienen te worden geregeld.
Voor een regeling in de wet pleit ook dat daarmee, meer dan het geval is
bij regeling bij algemene maatregel van bestuur, een democratische
totstandkoming van de inhoud is gewaarborgd. Deze leden zouden in het
vervolg van dit verslag op die onderwerpen die naar hun mening in de wet
zelf geregeld worden, terugkomen. Voor zover nadere regels wel bij
algemene maatregel van bestuur zullen worden gesteld, achtten zij het
van belang dat op korte termijn duidelijkheid wordt gegeven over de
onderwerpen die het betreft, de globale inhoud ervan en de termijn
waarop die algemene maatregel van bestuur zullen worden uitgevaardigd.
Wanneer kan die duidelijkheid worden verwacht, zo vroegen zij?
Daarnaast waren de leden van de P.P.R. fractie van mening dat in
genoemde algemene maatregel van bestuur het overleg met alle betrokkenen van het beroepsterrein moet zijn gewaarborgd. Daarom betreurden
zij het dat, volgens de voorliggende wettekst, het overleg ter zake
uitsluitend met representatieve organisaties van de beroepsbeoefenaren
zal worden gevoerd, ongeacht de mogelijkheid voor een ieder wensen of
bezwaren kenbaar te maken. Gelet op het feit dat deze wettelijke regeling
«uiteindelijk wordt gegeven ten behoeve van degene aan wie gezondheidszorg wordt verleend» (bladzijde 6 van de memorie van toelichting)
vernamen deze leden graag commentaar op het voorstel het overleg over
nader te stellen regels tevens met bij voorbeeld representatieve organisaties van patiënten en consumenten te voeren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 522, nr. 5

29

De leden van de P.PR.fractie toonden zich teleurgesteld over het feit
dat in dit hoofdstuk met geen woord gerept van de kwaliteit van
de houding van de beroepsbeoefenaren. Eisen stellen aan het methodischtechnisch handelen alleen, achtten deze leden onvoldoende. Aspecten als
informatiebereidheid, vertrouwensrelatie en dergelijke lenen zich wel
degelijk voor nadere regelingen. Ze vernamen gaarne commentaar hierop.
Ten slotte merkten de aan het woord zijnde leden op dat zij in het kader
van de kwaliteit van het methodisch-technisch handelen aspecten misten
als zorgvuldigheid, doeltreffendheid en geschiktheid. Zij begrepen niet
waarom dergelijke eisen wel bij algemene maatregel van bestuur kunnen
worden gesteld ten aanzien van de waarneming van de beroepsbeoefenaren, doch niet ten aanzien van de beroepsbeoefenaren zelf. Waarom zou
dat niet kunnen?
Hoewel, aldus de aan het woord zijnde leden, ook bij andere wetten
eisen kunnen worden gesteld ter zake van de inrichting, het beheer en het
bezwaren van patiëntengegevens, dient toch regeling in de Wet BIG zelf
overwogen te worden. Zeker nu de desbetreffende wetten (Wet persoonsregistraties en de Wet inzake de behandelingsovereenkomst) nog in een
voorbereidend stadium verkeren. Daar komt nog bij dat het thans
bekende voorstel van de Wet persoonsregistraties een zodanige definitie
van het begrip persoonregistratie bevat, dat verschillende verzamelingen
van gegevens daar wel eens niet onder zouden kunnen vallen. Reden te
meer om deze materie in de Wet BIG te regelen. De aan het woord zijnde
leden vroegen het commentaar van de regering hierop.
De leden van de P.P.R.-fractie achtten het geven van voorschriften ter
zake van een regelmatige toetsing van het beroepsmatig handelen een
noodzaak. Op dit punt zouden zij een regeling in het kader van de wet zelf
toejuichen. Daarin zullen dan onder andere de wijzen van toetsing en een
verplichte onderwerping daaraan door de beroepsbeoefenaren nader
moeten worden uitgewerkt.
Anders dan de memorie van toelichting op bladzijde 55 zegt, dat een
van de belangrijkste methoden van kwaliteitsbewaking en "bevordering is
dat het beroepsmatig handelen wordt getoetst door uitsluitend de
beroepsgenoten onderling, waren deze leden van mening dat ook
anderen dan de beroepsgenoten zelf er direct belang bij hebben het
beroepsmatige handelen van de (para)-medische beroepsbeoefenaren te
kunnen toetsen. Daarbij valt te denken aan directies van instellingen,
maar ook aan patiënten en consumenten. Dit laatste geldt te meer nu ook
de bejegening door de beroepsbeoefenaar van de patiënt als een integraal
onderdeel van het beroepsmatige handelen moet worden beschouwd en
zeker ook op dit punt kwaliteitsbewaking en bevordering op zijn plaats is.
Ook op dit punt hadden deze leden gaarne een reactie.
Voorts waren deze leden van mening dat uiteraard de beroepsbeoefenaren in de gelegenheid moeten worden gesteld, ja zelfs moeten worden
verplicht vooral het medisch-technische deel van het beroepsmatig
handelen aan een regelmatige onderlinge toetsing te onderwerpen. Dat
neemt echter, volgens hen, niet weg dat ook andere vormen van toetsing
een zo mogelijk nog belangrijker rol kunnen spelen bij de kwaliteitsbewaking
en bevordering van de individuele gezondheidsdienstverlening. Zij waren
van mening dat ook in dit kader het betrekken van patiënten- of cliëntenraden binnen instellingen bij de kwaliteitstoetsing van het beroepsmatig
handelen aanbeveling verdient.
De leden van de P.P.R.-fractie achtten dit van belang omdat in de
memorie van toelichting bij het doen van voorstellen tot verbetering van
de kwaliteit van de beroepsuitoefening het primaat volledig bij de
beroepsbeoefenaren zelf wordt gelegd. De memorie van toelichting
ademt op dit punt, aldus deze leden, de geest van een onwrikbaar
vertrouwen in de bereidheid van de beroepsbeoefenaren op grond van
vrijwilligheid eigen gedragsregels te ontwerpen, het beroepsmatig
handelen aan een regelmatige toetsing te onderwerpen en ook verdere
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voorschriften te ontwikkelen die gericht zijn op verbetering van de
kwaliteit van de eigen beroepsmatige dienstverlening.
De leden van de P.P.R.-fractie konden zich niet aan de indruk onttrekken
dat juist op deze onderdelen van het wetsvoorstel de beroepsbeoefenaren
zelf een doorslaggevende invloed hebben gehad. De aan het woord zijnde
leden waren van mening dat het belang van de beroepsbeoefenaren te
veel voorop wordt gesteld, terwijl anderzijds de mogelijkheden tot
wettelijke regeling van kwaliteitsverbeterende voorschriften dan wel
gedragsregels met betrekking tot de beroepsuitoefening te veel worden
beperkt.
Zij waren van mening dat in ieder geval de tekst van de memorie van
toelichting op dit punt zou moeten worden gewijzigd en dat op een aantal
onderdelen van artikel 56, met name de leden c, f en h op korte termijn
wettelijke regelingen tot stand dienen te komen. Zij hadden daarbij een
voorkeur voor een regeling in het kader van de wet zelf. Dan zullen ook in
ieder geval de artikelen 105, lid 2, en 131 A 3c van het wetsvoorstel
zodanig dienen te worden gewijzigd dat het bepalen van de kwaliteit niet
meer uitsluitend aan de beroepsbeoefenaren wordt overgelaten. Daarom
zou, zo stelden de leden van de P.P.R.-fractie, in artikel 105, lid 2 moeten
worden vermeld dat eveneens overleg moet worden gepleegd met
representatieve organisaties van patiënten/consumenten. Het laatste
onderdeel van de bepaling van artikel 131 A 3c zou geschrapt moeten
worden. De aan het woord zijnde leden, vroegen de reactie van de
regering hierop.
Ten aanzien van de bijscholing merkten deze leden op dat, hetgeen zij
eerder hadden opgemerkt over de inhoud van onderdeel h van artikel 56,
mutatis mutandis ook hier geldt.
Het lid van de G.P.V. fractie betwijfelde of het hoofdstuk inzake de
kwaliteit van de beroepsuitoefening wel noodzakelijk is in de onderhavige
wettelijke regeling. Hij meende dat met de desbetreffende bepalingen van
artikel 56 van het wetsvoorstel door de wetgever te diep wordt ingegrepen
in de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren. Hij wees
erop dat reeds in de Wet voorzieningen gezondheidszorg een aantal
bepalingen is opgenomen, gericht op de kwaliteit van de zorg. De meeste
van de in artikel 56 neergelegde kwaliteitseisen zijn zo vanzelfsprekend
dat wettelijke regeling overbodig is. Weer andere kwaliteitseisen kunnen
echter tot problemen leiden. Dit geldt bij voorbeeld voor de mogelijkheid
tot het voorschrijven van de zogenaamde intercollegiale toetsing. Dat een
dergelijke toetsing in algemene zin een goede zaak is en een bijdrage kan
leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg staat
buiten kijf. Maar dit behoeft zeker niet automatisch te leiden tot het
opnemen in de onderhavige wet van een ministeriële bevoegdheid tot het
stellen van voorschriften ter zake. Enige terughoudendheid van de
regelgevende overheid zou hier niet misplaatst zijn. Men kan toch niet
volhouden dat de praktijk de wetgever als het ware dwingt tot geven van
voorschriften op dit terrein?
Het lid van de R.P.F.-fractie wilde weten in welke opzichten het
wetsvoorstel afwijkt van de vigerende wetgeving op het punt van de
kwaliteit van de beroepsuitoefening. Tevens vroeg hij hoe deze goede
onderlinge afstemming geschiedt, nu de WGM is ingetrokken. Wordt
gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel, bleven er leemten of is de regering
bezig met interimregelingen?
Ten aanzien van de waarneming stelde het lid van de R.P.F.-fractie dat
dit in de praktijk niet altijd naar tevredenheid werkt. Daar, waar artsen
samenwerken in een groepspraktijk, is de dienstdoende arts tijdens de
avond- en weekenduren niet altijd rechtstreeks bereikbaar. Doorgaans
wordt met antwoordapparatuur verwezen naar een dienstdoende arts.
Kostbare tijd kan daarmee verloren gaan. Is het wenselijk en mogelijk in
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de Wet BIG op dit terrein nadere regels te stellen? Wel wilde het lid van
de R.P.F, fractie graag in deze wet gewaarborgd zien dat bij waarneming
pro-life artsen niet zullen worden verplicht tot handelingen waartegen zij
principiële bezwaren hebben. Kan de regering toezeggen dit te regelen?
Wat betreft het punt van toetsing vroeg dit lid aan de regering of een
patiënt (of familie van de patiënt) een toetsing kan eisen. Is bij vaststelling
van de methode en criteria voor de toetsing door de beroepsgroep het
belang van de patiënt gewaarborgd? Bovendien wilde hij meer duidelijkheid
over het feit dat gevolgen van het niet meewerken aan de verplichte
deelneming nog niet te voorzien zijn.
Hoofdstuk 10. Buitenslands gediplomeerden
De leden van de C.D.A.-fractie merkten op 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 hun
beroep, maar op het verkrijgen van toegang tot het register.
Toch kan een verklaring van geen bezwaar worden geweigerd, omdat
de arbeidsmarkt ter zake al overvol is en kan de aanwijzing van een
buitenlands diploma afhankelijk worden gesteld van de nationaliteit van
de betrokkene, omdat de minister het rechtsgevolg dat de wet aan de
aanwijzing verbindt, niet wil doen ontstaan. Deze leden meenden dat het
rechtsgevolg van inschrijving in het register is het mogen voeren van een
wettelijk beschermde beroepstitel en het mogen verrichten van voorbehouden handelingen en niet de verplichting van het ziekenfonds om een
overeenkomst met de ingeschrevene aan te gaan. Zij waren geen tegenstander van het behoeftecriterium, maar vroegen of dat in deze wet
geregeld kan worden zonder dat men in strijd komt met het gelijkwaardigheidsbeginsel.
Deze leden meenden dat het niet inschrijven in het register niet met
zich meebrengt dat toegang kan worden geweigerd, nu iedereen de
geneeskunst mag beoefenen met uitzondering van de voorbehouden
handelingen.
In de memorie van toelichting wordt bij tuchtmaatregelen gesteld dat
verwacht wordt dat, in verband met de wijze waarop de gezondheidszorg
in ons land is georganiseerd en ook het hier geldende stelsel van sociale
verzekeringen op het punt van verstrekkingen, een persoon wiens
inschrijving is doorgehaald komt te verkeren in een situatie waarbij het
hem feitelijk niet meer mogelijk is op de oude voet te functioneren.
De leden van de C.D.A.-fractie hadden bij andere hoofdstukken reeds
gevraagd of deze wet niet meer gevolgen heeft voor andere wetten dan
nu in de overgangsbepalingen is opgenomen. Zij vroegen in het bijzonder
duidelijkheid over de in deze wet vastgelegde vrijheid van de patiënt om
hulp en bijstand te zoeken en de steeds minder grote vrijheid die de
huidige sociale verzekeringen op het gebied van de verstrekkingen
toelaten.
Volgens deze leden is deze vrijheid van de patiënt er altijd al geweest
en schept deze wet verwachtingen dat deze vrijheid ook zal worden
gefinancierd.
Deze leden waren het uiteraard eens met het weigeren van de inschrijving
van een persoon, indien ten aanzien van hem een maatregel berustende
op een in het buitenland gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke of administratieve beslissing van kracht is op grond waarvan hij zijn rechten ter
zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de
beslissing gegeven is, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, heeft
verloren.
Zij vroegen echter of het rechtvaardig is om iemand een inschrijving te
weigeren, indien te zijnen aanzien een maatregel van kracht is welkberust op een feit dat in Nederland niet tot zo'n maatregel zou leiden, en
zij verwezen hierbij naar de mogelijkheid van herstel in rechten voor
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Nederlandse beroepsbeoefenaren wie bij voorbeeld de bevoegdheid is
ontzegd de geneeskunst uit te oefenen op grond van het verrichten van
abortusingrepen, terwijl zij door de gewijzigde opvattingen nu niet meer
op dezelfde wijze gestraft zouden zijn.
Het lid van de R.P.F.-fractie vernam graag waarom geen objectieve
criteria zijn of kunnen worden opgesteld over erkenning. Welk gewicht zal
ervaring in de praktijk in de schaal leggen bij het opstellen van criteria?
Hoofdstuk 1 1 . Tuchtrechtspraak
§ 1. Inleiding
De leden van de C.D.A.-fractie waren mèt de regering van mening dat
de huidige wetgeving met betrekking tot het tuchtrecht dient te worden
gewijzigd.
Anders dan in de memorie van toelichting wordt gesteld is de reden
niet zozeer de constatering dat de wet van 2 juli 1928, houdende nadere
voorschriften ten aanzien van de uitoefening der geneeskunst, verouderd
is als wel het feit dat het doel van deze wet in de loop der jaren, vooral de
laatste decennia een andere, bredere invulling heeft gekregen.
Ging het aanvankelijk om een beperkte doelstelling namelijk het weren
van handelingen of gedragingen die het vertrouwen in de stand der
beroepsbeoefenaars zouden kunnen ondermijnen, een kwaliteitscriterium
dus, gaandeweg werd echter het aspect van het oor verlenen aan
klachtinbrengen toegevoegd. Dit proces werd geaccentueerd door
wetswijzigingen in de jaren zeventig waarbij in het bijzonder de positie en
de behandeling van de klager werd verbeterd. Was het klachtrecht in
1928 nog volstrekt ondergeschikt aan de doelstelling kwaliteitsbewaking
binnen de beroepsgroep, in de huidige maatschappelijke constellatie doet
zich veel sterker gelden het primaat van de klager.
Het banen van een bevredigende rechtsgang voor iedere rechtstreeks
betrokkene die ten opzichte van handelingen en gedragingen van onder
het tuchtrecht vallende beroepsbeoefenaars vragen of problemen heeft,
is in feite de nieuwe hoofddoelstelling; meer ondergeschikt daarbij,
hoewel zeker gewenst en noodzakelijk, blijkt het kwaliteitsaspect, te
weten de handhaving van het peil van de beroepsuitoefening. De leden
van de C.D.A.-fractie konden instemmen met deze nieuwe doelstelling. Zij
vroegen echter of bijstelling van het uitgangspunt en de relatieve versterking van de positie van de klager, en dat uitgewerkt in de voorgestelde
wetsartikelen, voldoende zullen blijken om de gestelde doelen te
bereiken. Te zeer dreigt immers, volgens de leden van de C.D.A.-fractie,
deze nieuwe wetgeving, omdat meer doelen bereikt dienen te worden,
mank te gaan aan compromissen die het bereiken van de beoogde
doelstellingen in de weg zullen staan.
Het bovenstaande is een vaststelling. Het was de leden van de C.D.A.fractie niet ontgaan dat deze conclusie niet met zoveel woorden in de
memorie van toelichting is omschreven. Integendeel, in de memorie van
toelichting wordt onder andere met instemming ingehaakt op conclusies
van de commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen waar die uitspreekt: «publiekrechtelijk tuchtrecht mag slechts
algemene belangen dienen, die niet langs andere weg voldoende kunnen
worden beschermd. Handhaving van groepsnormen en groepsbelangen
valt als zodanig daarbuiten, evenals de belangenbehartiging van individuele
cliënten». De leden van de C.D.A.-fractie zouden daarom graag nader
ingelicht willen worden over de doelstellingen en de rangorde daarvan die
de regering voor ogen staan.
Is sprake van dubbelsporig beleid, kwaliteitshandhaving en klachtrecht, en zijn die doelen helder en doeltreffend te regelen in één wet?

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 522, nr. 5

33

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of het wijzigen van de
tuchtrechtspraak wel de juiste weg is om te komen tot verbetering van
het klachtrecht voor patiënten en cliënten. Zij erkenden dat in het voorstel
van wet een aantal verbeteringen is opgenomen dat knelpunten en
ontevredenheid over de tuchtrechtspraak zal wegnemen. Toch vroegen zij
of tuchtrechtspraak, die in eerste instantie bedoeld is voor beroepsbeoefenaren ter correctie door beroepsbeoefenaren als zodanig het meest
geschikte middel en de beste procedure is ten behoeve van de patiënt.
Ware het niet beter naast de tuchtrechtspraak een apart klachtenrecht
zowel formeel als materieel, te ontwerpen? De klager zou toegang
moeten hebben tot de reguliere rechter. Om niet alle gevallen direct bij
de rechter te brengen zou als «zeef», maar ook om misverstanden uit de
weg te werken, de klacht in eerste instantie moeten worden ingediend bij
bij voorbeeld vertegenwoordigers van de (instellingen van) extramurale of
ambulante hulpverlening. De klager zou echter niet van zijn recht tot
klagen bij de rechter mogen worden afgehouden. Een andere mogelijkheid
van een apart klachtrecht is te vinden in een aparte geschillencommissie
met de mogelijkheid van hoger beroep bij de rechterlijke macht. Het gaat
immers enerzijds om de goede uitoefening van medische beroepen,
anderzijds om een klachtenprocedure en versterking van de rechtspositie
van de patiënt. De regering poogt dit alles in één regeling te vatten,
waardoor het gevaar ontstaat dat beide regelingen niet goed tot hun
recht komen. Het tuchtrecht dient ter genoegdoening van de individuele
klager. Ondanks de verbetering van de rechtspositie zal de klager in een
voor hem principieel onjuiste rechtsgang zijn recht moeten halen. Bij een
aparte klachtenregeling zou het bovendien eenvoudiger zijn ook de
klachten ten aanzien van andere beroepsgroepen dan die expliciet in de
Wet BIG zijn opgenomen te betrekken.
Als de regering echter voorlopig nog geen aparte klachtenregeling
geeft, zou het te overwegen zijn, gezien juist de algemene klachtgrond
van artikel 62, ook andere dan de in de Wet BIG expliciet genoemde
beroepsbeoefenaren aan de in de tuchtrechtspraak geregelde klachtenprocedure te onderwerpen. Zou het geen aanbeveling verdienen te komen
tot uitbreiding van het instituut patiëntenvertrouwenspersoon? Daarvoor
zijn vier redenen te geven: de versterking van de rechtspositie van de
patiënt; een soepele oplossing van problemen; vermijding van toekomstige
moeilijkheden en voorkomen dat de klager naar de rechter gaat, indien
een andere oplossing in de rede ligt.
De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit hoofdstuk. Zij onderschreven de noodzaak van een
tuchtrechtregeling voor de beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg.
Aan het criterium dat een publiekrechtelijk tuchtrecht slechts dan nodig
is, indien aan een bepaalde beroepsgroep bepaalde handelingen worden
voorbehouden, wordt voor een aantal beroepsgroepen voldaan, maar niet
voor alle. Evenals de regering achtten deze leden dit echter niet het enig
belangrijke criterium.
Als het handhaven dan wel invoeren van dit tuchtrecht ergens is
gerechtvaardigd dan is dit wel ten aanzien van de medische beroepsuitoefening. De belangen hiermee gemoeid zijn immers letterlijk vitaal, aldus
deze leden.
De leden van de D66-fractie waren voorstander van het vervangen van
de tuchtregeling uit de huidige Medische Tuchtwet en uit de Wet op de
paramedische beroepen door een geheel nieuwe tuchtregeling. Zij
spraken hun waardering uit voor het feit dat de positie van de patiënt zo
duidelijk op de voorgrond heeft gestaan bij het ontwerpen van de nieuwe
regeling. Dit past bij de door hen toegejuichte maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de patiënt steeds mondiger wordt.
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Het lid van de G.P.V. fractie kon instemmen met de regeling van de
tuchtrechtspraak in het onderhavige wetsvoorstel. Vragen had hij over
enkele onderdelen.
§ 2. Openbaarheid van

tuchtrechtspraak

De leden van de C.D.A.-fractie waren mèt de regering van mening dat
tuchtrechtspleging gebaat is bij het betrachten van openheid. Deze
openheid wordt het best gediend met openbare behandeling. Openbare
behandeling levert echter ook enkele voetangels en klemmen op, waaraan
niet voetstoots voorbij mag worden gegaan.
De huidige gang van zaken, (mededeling van de beslissing aan de
klager, publikatie van uitspraken met het oog op het algemeen belang en
de openbare bekendmaking van de jaarverslagen van de tuchtcommissie)
is al een flinke stap in de goede richting, maar voldoet niet geheel aan het
uitgangspunt het tuchtrecht voor een ieder helder en controleerbaar te
maken.
De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat dit belang van de
samenleving strijdig met belangen van klager en aangeklaagde kan zijn.
Het is denkbaar dat bij openbare behandeling, bij voorbeeld op een klacht
van de inspecteur, geheel ongewild de positie van een cliënt/patiënt voor
het voetlicht wordt gebracht. Daarbij kan het zijn dat gegevens over zijn
persoon die iemand zeker niet in de openbaarheid wil zien behandeld,
toch naar buiten komen. Welke waarborgen geeft de regering om dit
soort situaties te vermijden? Voldoet het bepaalde in artikel 20 van de
Wet op de rechterlijke organisatie hier wel?
Wordt de aangeklaagde niet in een positie geplaatst, zo vroegen de
leden van de C.D.A.-fractie, waarbij hij in de openbare zitting zijn plicht
tot handhaving van zijn beroepsgeheim niet alleen ten opzichte van de
klager maar ook ten opzichte van diens naaste betrekkingen niet kan
nakomen. De keus voor openbare behandeling, zo geeft de memorie van
toelichting aan, geschiedt in navolging van de keuze die is gemaakt in de
Advocatenwet. De leden van de C.D.A.-fractie billijkten dat, maar wezen
erop dat het in die wet meestal gaat om concrete objectiveerbare zaken.
Heel anders ligt dat bij het tuchtrecht in de gezondheidszorg, waar het in
grote meerderheid gaat om tamelijk abstracte conflicten die zich goeddeels
afspelen in de vertrouwenssfeer, de communicatieve relaties en de
informatieverstrekking. Heeft de regering, zo vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie, zich dat gerealiseerd? Als dat het geval is en toch gekozen
is voor openbaarheid, waarom zou het college van tuchtrecht dan toch
nog kunnen bepalen dat de klager alleen dat deel van de beslissing wordt
gezonden dat voor hem van belang is? Parallel rees de vraag wat dan nog
de zin is van het anoniem zijn van gegevens als een behandeling en
uitspraak in een zaak in het openbaar heeft plaatsgevonden?
Past in diezelfde sfeer van openbaarheid de beperking die kan worden
gesteld aan het recht van de klager om de processtukken in te zien?
Het oordeel of dit in het belang is van de geestelijke of lichamelijke
gezondheid van de klager is voorbehouden aan de (jurist) voorzitter van
het tuchtcollege. Is deze bevoogding van een volwassen klager niet in
strijd met het openbare karakter van de rechtsgang?
Het kwam de leden van de C.D.A.-fractie voor dat, als alles afwegend
gekozen wordt voor het beginsel van openbare behandeling, dit ook in al
zijn consequenties dient te worden aanvaard. Het leek genoemde leden
dan ook gewenst om op dit punt aan te sluiten bij de gedachte van artikel
6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden en deze, toegesneden op de onderhavige
materie, op te nemen in de wettekst.
De regering gaat in het voorliggende wetsvoorstel uit van de openbaarheid van de tuchtrechtspraak, zowel van de behandeling van de zaak als
van de uitspraak.
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Om gewichtige redenen kan het tuchtcollege bepalen dat de behandeling
(geheel of gedeeltelijk) achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De leden
van de fractie van de P.v.d.A. waren het met dit uitgangspunt eens, zoals
zij reeds vaak tot uitdrukking hebben gebracht en zoals zij ook al bij de
wetswijziging van 1972 hebben voorgesteld. Bij de voorgestelde formulering rezen echter enkele vragen.
De besloten behandeling kan plaatsvinden ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de klager. Moeten de deuren worden
gesloten op het louter en alleen bezwaar maken door de klager, zoals de
Centrale Raad vindt? Zo neen, wat zouden dan de nadere overwegingen
van het College, om dit niet te doen, moeten behelzen?
Mag de aangeklaagde het verzoek doen de zaak met gesloten deuren te
behandelen? Wat zal gebeuren als de aangeklaagde zegt dat hij zijn
verdediging niet kan voeren zonder persoonlijke feiten van de klager
bekend te maken. Wordt de klager dan in ieder geval van te voren van de
inhoud van de verdediging op de hoogte gesteld, opdat hij kan oordelen
of hij een verzoek tot een besloten behandeling wil indienen? In dit
verband is duidelijkheid over het beroepsgeheim noodzakelijk. In hoeverre
kan men direct of indirect een beroep doen op het beroepsgeheim om
inlichtingen te weigeren of feiten niet te vermelden. Kan de aangeklaagde
voorkómen dat hij een maatregel krijgt opgelegd, omdat zijn beroepsgeheim hem zou verhinderen de ware toedracht te vertellen? Belangrijk is
het artikel van mr. F. Kuitenbrouwer in NRC over de strafrechtzaak tegen
de arts van De Terp. Wordt een dergelijke gang van zaken bij de tuchtrechtspraak uitgesloten? In hoeverre zijn nadere regelingen van het
beroepsgeheim te overwegen, opdat in straf- en tuchtrechtzaken het
hanteren van het beroepsgeheim op zichzelf niet tot gevolg heeft dat men
daardoor niet vervolgd kan worden.
Het lid van de G.P.V.-fractie kon instemmen met de regeling van de
openbaarheid van de tuchtrechtspraak. Hij stelde de vraag of openbaarheid
ook noodzakelijk is in het geval van maatregelen wegens ongeschiktheid
ex artikel 93. Hij meende dat het recht op een openbare behandeling van
de zaak, waartoe artikel 6, eerste lid van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
verplicht, hier niet zonder meer van toepassing kan worden verklaard. Ligt
het niet meer voor de hand om de terechtzetting openbaar te doen zijn
alleen als de aangeklaagde daarom verzoekt?
Het lid van de R.P.F, fractie merkte op dat overeenkomstig de huidige
gang van zaken in de rechtspraak ook bij de tuchtrechtspraak wordt
uitgegaan van openbaarheid, tenzij om gewichtige redenen wordt
bepaald dat de behandeling geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren
zal plaatsvinden. Hij wilde graag dat de regering de openbaarheid staaft,
omdat dit een duidelijke wijziging ten opzichte van de thans vigerende
wetgeving is. Kan de regering toelichten welke tekortkomingen de
afgelopen jaren in de tuchtrechtspraak zijn vastgesteld? Moest de
tuchtrechtspraak openbaar worden wegens de publieke opinie? Het lid
van de R.P.F.fractie had liever gezien dat de regering in het wetsvoorstel
was uitgegaan van beslotenheid, tenzij er geen dwingende redenen zijn
tegen openbaarmaking.
§3. Het klachtrecht
De leden van de C.D.A.fractie merkten op dat in de bestaande praktijk
de van het medisch tuchtrecht het overgrote deel van de klachten wordt
ingediend door individueel belanghebbende klagers.
Bijna 80% van deze klachten wordt ongegrond verklaard. Dit is een van
de belangrijkste oorzaken waarom er onvrede heerst over het huidige
tuchtrecht.
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De oorzaak van dit alles ligt vaak in de onduidelijkheid van het klaagschrift,
dus in het onvermogen te formuleren waarom en waarover men klaagt.
Dit is niet altijd het onvermogen om te verbaliseren wat men zelf als
klacht duidelijk voor ogen heeft. Het is vaak ook moeilijk de klacht te
concretiseren, omdat de klacht vaak zijn oorsprong vindt in het onvermogen
precies aan te geven hoe en waar de relatie tussen hulpvrager en
hulpverlener ontspoorde. Zolang het om zuiver medisch-technische zaken
gaat is het nog wel aan te geven, zo gauw het om psychologisch communicatieve kwesties gaat, blijkt het voor de niet deskundige klager een zeer
moeilijk proces. Het is om deze redenen dat vanuit de gelederen van de
tuchtcolleges steeds weer aandacht wordt gevraagd voor de onbevredigende positie van de klager. Het was om deze redenen dat de staatsconv
missie-De Vreeze voorgesteld heeft om het klachtrecht bij uitsluiting op
te dragen aan de regionale inspecteurs van de volksgezondheid. Het was
de leden van de C.DA. fractie niet, althans niet voldoende, duidelijk
waarom de regering het advies van de staatscommissie in dezen niet
volgt.
Als het is, omdat men bang is voor het feit dat de regionale inspecteurs
door de samenleving te veel gezien worden als onderdeel van de medische
beroepsbeoefenaren en mitsdien als onvoldoende onafhankelijke functionarissen, dan zou de figuur van de inspecteur ook vervangen kunnen
worden, zo stelden deze leden, door een deskundig adviesbureau voor de
gezondheidszorg.
Dit bureau zou, naar analogie van de functie van de deken in de
Advocatenwet, de klager moeten bijstaan in het formuleren van zijn
klachten. Daar in de laatstgenoemde constructie de individuele burger
ook formeel zelf de klacht zou kunnen inbrengen, vervalt de argumentatie
dat sprake zou zijn van bevoogding van de cliënt/patiënt.
De leden van de C.D.A.fractie meenden dat een dergelijke oplossing,
die financieel geen grotere gevolgen zal hebben dan de nu voorgestelde
wijzigingen, te verkiezen is boven de nu in de wet aangedragen systematiek
en zouden hierover graag het oordeel van de regering vernemen.
Over de bijzondere rol die in het voorliggende wetsvoorstel wordt
toebedacht aan de regionale inspecteurs hadden de leden van de
C.D.A.-fractie enkele vragen. Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan
het onderzoek dat moet leiden tot het advies over de klachten? Is hoor en
wederhoor daarbij een vast gegeven? In hoeverre bestaat de zekerheid
dat het bedoelde advies altijd wordt uitgebracht? Het kan toch niet zo zijn
dat door bij voorbeeld tijdsgebrek de termijn van twee maanden wordt
overschreden en bijgevolg maar wordt afgezien van advisering?
In hoeverre mag de inspecteur gebruik maken van kennis uit anderen
hoofde? Mag hij bij voorbeeld gebruik maken van gegevens over een
aangeklaagd persoon die hem als inspecteur, belast met toezicht op
gezondheidsregelingen, ten dienste staan?
In hoeverre zijn of worden de regionale inspecties uitgerust om, bij de
huidige werklast, de in de wet voorziene taken naar behoren te vervullen?
Inconsequent vonden de leden van de C.D.A. fractie het voorstel om het
klachtrecht van rechtstreeks belanghebbenden niet van gelding te
verklaren bij het tuchtrecht voor verpleegkundigen. Als er tuchtrecht komt
voor deze categorie vonden deze leden het gewenst dat het volledig op
dezelfde leest wordt geschoeid als het tuchtrecht ten aanzien van de
andere beroepscategorieën. De indruk bestond dat om redenen van
werkdruk en bijgevolg de financiële consequenties daarvan voor deze
oplossing is gekozen.
Dit was voor de leden van de C D A . f r a c t i e een moeilijk te accepteren
zaak. De nu gekozen constructie is onduidelijk, onpraktisch en komt er in
de praktijk op neer dat feitelijk geen tuchtrecht voor verpleegkundigen
zal worden verwezenlijkt.
Van de zijde van het Centraal medisch tuchtcollege wordt gepleit voor
een onbegrensd beroepsrecht voor de klager. Dit zou zijn grond vinden in
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het feit dat de klager bij een opgelegde maatregel in eerste instantie zijn
beroepsrecht ontbeert, ook als de klager van mening is dat ter zake van
een onderdeel van de klacht (een ander deel dan waarop de maatregel
berust) een onterechte afwijzing heeft plaatsgevonden. De leden van de
C.D.A. fractie zouden graag worden geïnformeerd over het standpunt van
de regering in dezen.
Het recht van de klager zich te doen vertegenwoordigen wordt beperkt
door de bevoegdheid van de voorzitter van het tuchtcollege bepaalde
gemachtigden niet toe te laten. Op welke gronden kan de voorzitter
gemachtigden weigeren?
De leden van de P.v.d.A. fractie waren het ermee eens dat de rechtstreeks
belanghebbende zelf de bevoegdheid behoudt een klacht in te dienen.
Theoretisch zouden zij kunnen instemmen met de constructie dat de
voorzitter van het tuchtcollege een advies vraagt aan de regionaal
inspecteur, om zo nodig helderheid in een zaak te krijgen en om het
voorlopige oordeel van de inspecteur te kunnen laten meewegen. Ook
klinkt het aardig dat de inspecteur zelf een klacht kan indienen. Zij
vroegen echter hoe dit alles in de praktijk moet gaan werken, gezien het
feit dat de inspecteur nu al taken wil gaan afstoten en daarbij in het
bijzonder de klachtbehandeling wordt genoemd. Zal de inspecteur dan
nog tijd hebben voor de advisering aan het tuchtcollege; zal de inspecteur
daar nog zin in hebben als hij verdere klachtenbehandeling niet meer tot
taak heeft en zich kan verschuilen achter de andere opgedragen taken?
Hoe kan de inspecteur zelf nog klachten indienen bij het tuchtcollege,
behoudens de klachten waarop hij in zijn controlefunctie stuit, indien hij
binnengekomen klachten toch niet meer bekijkt?
In de memorie van toelichting wordt gesuggereerd dat de klager zijn
klacht kan intrekken als hij door de argumenten van de inspecteur
overtuigd is, nadat deze laatstede klager en aangeklaagde ter voorbereiding
van zijn advies heeft gehoord. Hoe kan de inspectie rekenen op een zo
groot vertrouwen bij het publiek, als hij op rechtstreekse klachten weigert
in te gaan? Zou het niet eenvoudiger en kostenbesparender zijn de
inspecteur wel de klachtenbehandeling te laten doen zodat in voorkomende
gevallen de voorzitter van het tuchtcollege niet hoeft te worden ingeschakeld? Kan de inspecteur de klacht niet behandelen, dan is hij in ieder
geval al op de hoogte. Hij zal zich dan toch moeten inwerken als alsnog
een officiële klacht wordt ingediend. Het advies van de inspecteur wordt
van bijzonder groot belang geacht; het kan door aanvullende informatie
de klacht duidelijker en zwaar wegender maken. Dit is ook in het belang
van de klager. De inspecteur kan tevens een voorlopig oordeel geven, dat
van invloed zal kunnen zijn op het tuchtcollege bij zijn eindafweging. Zijn
oordeel over de vraag of een klacht kennelijk ongegrond is of van
onvoldoende gewicht kan verder onderzoek door het college voorkomen,
wat vooral voor de klager bijzonder belangrijk is.
Zou dit alles er niet toe moeten leiden dat een aantal handelingen van
de inspecteur, bij voorbeeld het horen van klager en aangeklaagde, het
vermelden welke anderen hij heeft gehoord of welke dossiers hij heeft
geraadpleegd, imperatief wordt voorgeschreven?
Bij het tuchtrecht voor verpleegkundigen is de belanghebbende niet
rechtstreeks gerechtigd tot het indienen van een klacht. Dit kan via de
inspecteur, die dan een klacht bij het tuchtcollege kan indienen. Indien de
inspecteur de klachtenbehandeling niet meer tot zijn taak rekent, hoe zal
dan beoordeeld worden of een klacht bij het tuchtcollege moet worden
ingediend, tenzij de klager uitdrukkelijk zou vermelden dat hij een
tuchtrechtelijke klacht indient? Of moet bij een klacht jegens een verpleegkundige de inspecteur de klacht wel onderzoeken? Dit zou men uit
de tekst kunnen begrijpen. Welk houvast hebben klagers? Moeten zij bij
een gebeurtenis die zowel de behandeling van een arts als die van een
verpleegkundige omvat, twee klachten indienen, zowel bij het college als
bij de inspecteur?
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De indirecte mogelijkheid voor klagers jegens een verpleegkundige
wordt ingegeven door vrees voor overbelasting van het tuchtcollege. De
vraag doet zich echter voor waarom het beginsel van mondigheid van de
klager, dat geleid heeft tot het uitgangspunt dat er geen tussenpersoon is
die na een eigen beoordeling de klacht al of niet doorgeleidt naar de
tuchtrechter, bij een klacht tegen een verpleegkundige opeens opzij moet
worden gezet. Als men van mening is dat verpleegkundigen onder het
tuchtrecht moeten vallen en dat jegens hen een klacht kan worden
ingediend, dan is niet in te zien waarom de klager belet moet worden in
zijn mogelijkheden. Waarom moet de verpleegkundige schijnbaar worden
beschermd door de instelling waar hij werkt of door de opdrachtgever?
Daardoor wordt zowel zijn eigen mondigheid ontkend alsook wordt hem
de mogelijkheid ontnomen zich te verdedigen - in het openbaar - tegen
iemand die een klacht had willen indienen. Indien de klager daartoe niet
de kans krijgt, zal deze mogelijk een geruchtenstroom op gang brengen.
De klager kan tegen een uitspraak van het regionaal college slechts in
beroep gaan, als de klacht is afgewezen of als de klager niet ontvankelijk
is verklaard. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat het belang
van de klager voldoende gewaarborgd is en dat een verderreikend
beroeprecht van de klager geen voorwaarde lijkt te zijn voor het doel van
het tuchtrecht, namelijk het handhaven van een voldoende hoog peil van
beroepsuitoefening.
Hier wreekt zich weer het tweeslachtig karakter van het tuchtrecht.
Door de - noodzakelijke - verbeteringen daarin wordt althans gesuggereerd
dat het ook gaat om een zekere mate van genoegdoening voor de
klager/patiënt, dat in een vorm van een recht tot het indienen van een
klacht wordt geregeld. Dit blijkt dus kennelijk niet het geval te zijn. De
noodzaak tot vormgeving van een apart klachtrecht blijft dus bestaan.
Wat zal er gebeuren als een klacht voor de helft wordt afgewezen? Wordt
bij het beroep slechts dat deel behandeld? Voor een goede beoordeling
van de klacht zal het nodig kunnen zijn dat ook dat gedeelte wordt
onderzocht waarin de klacht wel is toegewezen. Ook kan het gebeuren
dat wel een tuchtmaatregel volgt, maar dat volgens de klager zeer
belangrijke elementen bij de behandeling en de motivering van de
uitspraak niet aan de orde zijn geweest. Ook in zulke situaties zou een
beroep mogelijk moeten kunnen zijn.
De positie van de klager is in de voorstellen van de regering verbeterd
vergeleken bij de huidige situatie. De leden van de P.v.d.A. konden daar
van harte mee instemmen. Zij konden zich ook geheel vinden in de
pogingen de procedures te verkorten; in het bijzonder in de bepaling dat
binnen twee maanden na de afsluiting van het onderzoek ter terechtzitting
de eindbeslissing moet worden genomen. Gezien het feit echter dat op
dit ogenblik hier juist een grote vertraging optreedt wegens gebrek aan
tijd van de leden van het tuchtcollege, vroegen de bovengenoemde leden
of de regering van plan is het aantal leden uit te breiden. Wat zullen de
gevolgen zijn, indien de gestelde termijnen worden overschreden?
De gevolgen van tuchtrechtelijke uitspraken worden door de beroepsgroep als «niet kinderachtig» ervaren, zo parafraseerden de leden van de
V.V.D. fractie de memorie van toelichting. De gevolgen van medisch
handelen zijn echter voor patiënten soms ook ingrijpend en daarom
hebben zij aanspraak op een duidelijke klachtenprocedure. De leden van
de V.V.D.-fractie stuitten hier op een van de moeilijke punten uit het
wetsvoorstel. Enerzijds merkten zij de mening van de Raad van State op
dat een tuchtrechtelijke regeling als primaire functie de kwaliteitsbewaking
van de beroepsgroep behoort te hebben. Anderzijds is er de roep om een
verbetering van de verhaalsmogelijkheden van patiënten. De leden van de
V.V.D. wensten beide uitgangspunten, evenals de regering, niet als
onderling strijdig aan te merken. Zij meenden echter wel dat de positie
van de klager op enkele punten nog kan worden versterkt.
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In de eerste plaats dient het tuchtrecht te worden gezien in het licht
van een geheel van kwaliteitsbevorderende en bewakende mechanismen
in de desbetreffende beroepsgroepen. Onderlinge controle in de praktijk,
scholing, voorlichting, literatuurstudie zijn alle middelen om de kwaliteit
van het beroepshandelen te bevorderen. Tuchtrecht speelt hierbij slechts
een bescheiden rol en wellicht per definitie eerder een corrigerende dan
een preventieve. Tuchtrecht functioneert bij een (vermeende) inbreuk op
de belangen van een patiënt.
De leden van de V.V.D.-fractie waren zich bewust van het feit dat ook
voor de patiënt het tuchtrecht niet het enig mogelijke instrument vormt.
Men kan zich wenden tot ter plekke aanwezige klachteninstanties of de
burgerlijke rechter. De leden van de V.V.D. fractie vroegen of de «klachtenfunctie» van het tuchtrecht inderdaad naast de mogelijkheden van het
civielrecht onontbeerlijk is. Ten aanzien van het tuchtrecht voor verpleegkundigen heeft de regering een korte passage gewijd aan de positie van
het straf en civielrecht aan de ene kant (arbeidsrecht) en tuchtrecht aan
de andere kant. De leden van de V.V.D.-fractie wensten een beschouwing
van de zijde van de regering over de relatieve functie van het civielrecht
en het tuchtrecht met betrekking tot de klachtenbehandeling van patiënten.
Als men ervan uitgaat dat de achterstand in medische kennis en kunde bij
de patiënt hem in een afhankelijke positie brengt, zou het goed zijn, het
medisch tuchtrecht als het ware een gewicht te doen zijn in een schaal,
waardoor de patiënt gelijkwaardiger partner wordt.
Het was de leden van de V.V.D.-fractie niet duidelijk waarom een
versterkte positie van de klager strijdig zou zijn met het idee van kwaliteitsbevordering en bewaking van de beroepsgroep. Het is immers zo dat
die kwaliteitsbewaking in het kader van een tuchtrechtelijke procedure
altijd tot stand moet komen door middel van een onderzoek van de feiten
en omstandigheden van het concrete geval. Welke zou dan de reden
kunnen zijn de belanghebbende van patiëntenzijde mogelijkheden te
onthouden?
De argumentatie van de regering dat het ontnemen van het klachtrecht
aan patiënten strijdig is met «mondigheid» van de patiënt, achtten deze
leden te onvolledig voor rechtstreekse deelneming van patiënten als
klagers in de tuchtrechtelijke procedure. Het kwam hen voor dat er een
zeer zwaarwegend belang van de beroepsgroep zou moeten zijn om de
patiënt slechts een indirecte positie in het strafrecht te geven. De
kwaliteitsbewaking kan juist door de confrontatie met een mondige
patiënt aan waarde winnen. Vooral de beperkte positie van de patiënt/klager
in hoger beroep kwam deze leden derhalve zeer onbevredigend voor. Niet
alleen een beslissing dat een klacht kennelijk ongegrond of niet ontvankelijk
is, dient voor beroep door de patiënt in aanmerking te komen. Dit moet
ook gelden voor in eerste instantie behandelde klachten. De reden dat de
beroepsmogelijkheid voor de patiënt/klager wordt beperkt lijkt niet
geloofwaardig. Het is immers niet zo dat een klacht altijd of afgewezen of
volledig gehonoreerd wordt. Zoals iemand over wie geklaagd is er belang
bij kan hebben dat het oordeel wordt gereviseerd, zo kan dit ook bij de
klager/patiënt het geval zijn. Bovendien is niet duidelijk of het handhaven
van een voldoende hoog peil van beroepsuitoefening zal worden geschaad,
indien het beroepsrecht aan klager/patiënt wordt toegekend, zo betoogden
de leden van de V.V.D.-fractie.
Het was onvoldoende duidelijk welke gronden hebben geleid tot het
systeem met betrekking tot verpleegkundigen.
In eerste instantie leek het de leden van de V.V.D. dat juist het intensieve
patiëntencontact met verpleegkundigen en het feit dat geen enkele
handeling wettelijk aan verpleegkundigen is voorbehouden te zamen de
keuze van een publiekrechtelijk tuchtrecht niet voor de hand liggend
maken.
Vooral in de selectie van wie in dit geval tot klagen bevoegd is, hadden
de V.V.D. leden enkele opmerkingen. Zij vroegen of het juist is de
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werkgever de bevoegdheid tot klagen te geven. Deze had immers vele
andere middelen, in het bijzonder arbeidsrechtelijk tot zijn beschikking,
die bij voorbeeld de patiënt of de inspecteur der Volksgezondheid niet
heeft.
De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat het moeilijk is te
voorzien hoe het aantal klachten van patiënten zich zou ontwikkelen, als
patiënten tot klagen bevoegd zouden zijn. Juist de beoordelingsmogelijkheid die de patiënt heeft ten aanzien van de verpleegkundige in vergelijking
tot bij voorbeeld de arts zou kunnen bijdragen aan het eerder oplossen
van conflictsituaties, zodat minder klachten resulteren. Alleen de vrees
voor de hoeveelheid klachten leek hen onvoldoende grond patiënten het
klachtrecht te blijven onthouden. Men zou daaruit juist een grote behoefte
kunnen afleiden.
Beantwoordt de regering de vraag of patiënten ten aanzien van
verpleegkundigen voldoende andere middelen ter beschikking staan
positief, zo vroegen zij. Geldt dit argument dan niet a priori voor de
werkgevers van verpleegkundigen? Op deze wijze zou alleen voor
inspecteurs ten aanzien van verpleegkundigen een klachtrecht overblijven.
Zou de regering op een dergelijke suggestie commentaar willen leveren?
Ten aanzien van de rol van de inspecteur hadden de leden van de
V.V.D.-fractie een aantal vragen.
Leidt de bepaling dat alle klachten eerst van commentaar moeten
worden voorzien door de inspecteur niet tot ofwel een uitholling van
het vooronderzoek door de voorzitter ofwel een doublure, als zowel de
inspecteur als de voorzitter de klacht zelfstandig onderzoeken? Is de
inspectie op deze nieuwe taak berekend? Hoe verhoudt dit zich tot de
aangekondigde afslanking van de Inspectie in het kader van de inkrimpingsoperatie van de overheid, zo wilden deze leden weten. Moeten
personele uitbreidingen plaatsvinden?
Helaas kenmerkt het nieuwe systeem van tuchtrechtspraak zich door
een tweeledig karakter waardoor zich op een aantal punten belangrijke
problemen voordoen, zo vonden de leden van de D66-fractie. Enerzijds
wordt het doel van het tuchtrecht omschreven als een middel om de
kwaliteit van de beroepsuitoefening op een hoog peil te houden. Zo is om
deze reden afgezien van een verderreikend beroepsrecht van de klager
dan omschreven in artikel 88.
Anderzijds wordt ook duidelijk erkend dat het belang van de patiënt een
centrale plaats inneemt en wordt een element van genoegdoening voor
de patiënt ingebracht. Het is om deze reden dat de mogelijkheid is
geschapen voor een rechtstreeks belanghebbende een klacht in te
dienen.
Hoewel beide doeleinden op zich zelf door deze leden werden onderschreven, zijn de consequenties hiervan, door de manier waarop dit in het
wetsvoorstel wordt geregeld, niet altijd even aanvaardbaar. De leden van
de D66-fractie wilden daarop nader ingaan.
Het wetsvoorstel stelt de klager in de positie een klacht in te dienen als
volgens hem gehandeld is in strijd met de in dit wetsvoorstel omschreven
zorgvuldigheidsnormen. Vooropgesteld moet worden dat hiermee een
zware procedure in gang wordt gezet. Allereerst wordt de inspecteur om
advies gevraagd, daarna verricht de voorzitter van het regionale tuchtcollege een vooronderzoek, voorts wordt hieraan een zitting van het tuchtcollege gewijd en hierna wordt een uitspraak gedaan. Alleen in kennelijk
ongegronde zaken kan het college in raadkamer een oordeel geven, maar
verder wordt voor alle klachten de volledige procedure gevolgd.
De aan het woord zijnde leden vreesden een enorme hoeveelheid
klachten, waarvoor echter in lang niet alle gevallen een zodanige procedure
noodzakelijk of op zijn plaats is.
Deze leden dachten hierbij in het bijzonder aan die klachten waarbij de
patiënt meent onjuist behandeld te zijn en enige genoegdoening wenst,
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maar waarbij geen sprake is van onzorgvuldig handelen in de zin van het
medisch tuchtrecht. Dit hoeft echter niet weg te nemen dat toch
anderszins gesproken zou kunnen worden van onzorgvuldig handelen.
Reeds nu kunnen de inspecteurs de klachten van patiënten bij lange na
niet verwerken. Zonder verregaande ondersteuning valt niet in te zien hoe
de inspecteurs over alle ingediende klachten in de toekomst advies uit
zouden kunnen brengen, te meer daar hierbij een tijdslimiet van twee
maanden wordt gesteld (artikel 80 lid 5).
Ook de medische tuchtcolleges zullen meer werk te verzetten krijgen.
Het zal dan steeds moeilijker worden leden voor de verschillende colleges
bijeen te krijgen, zeker wanneer sprake is van een marginale beloning.
De gevolgen hiervan kunnen wel eens frustrerend zijn, zo meenden
deze leden. De patiënt zal heel lang moeten wachten op een uitspraak; de
inspecteurs zullen het werk niet aankunnen en hun andere werkzaamheden
zullen in de verdrukking komen en ook de medische tuchtcolleges zullen
hun werk niet op bevredigende manier kunnen doen.
De leden van de D66-fractie beoordeelden de werking van het nieuwe
systeem wat dit betreft dus wat minder positief dan de regering.
Deze leden waren van mening dat het wenselijk zou zijn een schifting te
maken in de aangebrachte zaken. Het medisch tuchtrecht moet zoveel
mogelijk gereserveerd blijven voor klachten die werkelijk schending van
de zorgvuldigheidsnormen betreffen. Voor de andere klachten waarbij
men strikt genomen niet kan spreken van schending van de zorgvuldigheidsnormen zoals omschreven in de tuchtwet, maar wellicht wel
anderszins van niet geheel correct handelen, zou een aparte procedure in
het leven moeten worden geroepen. Dit overigens zonder de positie van
de klager te verzwakken. Deze leden dachten hierbij aan zogenaamde
laagdrempelige geschillencommissies of aan een andere vorm van
klachtencommissies. Vooral binnen instellingen als ziekenhuizen of
verpleegtehuizen zou het goed mogelijk zijn een dergelijke klachtencommissie in te stellen.
Een zodanige commissie heeft als voordeel dat zij gemakkelijk te
bereiken is voor de patiënt, terwijl de klacht daar wellicht ook mondeling
ingediend zou kunnen worden. Naar de mening van deze leden zouden
deze klachtencommissies een zeeffunctie kunnen vervullen. Verwacht
mag worden dat de commissie in een aantal gevallen een geschil kan
oplossen of de patiënt genoegdoening kan geven zonder dat daarvoor de
weg van het medisch tuchtrecht (wellicht vergeefs) hoeft te worden
bewandeld. Bovendien kan zo'n commissie een signaalfunctie hebben, als
blijkt dat bepaalde klachten ergens geregeld voorkomen. Er kan dan naar
structurele oplossingen worden gezocht.
Zou de regering hierover haar mening willen geven?
De leden van de D66-fractie hadden nog een tweede bezwaar tegen de
voorgestelde procedure. Zij vroegen in hoeverre het geheel in overeenstemming is met de eisen die artikel 6 van het Europese Conventie voor
de Rechten van de Mens stelt. Zij verwezen daarbij onder meer naar de
artikelen van mr. G. Verkruisen in het NJB van 18 oktober 1986 en van
mevr. mr. M. Leijten in de Ombudsman van maart 1985. Uit een aantal
uitspraken van het Europese Hof moet worden afgeleid dat het medisch
tuchtrecht aan dezelfde eisen moet voldoen als strafrechtelijke procedures.
In de memorie van toelichting wordt aan artikel 6 gerefereerd in verband
met de openbaarheid van de tuchtrechtspraak. Naar de mening van deze
leden zouden de 'gewichtige redenen' van artikel 85 lid 1 moeten vallen
binnen de beperkingen die artikel 6 op de openbaarheid toelaat. Het
ECRM laat volgens hen wel beperkingen toe op de behandeling, maar niet
op de uitspraak. Deze leden achtten een zo groot mogelijke openbaarheid
van belang en zij vroegen de regering daarom hierop nog een duidelijke
toelichting te geven.
De leden van de D66-fractie wilden nog enkele opmerkingen maken
over de positie van de verpleegkundigen.
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Een belanghebbende die zich wenst te beklagen over een verpleegkundig
onzorgvuldig handelen kan zich niet rechtstreeks wenden tot het tuchtcollege. Dit zou een te grote toeloop veroorzaken, aldus de memorie van
toelichting. De klager dient zich te wenden tot de instelling waar de
verpleegkundige werkzaam is. Deze instelling kan dan onderzoek doen
naar de klacht en, indien nodig, een klacht deponeren bij het medisch
tuchtcollege. Blijkbaar wordt van de instellngen verwacht dat zij hiervoor
een procedure ontwerpen en een onderzoekscommissie instellen, alleen
voor klachten over verpleegkundigen. Zoals gezegd zouden deze leden
liever een algemene klachtenprocedure voorstaan, waarbinnen deze
procedure dan zou kunnen worden ingepast. Als deze klachtencommissie
een behoorlijke zeeffunctie zou hebben, zou men kunnen overwegen ook
voor de direct belanghebbende een klachtrecht over verpleegkundig
handelen in het leven te roepen.
Overigens waren deze leden van mening dat aan de positie van
verpleegkundigen weinig recht wordt gedaan. Enerzijds kunnen zij nu wel
voor het medisch tuchtcollege worden gedaagd, anderzijds wordt hun
positie op geen enkele manier versterkt. Zij verwezen daarbij naar de
uiteenzetting over de verlengde-arm-theorie. Deze theorie doet weinig
recht aan de huidige positie van verpleegkundigen. Zij mogen niet
zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten. Er dient een bevoegd
persoon te zijn in wiens opdracht en onder wiens verantwoordelijkheid zij
handelen, als zij wel een voorbehouden handeling verrichten. De bescherming van de verpleegkundige staat of valt met de bereidheid van (meestal)
de arts om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Vastgesteld kan worden dat de verpleegkundige vaak geacht wordt
zelfstandig voorbehouden handelingen te verrichten, vaak zonder
opdracht, zoals de wijkverpleegkundige. Zo is er een onduidelijke situatie
ontstaan met betrekking tot de positie van de arts en de verpleegkundige
en de verantwoordelijkheid voor de handelingen. Deze leden verwezen
hierbij naar de brief van de ABVA/KABO, het Beterschap en de CNV,
waarin zij hun bezwaren tegen voorgestelde regeling uiteenzetten en
pleitten voor een zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundigen onder
voorwaarden voorbehouden handelingen te verrichten. Dit zou de nodige
duidelijkheid verschaffen. Wat is de mening van de regering over deze
voorstellen?
Zoals ook in de aanbiedingsbrief (van 12 mei 1986) bij dit wetsvoorstel
vermeld staat, zijn de belangen van de patiënt bij de tuchtrechtelijke
handhaving van de normen voor een behoorlijke beroepsuitoefening
allengs zwaarder gaan wegen. Dit, zo merkten de leden van de P.PR.fractie
op, is in het wetsvoorstel tot uitdrukking gebracht in een, vergeleken met
het geldende medische tuchtrecht, meer op de patiënt toegespitste
formulering van de tuchtnormen en een versterking van zijn positie.
Hoewel deze leden dat toejuichten, stelden zij tegelijkertijd vast dat
daarmee de indruk kan ontstaan dat het medische tuchtrecht voortaan
een behoorlijke klachtopvang kan bieden voor patiënten/consumenten.
De aan het woord zijnde leden waren van mening dat daarvoor geen
reden bestaat. Hun argument daarvoor was dat het thans in het voorstel
van Wet BIG geformuleerde tuchtrecht gericht blijft op het openbaar
belang van een goede uitoefening van de betrokken beroepen. Dat maakt,
volgens deze leden direct duidelijk dat het medisch tuchtrecht niet
bedoeld is als klachtopvang-procedure ten behoeve van patiënten. De
aan het woord zijnde leden betreurden dat. Waarom, zo vroegen zij, komt
dit wetsvoorstel niet tegemoet aan de geuite kritiek vanuit de maatschappij
op het tuchtrecht? Waarom nu niet gekozen voor een fundamenteel ander
uitgangspunt waarbij de klagende patiënt tot een werkelijk gelijkwaardige
procespartij wordt? Zij waren van mening, dat het de regering juist met
betrekking tot het tuchtrecht aan een innoverende visie heeft ontbroken.
De leden van de P.P.R.-fractie spraken als wens uit dat ondanks deze
gemiste kans de regering op korte termijn met een behoorlijke wettelijke
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regeling voor klachtenprocedures voor patiënten komt. Is zij daartoe
bereid?
Het lid van de G.P.V.fractie vroeg waarom de mogelijkheid ontbreekt
van beroep in cassatie van beslissingen van het Centraal College? Wat
betreft de regeling van het klachtrecht met betrekking tot verpleegkundigen
verwees hij naar zijn eerder gegeven beschouwingen over de positie van
de verpleegkundigen.
S 4.

Werkingssfeer

De keuze in dit wetsvoorstel om artsen, tandartsen, verloskundigen,
apothekers, verpleegkundigen en psychotherapeuten onder de werkingssfeer van het tuchtrecht te plaatsen en het tot die beroepsgroepen te
beperken, had vooralsnog de instemming van de leden van de C.D.A.fractie. Deze leden kwamen tot dit oordeel goeddeels om twee redenen:
de mate van afhankelijkheid van patiënt/cliënt, en de mate van vertrouwen
die de patiënt/cliënt moet kunnen hebben in de deskundigheid van de
hulpverlener. Deze criteria zijn gelieerd aan de beide globale tuchtnormen
zoals geformuleerd in het onderhavige wetsvoorstel.
Voor het overige meenden deze leden dat de andere gronden die in de
memorie van toelichting worden aangevoerd niet goed bruikbaar of
algemeen geldend zijn.
De leden van de C.D.A.-fractie waren zich bewust dat het vinden en
toepasen van absolute criteria in dezen niet goed mogelijk is. Een
probleem dat zich overiens ook bij de totstandkoming van de huidige
medische tuchtwet in 1928 al voordeed, gezien deze toen in de memorie
van toelichting opgenomen passage: «de invloed van de medische stand
in de samenleving, zowel individueel als sociaal, is zo groot en zo tastbaar
dat het overbodig mag worden geacht die nader aan te tonen».
Een voorbeeld van een niet te handhaven criterium in het onderhavige
wetsvoorstel vonden de leden van de C.D.A. fractie de zin: «is er door de
organisatie van beroepsbeoefenaars al voor de eigen leden een vorm van
tuchtrechtspraak ingevoerd?»
Met betrekking tot de verpleegkundigen wordt vervolgens vastgesteld
dat dit niet het geval is, waarna toch geadviseerd wordt deze groep onder
het tuchtrecht te brengen. Met betrekking tot de fysiotherapeuten wordt
vastgesteld dat dit wel het geval is, om daarna voor te stellen deze groep
niet onder de werkingssfeer van het tuchtrecht te brengen. Het moest de
leden van de C.D.A.-fractie van het hart dat dit type exercities in de
memorie van toelichting het wetsvoorstel niet sterker maken. Hoewel
begrip bestaat voor het streven de werkingssfeer van het tuchtrecht niet
naar welbehagen uit te breiden, zagen de leden van de C.D.A.-fractie
toch enige bezwaren in die beperking.
Werkend in dezelfde sfeer, wordt onderscheid gemaakt tussen verpleegkundigen en ziekenverzorgenden, terwijl de integratie van opleidingen
inmiddels ter hand genomen is Waar, en terecht, in de memorie van
toelichting verschil in status wordt afgewezen, wordt dit in de praktijk
toch gecreëerd. Een vergelijkbare redenering is geldig voor die geneeskundige teams die alleen als elk lid - of die nu technicus of heelkundige
is - zijn eigen verantwoordelijkheid voor honderd procent waar maakt,
kunnen functioneren. Ook hier wordt een soort hiërarchie in verantwoordelijkheden gevormd, waarvan de ene tuchtrechtelijk kan worden getoetst
en de andere niet. Naar het oordeel van de leden van de C.D.A.-fractie
een minder gewenst verschijnsel, waarover de leden graag eens de visie
van de regering wilden vernemen.
De leden van de PvdA-fractie merkten op dat bij de beantwoording van
de vraag of bepaalde beroepsgroepen onder de werking van het tuchtrecht
moeten worden gebracht, een aantal criteria wordt gehanteerd. Daarbij is
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onder andere van belang of de patiënt in hoge mate afhankelijk is van de
beroepsbeoefenaar, of er andere correctiemogelijkheden zijn en of de
beroepsbeoefenaar beschikt over een voor de patiënt niet te beoordelen
deskundigheid. Kennelijk gaat het hierbij dus niet alleen om kwaliteitsbewaking (en de bescherming van de patiënt door de goede kwaliteit van de
zorg), maar ook om de mogelijkheid tot klagen en genoegdoening voor
een patiënt in een ondoorzichtige en onheilspellende situatie. Juist deze
criteria zouden er logischerwijs toe moeten leiden, dat ook fysiotherapeuten
onder het tuchtrecht vallen. Te meer, omdat zij ook vaak in teamverband
met artsen en dus dezelfde redenering als bij verpleegkundigen zou
kunnen worden gehanteerd.
§ 5.

Tuchtnormen

De leden van de C.D.A.-fractie konden instemmen met de twee
tuchtnormen zoals omschreven in dit wetsvoorstel. Zij waren echter van
mening dat de normen voor praktische toepassing toch wel zeer ruim te
interpreteren zijn.
De eerste norm beperkt zich niet tot de zorg voor de primaire hulpvrager,
maar strekt zich ook uit over diens naaste betrekkingen. Niet alleen
worden de plichten daarmee enorm vergroot, maar ook dringt zich de
vraag op waaruit die zorg moet bestaan en hoever die dient te gaan.
Een dergelijke norm is bijna willekeurig toepasbaar. Concrete, foutieve
medisch-technische handelingen zijn te toetsen. Moeilijker wordt het als
het om communicatie, informatie, empathische belangstelling, persoonlijke
ethiek en dergelijke gaat. De tuchtrechter zal bij toetsing van de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg regels en
normen gebruiken die op dat gebied gelden. Het probleem is dat op dit
gebied vaak geen zaken concreet zijn omschreven, maar dat hooguit
aanduidingen en richtingwijzers kunnen worden gegeven. Er is veel in
beweging, veel aan wisselende moraal onderhevig. Kortom, er ligt weinig
vast en ook in dit wetsvoorstel wordt eigenlijk niets vastgelegd op een
wijze die concreet omschreven en helder is. De memorie van toelichting
wijst op gedragsregels die de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg zal opstellen. De leden van de C.D.A.-fractie betwijfelden
of dat veel soelaas zal bieden.
De ervaringen met de interne KNMG-gedragsregels voor bij voorbeeld
artsen zijn niet van dien aard dat met groot vertrouwen naar een nieuwe
lezing wordt uitgekeken. De tand des tijds holt in hoog tempo dit soort
regelingen uit. Veel zal daarom afhangen van nog te vormen jurisprudentie;
te veel eigenlijk, naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie. Het
kwam hun billijker voor dat, als een tuchtnorm wettelijk wordt vastgelegd,
ook voor iedere burger van meet af aan duidelijk moet kunnen zijn wat die
norm voor het concreet en praktisch handelen inhoudt.
De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag, alvorens een definitief
standpunt in te nemen, het antwoord van de regering op de voorgaande
beschouwingen willen afwachten.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het een grote verbetering
dat de oude norm «het ondermijnen van het vertrouwen» is losgelaten.
Het wetsvoorstel bevat een zorgvuldigheidsnorm. De vraag is of die norm
geen bewijsrechtelijke problemen voor de klager met zich zal mee
brengen.
De tweede tuchtnorm is aanvullend ten opzichte van de eerste en
betreft gedragingen en nalatingen, die niet door de zorgvuldigheidseis
worden bestreken. Kan worden aangegeven wat hiermede precies wordt
bedoeld? In de tekst van het wetsvoorstel wordt gesproken over «handelen
.. in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele
gezondheidszorg». In de memorie van toelichting wordt gesproken over
«handelingen .. in strijd (zijn) met het algemeen belang gelegen in een
goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg».
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Deze formuleringen lijken een verschillende inhoud te hebben; het
algemeen belang lijkt een ruimere formulering te zijn.
De kring van personen die onder het tuchtrecht vallen beperkt zich tot
diegenen die in een van de betrokken hoedanigheden zijn geregistreerd.
Worden hierdoor beroepsbeoefenaren die in een bepaalde hoedanigheid
niet geregistreerd zijn, maar wel werkzaamheden in die hoedanigheid
verrichten, bevoorrecht, in die zin dat zij voor die handelingen van het
tuchtrecht zijn uitgesloten?
De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de keuze van de centrale
rol van de zorg voor de patiënt in tuchtnormen. Daarmee zagen zij tevens
bevestigd dat het tuchtrecht bij uitstek dat middel is ter bewaking van het
niveau van beroepsuitoefening, waarin patiënten een vooraanstaande rol
spelen.
De patiënt is de toetssteen volgens hen.
De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de tuchtnorm met betrekking
tot het handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede
uitoefening van de individuele gezondheidszorg ook betrekking kan
hebben op de meer bedrijfsmatige, financieel/administratieve kant van de
beroepsuitoefening.
§ 6.

Tuchtmaatregelen

In artikel 63 lid 1, wordt aangegeven dat het Tuchtcollege een maatregel
kan opleggen. Houdt dat ook de mogelijkheid in dat de klacht gegrond
wordt verklaard, maar van zodanig belang geacht wordt dat geen maatregel
wordt opgelegd? Dit naar analogie van het strafrecht, waar men het
begrip «schuldig» zonder strafoplegging kent.
De leden van de C.D.A.fractie konden voor het overige de regering
volgen in de voorgenomen tuchtmaatregelen. Zij waren het eens met de
beschouwing in de memorie van toelichting dat in deze sfeer de begrippen
waarschuwing en berisping duidelijke en zeker geen lichte maatregelen
zijn, die onverkort moeten blijven gehandhaafd. De toevoeging van
voorwaardelijke schorsing leek hen een zinvolle uitbreiding.
Maatregelen als forse geldboetes, schorsing en doorhaling in het
register kwamen hen voor als zware strafmaatregelen. De leden van de
C.D.A. fractie vroegen dan ook hoe en of tuchtrechtelijk gestraften zich,
bij een eventuele strafprocdure voor een zelfde feit, met succes kunnen
beroepen op het beginsel «ne bis in idem».
De vraag werd gesteld omdat het Europese Hof in recente jurisprudentie
aangeeft dat de eisen te stellen aan het tuchtrecht in hoge mate gelijk zijn
aan die van het strafrecht. In dat verband rees ook de vraag bij de leden
van de C.D.A. fractie, of het vooronderzoek (is de klager bevoegd, is de
klacht ongegrond of van voldoende gewicht) van een zaak en het uiteindelijk
oordeel daarover door dezelfde leden van een tuchtcollege niet in strijd is
met het begrip «fair trial» zoals omschreven in artikel 6 van het EVRM.
De leden van de C.D.A. fractie zouden graag het oordeel van de
regering over deze materie vernemen.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. konden ermee instemmen dat
de maatregelen van berisping en waarschuwing worden gehandhaafd,
maar de overweging dat de beroepsbeoefenaren dergelijke maatregelen
ernstig opvatten, sprak hen niet aan. Het ging er hen om of een maatregel
doeltreffend kan zijn, preventieve werking kan hebben en verband houdt
met de zwaarte van het vergrijp. Een waarschuwing die wijst op de
onjuistheid van de behandeling kan een preventieve werking hebben voor
de betrokken beroepsbeoefenaar. Het mag echter niet zo zijn dat deze
maatregel te gemakkelijk gebruikt gaat worden, als er sprake is van
verwijtbaarheid. De veronderstelling dat hierdoor verder verwijtbaar
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gedrag zal worden voorkomen, mag geen hoofdrol spelen. De geldboete
is gehandhaafd, tot een maximum van f 1000,-. Het was zeker niet de
bedoeling van deze leden dat in Nederland een systeem van hoge
schadevergoedingen ontstaat, zoals in de Verenigde Staten van Amerika.
Zou het echter, ter vermijding van dubbele procedures, niet mogelijk zijn
dat de klager zijn eis tot schadevergoeding - in bescheiden mate en
volgens de maatstaven zoals die in de huidige jurisprudentie ontwikkeld
zijn - indient bij het tuchtcollege?
Is het, gezien de - mogelijke - hoogte van de geldboetes in ons
strafrecht, wel reëel om deze in het tuchtrecht te beperken tot een
maximum van f 10000.-?
Het lid van de G.P.V.-fractie was van mening dat de tuchtmaatregel,
vermeld in artikel 63, lid 1 onderdeel e, met betrekking tot de gedeeltelijke
ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het
betrokken beroep uit te oefenen niet helemaal duidelijk is. Om welke
bevoegdheid gaat het hier? Het wetsvoorstel bevat immers geen regeling
van de bevoegdheden van medische beroepen? Als het zou gaan om een
verbod tot het doen van de zogenaamde voorbehouden handelingen dan
kan deze tuchtmaatregel slechts voor enkele beroepen van toepassing
zijn. Hij veronderstelde dat dit niet de bedoeling is.
§7.

Tuchtcolleges

De leden van de C.D.A.-fractie namen kennis van het voornemen om in
de regionale tuchtcolleges twee juristen en in het centrale tuchtcollege
drie juristen een plaats te geven. Zij begrepen dat deze uitbreiding
plaatsvindt in antwoord op berichten uit de samenleving dat beroepsgenoten «elkaar toch maar de hand boven het hoofd houden» en mitsdien
het juridisch element dient te worden versterkt.
Het is de vraag of onterechte gevoelens in de samenleving moeten
worden gehonoreerd. Het is bekend dat juist door de juristen in de
tuchtcolleges een inkrimping van het aantal leden-deskundigen als
ongewenst wordt beschouwd.
Er zou gebrek aan deskundige onderzoekscapaciteit door ontstaan.
Heeft de regering dit bezwaar onderkend, zo vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie.
De uitbreiding van de tuchtcolleges met een extra jurist is een goede
zaak, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. De andere - drie - leden van
het college zijn beroepsgenoten. Ware het echter niet te overwegen een
plaats te geven aan een vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties?
Dit te meer omdat bij de toepassing van de tuchtnorm niet alleen de
medisch-wetenschappelijke normen van belang zijn, maar ook de
maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Waarom kan de klager een
klacht niet tegen een team richten? Het zal voor hem toch vrijwel ondoenlijk
zijn uit te maken wie zich bij het team-handelen onzorgvuldig heeft
gedragen. Als beslissingen in teamverband worden genomen, kan ook
sprake zijn van collectieve verwijtbaarheid en zal de verantwoordelijkheid
niet aan één persoon kunnen worden toegeschreven.
Kan de mogelijkheid worden geboden een instelling aan te klagen?
Ten aanzien van het aantal tuchtcolleges zouden de leden van de
V.V.D. fractie het zeer op prijs stellen, indien de regering enkele criteria
zou kunnen noemen waaraan de eventuele beslissing tot uitbreiding kan
worden getoetst. Zij gingen ervan uit dat de financiële gevolgen mede in
de besluitvorming zouden worden betrokken. Het is echter bekend dat
sprake is van lange behandeltijden van een groot aantal klachten.
Wanneer is de tijd gekomen om uitbreiding te geven aan de colleges?
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Verdient het overweging uitsluitend voorzitters en secretarissen in volle
werkweek te benoemen, zo vroegen deze leden. Wat zullen daarvan de
gunstige effecten op de behandelingsduur van de klachten zijn en wat zijn
de financiële gevolgen? Zijn andere mechanismen denkbaar ter bevordering
van de procedurele gang van zaken dan die in artikel 79 genoemd? Zou
het niet mogelijk zijn ook het vooronderzoek aan een bepaalde termijn te
binden?
Deze leden hadden reeds betoogd dat het wenselijk is de mogelijkheid
te scheppen aan de medische tuchtcolleges een arts afkomstig uit de
additieve/alternatieve sector toe te voegen, in geval van een tuchtzaak
inzake een arts voor additieve/alternatieve geneeswijzen.
Het kwam genoemde leden ook wenselijk voor een deskundige uit de
discipline van de aangeklaagde arts deel te laten uitmaken van het
medisch tuchtcollege dat de tuchtzaak behandelt. Zou, zo vroegen zij, dit
verwezenlijkt kunnen worden door steeds uit te gaan van vier vaste leden
en een wisselend lid? Ten aanzien van andere aspecten met betrekking
tot tuchtrechtzaken tegen additieve/alternatieve artsen verwezen genoemde leden naar het reeds gestelde onder de paragraaf alternatieve geneeswijzen.
Ten slotte zouden de leden van de V.V.D.fractie het op prijs stellen
indien nog eens helder zou kunnen worden uiteengezet wat de verhouding
van het tuchtrecht is ten opzichte van klachtrecht, verenigingstuchtrecht,
strafrecht en civiel recht; vragen die ook door adviesinstanties zijn
gesteld.
Het was genoemde leden niet geheel duidelijk op welke gronden een
beroep in aanmerking kan komen voor tuchtrecht in het kader van de Wet
BIG, welke andere beroepen eveneens in aanmerking zouden kunnen
komen voor een wettelijk tuchtrecht en hoe bij dubbele registratie een
eventuele veroordeling voor het ene beroep doorwerkt naar het andere.
De leden van de D66-fractie wensten ook enige opmerkingen te
maken over de samenstelling van de tuchtcolleges. Van de toegenomen
aandacht voor de positie van de patiënt is hier niets te merken. Heeft de
regering erover gedacht om hierin een vertegenwoordiger van het
landelijk consumenten/patiëntenplatform, of een door hen aangewezen
deskundige op te nemen? In de door deze leden voorgestelde klachtencommissie zou zo'n vertegenwoordiger overigens zeker op zijn plaats zijn.
Het artsenoverleg alternatieve geneeswijzen heeft gevraagd of in de
medische tuchtcolleges, in geval van een tuchtzaak inzake een arts voor
additieve/alternatieve geneeswijzen, altijd een der artsen-leden uit deze
beroepsgroep afkomstig zou kunnen zijn. Deze leden achtten dit een
zinvolle suggestie. Wat is de mening van de regering hierover?
De samenstelling en de bevoegdheden van de regionale tuchtcolleges
konden in eerste aanleg wel de goedkeuring wegdragen van het lid van
de R.P.F, fractie. Evenals bij de Centrale Adviesraad pleitte hij ook hier
voor een pluriforme samenstelling van de tuchtcolleges. Kan de regering
de waarborg geven dat mensen met verschillende ethische opvattingen
zitting zullen hebben in het regionale en het centrale tuchtcollege?
Tevens vroeg het lid van de R.P.F, fractie waarom aan de voor het leven
benoemde voorzitter en zijn plaatsvervanger pas bij het bereiken van de
zeventigjarige leeftijd ontslag wordt verleend, in plaats van bij het
bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd, zoals in bijna alle maatschappelijke functies. Ten slotte beklemtoonde dit lid nogmaals dat in het
bijzonder op het gebied van de tuchtrechtspraak moet worden gestreefd
naar het matigen van de kosten.
Hoofdstuk 12. Maatregelen wegens ongeschiktheid
In tegenstelling tot datgene wat in dit wetsvoorstel wordt bepaald
waren de leden van de C.D.A. fractie van mening dat de behandeling van
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zaken die kunnen leiden tot het opleggen van maatregelen wegens
ongeschiktheid niet openbaar zou moeten zijn. Mogelijke ongeschiktheid
voor beroepsuitoefening wegens ouderdom, ziekte en verslaving raken
zozeer het privé leven van betrokkenen dat bijna altijd gewichtige redenen
aanwezig kunnen worden geacht om tot behandeling in beslotenheid over
te gaan. Als bijzondere maatschappelijke belangen openbare behandeling
wenselijk maken dan kan daaraan, volgens de leden van de C D A . f r a c t i e ,
tegemoet gekomen worden. In dezen kozen deze leden dus voor het
uitgangspunt behandeling niet openbaar, tenzij
Hoofdstuk 13. Deregulering
Zoals al eerder betoogd, hadden de leden van de V.V.D.fractie
enerzijds begrip voor de visie van de commissie-Geeldhoed, anderzijds
deelden zij het gestelde in de memorie van toelichting dat de voorgestelde
inperking van de Wet BIG tot louter de beroepen van arts, tandarts,
apotheker en verloskundige een niet-gewenste versmalling van opzet en
doel van de Wet BIG zou zijn. Genoemde leden vroegen zelfs of een Wet
BIG wel nodig zou zijn, indien het alleen om de bestaande medische
beroepen zou gaan, die reeds in bestaande wetgeving zijn geregeld. Ligt
niet, zo wilden zij weten, de kern van de Wet BIG in de bevordering van
een goede beroepsuitoefening van niet alleen de reeds geregelde
medische beroepen? Is niet juist het voordeel van de Wet BIG dat voor
een toenemend aantal beroepen in de individuele gezondheidszorg een
goede opleidingsregeling en een duidelijke taakomschrijving mogelijk is,
waardoor beunhazerij - althans onder valse titel - kan worden aangepakt?
In dereguleringsvoorstellen, zo betoogden deze leden, zit veel aantrekkelijks. De beroepsbeoefenaren zullen in beginsel eveneens positief staan
tegenover vermindering van overheidsregelingen. Deregulering wil
evenwel niet zeggen dat zaken die geregeld moeten worden, ongeregeld
moeten blijven! Als voorbeelden wezen de aan het woord zijnde leden op
de noodzaak van versterking van de positie van de patiënt, van het
kunnen optreden tegen kwaliteitstekorten en van het regelen van goede
opleidingseisen voor een toenemend aantal beroepen. De consequentie
van het volgen van de te ver doorgevoerde dereguleringsvoorstellen van
de commissie-Geelhoed zou zijn, zo meenden de leden van de V.V.D.fractie, dat het ook nauwelijks mogelijk is op te treden in gevallen van
onbevoegde uitoefening waarbij aanmerkelijke kans op schade is veroorzaakt. Ook zou de onduidelijkheid over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de onderscheiden beroepsbeoefenaren blijven bestaan.
Alles overwegende waren de leden van de V.V.D. fractie tot de slotsom
gekomen dat dit wetsvoorstel ten opzichte van het Voorontwerp van Wet
in het kader van de deregulering weliswaar aanzienlijk afgeslankt en op
onderdelen sterk vereenvoudigd is (onder andere de registratieregeling
en zeker ook de regeling inzake buitenlandse gediplomeerden), maar niet
zo drastisch is gedereguleerd dat de grondslag van de Wet BIG is komen
te vervallen. Zij stelden dat voor het eerst para-medische en medische
beroepsbeoefenaren in één wet worden ondergebracht. Een op deze
wijze afgeslankte en verbeterde Wet BIG kan door haar harmoniserend
karakter zelf in grote mate bijdragen aan de beoogde deregulering van de
beroepenwetgeving, zo concludeerden deze leden.

II. ARTIKELSGEWIJZE DEEL
Artikel 1
Onder verwijzing naar de opmerking bij het algemeen deel van het
voorlopig verslag over opticiens etcetera gaf het gestelde op bladzijde 85
(het verrichten van onderzoek en het geven van advies, zonder dat vereist
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is dat de persoon op wie de zorg is gericht, ziek is) de leden van de
fractie van de P.v.d.A. reden te meer ervoor te pleiten de bedoelde
beroepsgroepen in de wet - bij algemene maatregel van bestuur ex
artikel 51 - op te nemen. Juist bovenbedoelde handelingen zijn bij uitstek
handelingen welke plaatsvinden naast het voeren van handel.
Artikel 3
De in artikel 3 opgesomde beroepen zijn, zo merkten de leden van de
P.v.d.A. fractie op, uitvoerig aan de orde gekomen in het advies van de
NRV van 15 december 1986. Gezien de hierin gegeven argumenten
waren deze leden geneigd, in tegenstelling tot het voorliggende artikel 3,
dit advies te volgen. Zij stonden uiteraard open voor de argumenten van
de regering bij de standpuntbepaling over dit advies. Overigens zouden zij
willen weten of wordt overwogen afzonderlijke algemene maatregelen
van bestuur te maken voor acupuncturisten, homoeopaten en andere
niet-reguliere beroepsbeoefenaren. Ook voor deze beroepsbeoefenaren
moet toch gelden dat zij een gedegen opleiding hebben gevolgd en aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen?
De leden van de S.G.P.-fractie hadden kennis genomen van de criteria
op grond waarvan registers zullen worden ingesteld voor genoemde
beroepen. Zij verzochten de regering aan te geven aan welke criteria
kennelijk niet voldaan wordt door de beroepsgroepen: orthoptist, radiologisch laborant, klinisch fysicus. Zij gingen ervan uit dat de argumentatie
van genoemde beroepsgroepen op grond van artikel 3 te worden erkend
bij de regering bekend is en zouden dan ook erkentelijk zijn voor een
daarop toegespitste analyse.
Artikel 4
Het lid van de R.P.F.-fractie had graag een overzicht van alle onderscheidingstekens behorende bij de in dit wetsvoorstel geregelde titels.
Lid 2
In dit artikel is na de tweede vermelding, van «titel» de zinsnede «of
een daarop gelijkende benaming» niet meer opgenomen.
De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat inderdaad de gedachte
beroepstitels vooraf te laten gaan door «register» of «geregistreerd» door
de Centrale Raad niet is overgenomen, maar dit heeft naar hun oordeel
niets te maken met bovengenoemde zinsnede maar met het niet meer
kunnen voeren van een officiële titel, indien periodieke registratie wordt
ingevoerd en men niet meer wordt ingeschreven.
Deze leden waren met de Centrale Raad van mening dat patiënten
moeten worden beschermd tegen het gebruik van titels die de indruk
kunnen wekken dat iemand in een bepaald register ingeschreven staat en
waren dan ook van mening dat «of een daarop gelijkende benaming»
weer in de wettekst moet worden opgenomen.
Lid 3
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom degene die geschorst
is en volgens dit artikel gelijk wordt gesteld met een niet-ingeschrevene
voor handelingen in strijd met artikel 4, tweede lid, zwaarder wordt
gestraft (zie de artikelen 112 en 113).
Artikel 6
De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen of hier twee afzonderlijke
algemene maatregelen van bestuur worden bedoeld.
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Het lid van de R.P.F, fractie wilde met betrekking tot lid 3 van de
regering weten in welke orde van grootte moet worden gedacht bij de
kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag in het register te
worden ingeschreven.
Artikel 8
De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat geen rekening is
gehouden met de mogelijkheid dat een dergelijke beroepsbeoefenaar
onmiddellijk na de periodieke registratie weer werkzaamheden op het
gebied van de individuele gezondheidszorg wil verrichten.
Zij vroegen of in dit geval geen nieuwe inschrijving zou moeten worden
aangevraagd, opdat dan kan worden getoetst of in het bijzonder de
praktijkervaring nog voldoende is.
De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden de opvatting van de Raad van
State dat ook hier moet worden gesproken van ongeclausuleerde
delegatie. Waarom moet ervan worden uitgegaan dat de Kamer uit de
Staatscourant moet vernemen dat er mogelijkheden zijn bezwaren en
wensen kenbaar te maken? Kan er geen regeling worden getroffen dat, na
overleg met representatieve organisaties, overleg met het parlement
plaatsvindt? Overigens was het deze leden niet duidelijk of in de artikelen
8 en 9 het woord maatregel slaat op de algemene maatregel van bestuur?
Wellicht wordt in artikel 9 lid 1 een beschikking bedoeld. Kan hierover
meer duidelijkheid worden verschaft?
De leden van de S.G.P.-fractie spraken er hun verontrusting over uit dat
zaken als abortus provocatus en euthanasie steeds meer (zullen gaan)
worden beschouwd als functie-eisen van ziekenhuisafdelingen. Tegen die
achtergrond voorzagen zij moeilijkheden in het kader van de noodzakelijke
bijscholing voor verpleegkundigen met gewetensbezwaren. Zij vroegen of
het - gelet op de problemen die er nu al zijn ondanks het ter zake
geregelde in de Wet afbreking zwangerschap en de CAO-ziekenhuiswezen niet geboden is uitdrukkelijk in de bij algemene maatregel van bestuur te
stellen eisen op te nemen dat gewetensbezwaren op geen enkele wijze
inschrijving in het register mogen verhinderen, direct noch indirect
Tevens vestigden deze leden de aandacht op de wens van de Nationale
Kruisvereniging medeverantwoordelijkheid te krijgen ter zake van de
bijscholingen. Zij vroegen naar de voornemens van de regering dienaangaande.
Artikel 10
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat de term «door de zorg
van onze minister» een ongebruikelijke term is. Waarom dit novum en
niet gewoon «onze minister maakt bekend» of «draagt zorg voor»?
Artikel 11
Naar de opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie zou dit artikel
ertoe moeten leiden derden de grootst mogelijke openheid van zaken te
geven, terwijl blijkt dat door middel van een algemene maatregel van
bestuur die openheid kan worden beperkt. Om welke redenen die
beperking plaats kan vinden is niet duidelijk. Dit lijkt wederom een vorm
van ongeclausuleerde delegatie. Kan de regering hierop ingaan?
Artikel 13
Het was de leden van de C.D.A.-fractie duidelijk dat, indien een
inschrijving in het register wordt doorgehaald, dit van rechtswege leidt
tot het vervallen van de erkenning als specialist.
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Analoog aan artikel 8, lid 5b, vroegen zij wat de gevolgen moeten zijn
bij onttrekking van een erkenning als specialist wegens het niet regelmatig
uitoefenen van het specialisme. Moet dan, zo vroegen zij ook, hier niet
worden getoetst of de betrokkene nog ingeschreven kan blijven in het
register als basisarts?
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren het ermee eens dat dit artikel
ertoe strekt om alsnog een wettelijke bescherming voor de daarvoor in
aanmerking komende specialistentitels op te nemen. Daarnaast geeft
artikel 1 5 de mogelijheid om niet bij wet maar bij algemene maatregel
van bestuur voor beroepen waarvoor geen door Onze Minister krachtens
artikel 13 lid 1 gegeven voorziening geldt alsnog een specialistentitel te
scheppen. Met andere woorden in de Wet BIG komen twee soorten
specialisten voor. Het was deze leden niet duidelijk waaraan nu concreet
moet worden gedacht. Ook de argumentatie in de memorie van toelichting
achtten deze leden onvoldoende.
De leden van de V.V.D.-fractie wensten te vernemen welke «organisatie
die naar het oordeel van onze minister voldoende representatief dient te
zijn» (artikel 13.2) een aanwijzing als specialisme kan verlenen (artikel
13.1).
Kan in de wettekst worden opgenomen dat de «alternatieve» beroepscatergorieën niet door bij voorbeeld de reguliere beroepsorganisatie zal
worden beoordeeld?
Artikel 26
De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het geen aanbeveling zou
verdienen de nadere omschrijving van de beroepsuitoefening over te
nemen zoals verwoord in het interim-advies van de NRV met betrekking
tot de klinisch psycholoog?
Artikel 27
De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of hier één of twee algemene
maatregelen van bestuur worden bedoeld.
Artikel 47
Het was de leden van de SGP-fractie niet geheel duidelijk wat de
positie is van degene die wel de opleiding tot verpleegkundige heeft
gevolgd, maar zich niet heeft laten inschrijven in het register. Men mag
zich dan geen verpleegkundige noemen. Welke vermelding komt dan op
het diploma te staan? En mag de niet-geregistreerde toch in dienst van
een instelling werken?
Zo ja, met dezelfde status als die van leerling-verpleegkundige? De
niet-ingeschrevene valt niet onder het tuchtrecht. Als deze persoon een
«technische» fout maakt, waardoor het beroep op de verlengde-arm-constructie niet zal baten, welke procedure kan dan voor strafbaarstelling
worden gevolgd?
Artikel 48
De leden van de P.v.d.A.-fractie signaleerden ook in dit artikel een
ongewenste ongeclausuleerde delegatie. Zij verwezen met nadruk naar
hun opmerkingen hierover bij het algmeen deel van het voorlopig verslag.
Artikel 49
Het was de leden van de C D A . f r a c t i e niet duidelijk waarom in dit
artikel de term beroepsbeoefenaar wordt gebruikt, terwijl in andere
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artikelen inzake de beroepen de termen arts en/of tandarts worden
gebruikt.
Wat betreft de omschrijving in dit artikel van de deskundigheid verwezen
de leden van de P.v.d.A.-fractie naar het advies van de NRV van juni 1986
en de daarin gedane aanbevelingen. Wat is het standpunt van de regering
daarover?
Artikel 51
De leden van de C D A . f r a c t i e vroegen waarom voor algemene
maatregelen van bestuur in het kader van dit artikel niet artikel 105, lid 2,
van toepassing is. De leden waren van mening dat analoog aan hun
opmerkingen bij artikel 4, lid 2, patiënten moeten worden beschermd
tegen het gebruik van opleidingstitels die de indruk kunnen wekken dat
iemand een opleiding heeft voltooid die geregeld is krachtens artikel 5 1 .
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat ook hier kan worden
gesproken van een restartikel met ongeclausuleerde delegatie. Volgens
de NRV is door toevoeging van dit artikel de reikwijdte van de wet en de
status van het medisch toezicht onduidelijk geworden. Wil de regering op
deze harde kritiek reageren?
Artikelen 52 en 53
De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden - zoals al uiteengezet in het
algemeen deel van het voorlopig verslag - willen vernemen wat de
opvatting van de regering is over het voorstel om artikel 53, lid 3 tot en
met 5, eveneens te laten gelden voor verpleegkundigen met een specifieke
deskundigheid.
Het ontging de leden van de V.V.D.-fractie waarom de radiodiagnostisch
en radiotherapeutisch laboranten zijn geschrapt uit het voorontwerp en
de mondhygiënisten zijn gehandhaafd.
De leden van de S.G.P.-fractie waren vooralsnog overtuigd door de
argumenten van de beroepsorganisaties van verpleegkundigen, volgens
welke artikel 53, lid 3 tot en met 5 ook van toepassing zou moeten zijn op
verpleegkundigen, voor zover betrekking hebbend op deskundigheid. Zij
vroegen een reactie op die argumenten. In dat verband wezen zij op
bladzijde 49 van de memorie van toelichting waar gesteld wordt: «De
problemen die zijn verbonden aan het toekennen van een zelfstandige
bevoegheid ter zake aan verpleegkundigen en anderen zijn besproken in
de voorgaande paragraaf». In bedoelde paragraaf wordt echter slechts
een beschrijving gegeven van het verschijnsel «verlengde arm» en de
wijze waarop daarmee in het recht is omgegaan. Problemen verbonden
aan het toekennen van zelfstandigheid worden daar niet besproken, zo
oordeelden deze leden. Zeker niet in de geclausuleerde vorm als voorgesteid door de beroepsorganisaties. Bovendien leek het hen niet terecht
dat «verpleegkundigen» in één adem met «anderen» worden besproken.
Artikel 54
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten wederom op dat in dit artikel
gebruik wordt gemaakt van ongeclausuleerde delegatie. Deze leden
deelden de opvatting van de KNMG dat de invloed van het parlement
beter tot zijn recht moet komen dan nu is geregeld.
De leden behorend tot de fractie van de V.V.D. wensten nu reeds aan
te tekenen dat zij van mening zijn dat een algemene maatregel van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 522, nr. 5

53

bestuur strekkende tot wijziging van «de voorbehouden handelingen»
eerst als ontwerp-algemene maatregel van bestuur naar de Kamer dient
te worden gestuurd teneinde de Kamer in de gelegenheid te stellen
eventueel een formele wetswijziging te vragen. Weliswaar bevat artikel
54 derde lid enige clausulering, maar deze is niet voldoende.
Artikel 56
De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen naar hun inbreng bij het
algemeen deel van het voorlopig verslag en wensten nog eens te beklemtonen dat deze kwaliteitseisen in de wet zelf moeten worden geregeld en
niet bij algemene maatregel van bestuur.
Met betrekking tot lid f vroegen de leden van de S.G.P.-fractie of het de
regering bekend is dat sommige artsen bij de sollicitatie indirect worden
geweerd, omdat zittende artsen niet bereid zijn met de nieuwkomer een
waarnemingsregeling te treffen wegens diens levensovertuiging, zoals die
tot uiting komt in kwesties als abortus provocatus en euthanasie. Hoe kan
deze vorm van boycot worden tegen gegaan? Welke eisen worden voorts
aan de waarneming gesteld? Blijft het bij voorbeeld mogelijk als waarnemend arts - veelal de enige die in desbetreffende periode bereikbaar is op grond van levensovertuiging te weigeren de morning-afterpil te
verstrekken?
Artikel 58
De leden van de P.v.d.A-fractie merkten op dat dit artikel een zelfde is
als artikel 11. Zij hadden daar tegen dan ook dezelfde bezwaren.
Artikel 62
De leden van de CD.A-fractie vroegen naar de argumenten van de
regering voor het ontbreken van de mogelijkheid voor beroep in cassatie
van beslissingen van het centraal tuchtcollege.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat een tuchtrechtspraak, zoals
in deze wet neergelegd, vereist dat een beroepsgroep aan bepaalde
maatstaven voldoet. Niet is duidelijk gemaakt waarom de beroepsgroepen
die wel in de registers worden opgenomen toch niet aan zo duidelijke
maatstaven voldoen, dat deze voor tuchtrechtspraak in aanmerking
komen. Bij de in artikel 3 genoemde beroepsgroepen is toch ook sprake
van afhankelijkheid van de patiënt van de beroepsbeoefenaar.
Lid 4 bepaalt dat iemand tuchtrechtelijk verantwoordelijk blijft voor zijn
handelen verricht in de tijd dat hij ingeschreven stond, ook al is nadien de
inschrijving geschorst. Toch kan en mag na een schorsing of doorhaling
de beroepsbeoefenaar, weliswaar zonder de bescherming van het
register, doorgaan met zijn beroepshandelingen (behoudens de voorbehouden handelingen). Hij is dan echter niet meer aansprakelijk voor de
tuchtrechter. Dit is toch een vreemde constructie? Is er geen mogelijkheid
het tuchtrecht toch ook op hen van toepassing te verklaren, waarbij
bepaalde maartegelen dan uiteraard niet meer mogelijk zijn? Dezelfde
vraag kan worden gesteld over beroepsbeoefenaren die zich niet hebben
laten inschrijven, maar die wel beroepshandelingen mogen en kunnen
verrichten. Zou beroep in cassatie bij de Hoge Raad, indien sprake is
«schending van het recht», niet kunnen worden overwogen?
Hoewel de in dit wetsvoorstel nieuw geformuleerde normen aansluiten
bij de ontwikkelingen die zich vooral in de tuchtrechtelijke jurisprudentie
hebben voorgedaan, betreurden de leden van de P.P.R.-fractie dat het
element van «vertrouwen» is verdwenen. Wat is de reden daarvan, zo
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wilden deze leden weten. Zij waren van mening dat in de individuele
betrekking patiënt-beroepsbeoefenaar het vertrouwen van de patiënt in
de (deskundigheid) van de beroepsbeoefenaar een belangrijk gegeven is.
Zij waren daarom van mening dat «vertrouwen» om die reden als tuchtnorm
gehandhaafd dient te blijven. Kan de regering deze zienswijze delen, zo
vroegen deze leden.
Wat de werkingssfeer betreft, hadden zij de volgende opmerkingen. In
de memorie van toelichting is onvoldoende gemotiveerd waarom slechts
de genoemde beroepsbeoefenaren onder de werking vallen. Kan dat
alsnog nader worden beargumenteerd? Waarom worden niet ook
fysiotherapeuten, ergotherapeuten onder de werkingssfeer gebracht?
Hier verwezen zij naar hetgeen zij hadden opgemerkt onder de paragraaf
alternatieve geneeswijzen.
Artikel 63
De leden van de C D A . f r a c t i e zouden graag zien dat de memorie van
toelichting op artikel 63 zodanig wordt aangepast dat ook geen maatregel
kan worden opgelegd, ondanks een eventuele onjuistheid van de gedraging
van aangeklaagde.
De leden van de P.v.d.A-fractie merkten op dat een voorwaarde die
gesteld kan worden bij de schorsing van de inschrijving is het volgen van
een bijscholingscursus. Ware het niet reëler dat het periodiek volgen van
een bijscholingscursus normaal en verplicht zou zijn, waardoor het als
aparte voorwaarde niet meer nodig zou zijn? Als deze regering toch een
verplichting tot het volgen van een bijscholingscursus zou willen handhaven, dan is de vraag of dat nu juist en alleen bij een schorsing van de
inschrijving zou moeten. Bij schorsing is sprake van laakbaarheid, van
laakbare onzorgvuldigheid. Het normaal op peil brengen van kennis kan
toch niet worden gezien als een passende maatregel in deze situaties.
Dan zou het verstandig zijn de verplichting tot bijscholing in ieder geval
bij een waarschuwing mogelijk te maken. Daar is geen sprake van
verwijtbaarheid, maar wel van onzorvuldigheid, die het gevolg kan zijn
van onvoldoende of verouderde kennis.
Wat is het oordeel van de regering over de suggestie van de voorzitters
en secretarissen van de Medische Tuchtcolleges om een nieuwe maatregel
op te nemen, namelijk een «schuldigverklaring zonder toepassing van
straf» als lichte straf, als de handeling wel onjuist en verwijtbaar wordt
geacht, maar alle omstandigheden is aanmerking genomen een maatregel
niet gerechtvaardigd is? Dit naar analogie van het gewone strafrecht.
De leden van de P.P.R.-fractie waren van mening dat de individuele
genoegdoening aan de klagende patiënt in het tuchtrechtspraak een
belangrijke rol moet spelen. In dat kader zou de aangeklaagde hulpverlener
bij voorbeeld veroordeeld kunnen worden tot herstel van gedaan onrecht,
of het betalen van een schadevergoeding aan de patiënt voor geleden
immateriële schade. Dat laatste, zo betoogden zij, zou een onderdeel
kunnen zijn van de op te leggen boete, waarvan het maximum dan wel
hoger moet liggen dan het thans voorgestelde van f 10.000.-.
De mogelijkheid om op die wijze aan de klagende patiënt een schadevergoeding toe te kennen is, aldus de leden van de P.P.R.-fractie, in het
bijzonder belangrijk omdat op die manier voorkomen kan worden dat de
hulpverlener en patiënt na de tuchtrechtspraak nogmaals in een procedure
verwikkeld raken, ditmaal voor de burgerlijke rechter, alleen wegens de
toewijzing van een schadevergoeding aan de patiënt. De leden van de
P.P.R.-fractie vroegen hierop commentaar van de regering.
Artikel 64
De leden van de P.P.R.-fractie achtten het juist dat in enkele gevallen
als mogelijke voorwaarde voor het recht opnieuw in het register te
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worden ingeschreven, het volgen van bijscholing wordt genoemd
(memorie van toelichting). Zij vroegen of het uit oogpunt van kwaliteitshandhaving en -verbetering niet beter zou zijn het volgen van nascholing
een algemeen verplichtend karakter toe te kennen? Zo nee, waarom niet?
Artikel 65
De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen of het niet beter zou zijn het
woord «enig» door «hetzelfde» te vervangen.
Artikel 66
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat «ne bis in idem»
ook bij het tuchtrecht een juiste regel is. Daar wordt echtereen uitzondering
op gemaakt, namelijk als achteraf feiten bekend worden die, indien deze
op het moment van de beslissing bekend waren, tot een andere eindbeslissing zouden hebben geleid. Niemand, de klager noch de aangeklaagde,
behoort een voordeel te hebben van een behandeling, gebaseerd op
onvolledige feiten. De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen
waarom dit volgens de voorgestelde wettekst niet ten nadele van de
betrokkene kan zijn. Het kan toch blijken uit naderhand bekend geworden
feiten dat deze aan een veel grotere onzorgvuldigheid schuldig is dan
aanvankelijk werd aangenomen?
Dat herziening van een eindbeslissing bij naderhand bekend geworden
omstandigheden die, waren zij bekend geweest op het moment van het
nemen van de eindbeslissing deze anders hadden doen luiden, mogelijk
is, achtten de leden van de P.P.R. fractie juist. Dat echter een zodanige
beslissing nimmer kan leiden tot een wijziging ten nadele van de betrokkene,
achtten zij niet logisch. Gerechtelijke dwalingen, zo betoogden zij, kunnen
immers zowel de klager als de aangeklaagde ten voordele strekken;
naderhand bekend geworden omstandigheden evenzeer. Het thans
geregelde vonden de aan het woord zijnde leden uit het oogpunt van
redelijkheid en billijkheid onevenwichtig. Kan de regering deze opvatting
delen, zo vroegen zij.
Artikel 67
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom de termijn van verjaring
op 10 jaar is gesteld en niet bij voorbeeld op 5 jaar of 20 jaar?
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen op welk ogenblik de verjaringstermijn begint te lopen? In het gewone strafrecht bestaat geen gelijke
verjaringstermijn, maar is deze afhankelijk van de zwaarte van het delict
(in feite van de strafdreiging, maar die houdt verband met de zwaarte).
Zou een gradatie in verjaringstermijn ook hier niet mogelijk zijn, bij
voorbeeld een langere termijn dan 10 jaar, bij voorbeeld 15 of 20, indien
de onzorgvuldige handeling lichamelijk letsel heeft veroorzaakt?
De leden van de P.P.R. fractie vroegen de regering de verjaringstermijn
voor het kunnen berechten van een persoon niet korter te stellen dan op
20 jaar. Welke zwaarwegende redenen zijn er om de termijn op 10 jaar te
stellen?
Artikel 69
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of ook niet dat regionale
tuchtcollege bevoegd tot het behandelen van een zaak in eerste aanleg
zou kunnen zijn binnen welks ambtgebied de te berechten persoon zijn
werkplaats heeft.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet mogelijk zou zijn
ook het regionale tuchtcollege bevoegd te maken binnen welks ambtsge-
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bied de te berechten persoon werkzaam is. Woon- en werkplaats zijn niet
altijd dezelfde en vooral waar het gaat om te voegen zaken is het beter
hetzelfde tuchtcollege (in ieder geval de juristen daarin) de zaak te laten
behandelen.
Artikel 70
De leden van de C D A . f r a c t i e vroegen of niet in de wettekst zou
moeten worden opgenomen dat ook de leden van de colleges, niet jurist
zijnde, hun functie op 70-jarige leeftijd dienen te beëindigen.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom - behalve de voorzitter de andere jurist ook niet voor het leven wordt benoemd.
Zou het niet juister zijn om, zoals bij andere beroepsgroepen langzamerhand gebruikelijk wordt, de voorzitter in ieder geval op zijn 65e jaar
ontslag te verlenen? De overige leden zouden dan ook tot aan hun 65e
jaar moeten worden (her)benoemd. Deze vraag geldt mutatis mutandis
voor de overige rechtscolleges. Zou het niet te overwegen zijn, ter wille
van een vlotte behandeling, secretarissen met een volledige werkweek
aan te stellen?
De leden van de P.P.R.fractie vroegen of, nu de patiënt in het kader
van deze wetgeving een belangrijke plaats inneemt, het niet het overwegen
waard is in de medische tuchtcolleges een plaats voor patiënten(vertegenwoordigers) in te ruimen.
Artikel 72
De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat met samenhangende
zaken bedoeld zal zijn de voeging van zaken. Indien vele zaken, met vele
verschillende beroepsgenoten, worden gevoegd waardoor bij de behandeling zeer grote colleges zullen ontstaan, bestaat dan niet de mogelijkheid
deze colleges iets kleiner te maken?
Artikel 73
De leden van de C.D.A.fractie vroegen of niet in artikel 73 aan «echtgenoten» «samenwonenden» zouden moeten worden toegevoegd.
Artikel 76
De leden van de C.D.A. fractie vroegen of de geheimhoudingsplicht
zich niet behoort uit te strekken tot elke derde?
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of deze bepaling betekent dat
de leden van het tuchtcollege zich wel met anderen dan de belanghebbende
mogen verstaan? Dat leek hen onjuist. Mag de secretaris van het college
de klager niet meer bijstaan met technische hulp? Niet iedereen is in staat
zich door een raadman te laten bijstaan. Ook zal men zich niet altijd door
een inspecteur willen laten bijstaan, als deze het al tot zijn taak vindt
behoren.
De leden van de P.P.R. fractie betreurden het dat de mogelijkheid van
het behulpzaam zijn van een klager bij het formuleren van diens klacht
komt te vervallen. Zij pleitten er ook voor bij de tuchtcolleges fulltime
secretarissen aan te stellen (zoals bij de totstandkoming van het voorontwerp van een Wet BIG al is geadviseerd), die mede tot taak hebben de
patiënt te helpen bij het formuleren en op schrift stellen van zijn klacht(en).
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Artikel 77
Gaarne had het lid van de R.P.F, fractie met betrekking tot lid 1, een
toelichting van de bewindslieden over vacatiegeld. Hij wilde graag enige
aanwijzing over de hoogte van dit bedrag.
Artikel 79
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen aan welke termijn in artikel 79
lid 2 wordt gedacht en of het aangeven van termijnen zonder daarop
sancties te stellen wel zin heeft.
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wat wordt bedoeld met
nodeloze vertraging? Hoe moet het centraal college de vertraging
nagaan? Kan het ook in actie komen naar aanleiding van een rappel van
een klager bij het centraal college? Zal, indien de behandeling aan een
ander college wordt toegewezen, geen extra vertraging optreden?
De leden van de PPR. fractie vroegen over welke termijn het onderzoek
van een regionaal tuchtcollege zich moet uitstrekken, wil sprake zijn van
«nodeloze vertraging» en ingrijpen door het centraal college.
Artikel 80
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom een klacht eventueel
niet mondeling zou kunnen worden ingediend.
De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag een nadere beschouwing
van de regering willen ontvangen over de verhouding van de taken van de
hoofdinspecteur tot die van de regionale inspecteur bij het indienen van
klachten.
Op welke gronden, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie, kan de
voorzitter gemachtigden weigeren (zie ook het algemeen deel van het
voorlopig verslag)?
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom, als het algemeen
belang ermee gemoeid is, het behandelen van een klacht zou moeten
worden gestaakt na het overlijden van de aangeklaagde (lid 9).
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet mogelijk gemaakt
zou kunnen worden, dat een klacht mondeling kan worden ingediend die
hetzij door de inspecteur, hetzij door de secretaris van het college voor de
klager op schrift wordt gesteld. Een schriftelijke klacht kan voor velen een
groot bezwaar opleveren. Dit zou hen kunnen verhinderen een (gerechtvaardigde) klacht in te dienen.
Zij achtten het nuttig ook hier de mogelijkheid te bieden van een
collectieve actie, waarbij de klacht ook ingediend zou moeten kunnen
worden door een representatieve patiëntenorganisatie. Zal de verplichte
advisering door de inspecteur geen onnodige vertraging betekenen en
een zelfde onderzoek ten gevolge hebben als nogmaals door de voorzitter
wordt verricht?
Waarom mag alleen degene die een opdracht heeft gegeven een klacht
indienen en niet de andere leden van een team (lid 1, onder b)?
Op welke gronden kan de voorzitter van het regionale college een
gemachtigde of raadsman die geen advocaat of procureur is, weigeren?
Personen die in dienst zijn van een beroeps- of vakorganisatie of van een
patiëntenorganisatie dan wel deze organisaties vertegenwoordigen,
zouden volgens deze leden niet als gemachtigde of raadsman mogen
worden geweigerd.
In het belang van een eventuele schadevergoeding aan de klager, hetzij
op te leggen door het tuchtcollege, hetzij door de civiele rechter op grond
van de uitspraak van het tuchtcollege, ware het te overwegen een r eeds
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in behandeling genomen klacht niet door het overlijden van de aangeklaagde te doen staken.
De leden van de S.G.P. fractie hadden kennis genomen van de overweging in de memorie van toelichting om ten aanzien van verpleegkundigen
klagers geen rechtstreekse toegang te geven tot de regionale tuchtcolleges.
Zij vroegen een reactie op de mening van de beroepsorganisaties,
volgens wie een vermenging van tuchtnormen en instellingsnormen
dreigt, alsmede een reactie op het voorstel te voorzien in beroepsrecht.
De leden van de P. PR. fractie vonden het onbegrijpelijk dat patiënten
geen mogelijkheid hebben een klacht over het verpleegkundig handelen
bij het medisch tuchtcollege in te dienen. Het argument, genoemd in de
toelichting, dat de tuchtrechter overbelast zou kunnen raken, achtten
deze leden volstrekt onvoldoende. Zij zagen met belangstelling een
nadere toelichting tegemoet (lid 2).
Genoemde leden vroegen, op grond van welke overwegingen de
voorzitter van het regionaal tuchtcollege kan weigeren iemand als
gemachtigde of raadsman, niet-zijnde een advocaat of procureur, toe te
laten (lid 7).
Waarom wordt de behandeling van een klacht bij de dood van de
aangeklaagde hulpverlener gestaakt, zo vroegen deze leden. In hun ogen
betekende dat een verslechtering vergeleken bij het huidig tuchtrecht,
waarin een dergelijke bepaling niet te vinden is (lid 9).
Artikel 81
De leden van de CD.A-fractie vroegen welke bevoegdheden de
vooronderzoeker nog meer heeft. Mag hij bij voorbeeld medische dossiers
inzien, en gegevens van derden gebruiken? Is het in dergelijke gevallen
niet beter een beroepsgenoot van de aangeklaagde bij het vooronderzoek
te betrekken?
Ten aanzien van lid 3 vroegen de leden van de fractie van de V.V.D. of
de formulering van de tweede volzin wel voldoende duidelijkheid biedt
over de bevoegdheden van de voorzitter in diens betrekking tot de politie.
Artikel 82
De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het onjuist dat de
voorzitter aan de klager toestemming kan onthouden kennis te nemen van
bepaalde (gedeelten van) stukken. Dit is in strijd met hun opvattingen
over inzagerecht voor alle cliënten/patiënten. Ter wille van een goede en
eerlijke rechtszaak is het ten principale onjuist een gemachtigde - als
deze geen arts of advocaat/procureur is - inzage te weigeren. De klager
heeft toch de gemachtigde verzocht dan wel opdracht gegeven zijn zaak
te behartigen en vertrouwt hem dus zijn zaak toe.
Gaarne vernamen zij een uitvoerige reactie van de regering op deze
principiële tegenwerping.
De leden van de P.P.R.-fractie kantten zich krachtig tegen de mogelijkheid
dat de voorzitter van een tuchtcollege bepaalde processtukken kan
onttrekken aan de waarneming van een klager. Hiermee werd geen recht
gedaan, zo stelden zij, aan de jarenlang gevoerde discussies over recht
op inzage in het medisch dossier. Erkent de regering dat? Is zij bereid
deze mogelijkheid te schrappen?
Artikel 83
De leden van de C.D.A. fractie vroegen of een aangeklaagde ook
gedagvaard moet kunnen worden en zouden klager en aangeklaagde niet
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de bevoegdheid moeten hebben getuigen en/of deskundigen te doen
horen?
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of uit dit artikel begrepen
moet worden dat de klager en aangeklaagde geen recht hebben getuigen
en deskundigen te doen horen. Dit zou niet juist zijn in verband met een
goede rechtsgang en het gewenste evenwicht tussen de belangen van
klager en aangeklaagde.
Artikel 84
De leden van de V.V.D.fractie hadden twijfels over de bewaking van de
duur van het onderzoek.
Op de voortgang wordt weliswaar door het centraal tuchtcollege
toegezien, zoals in artikel 79 bepaald, maar zou het niet de voorkeur
verdienen ook voor de duur van het onderzoek een termijn te stellen?
Deze zou dan eventueel verlengd kunnen worden. Van een dergelijke
termijnstelling zou immers de zekerheid van tijdige afronding van een
zaak het gevolg zijn. Dit is voor zowel klager als voor aangeklaagde van
groot belang. Overschrijding van de termijn zou dan dienen te worden
gemotiveerd en bij het centraal tuchtcollege gemeld.
Deze leden vernamen gaarne de visie van de regering hierop.
Artikel 87
De leden van de P.v.d.A.-fractie vermochten niet in te zien, waarom in
het afschrift van de eindbeslissing aan de klager bepaalde gedeelten van
de beslissing eventueel niet behoeven te worden opgenomen.
Het gaat hier zelfs niet om inzage in een medisch dossier, wat ook al
niet juist is, maar om de motivering van een juridische beslissing. De
klager kan niet eens zelf beslissen of hij in beroep zou kunnen gaan. Ook
hier achtten deze leden principiële aspecten in het geding.
Het kwam de leden van de V.V.D. fractie vreemd voor dat de klager,
wellicht als gevolg van lid 2, van een deel van de uitspraak niet in kennis
zou worden gesteld. Deze bepaling leek hen onnodig bevoogdend.
Indien toch enige bescherming van de klager tegen mogelijk voor hem
schadelijke elementen in de eindbeslissing noodzakelijk zou zijn volgens
de regering, vernamen zij gaarne haar mening over een procedure min of
meer overeenkomstig die van het kennis nemen van processtukken, zoals
in artikel 82, lid 2 is omschreven.
Bij dit artikel verwezen de leden van de P.P.R.fractie naar hetgeen zij
hadden opgemerkt bij artikel 82, lid 2.
Artikel 88
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of als in artikel 88, lid 1, zou
worden gesteld dat de schriftelijke aankondiging van het voornemen
beroep in te stellen binnen 30 dagen wordt gedaan, zo spoedig mogelijk
gevolgd door een gegrond beroepschrift, artikel 88, lid 3, niet zou kunnen
vervallen (zie tevens artikel 98, lid 1).
De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat de klager ook bij het
opleggen van een maatregel in beroep zou moeten kunnen gaan. Zou het
niet beter zijn, analoog aan beroep in civiele zaken en de huidige bepalingen
in het burgerlijk recht, dat de klager na het indienen van een beroepschrift
nog gedurende een bepaalde termijn de mogelijkheid heeft tot het
indienen van een nadere memorie van grieven, waarin een nadere
formulering van de gronden voor het beroep is opgenomen?
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De leden van de P.P.R. fractie begrepen niet waarom het nodig is een
klager het recht van beroep te ontzeggen, indien een maatregel op zijn
klacht in eerste aanleg aan een aangeklaagde is opgelegd. Deze leden
achtten dit strijdig met het beginsel dat niemand van zijn rechtsgang kan
worden afgehouden. Deelt de regering deze opvatting?
Artikel 89
Met betrekking tot het vijfde lid vroegen de
de regering een heroverweging. De noodzaak
righeid alleen te eisen bij een verandering ten
wie geklaagd is, maakt de procedure in hoger
buitengewoon moeilijk, zo was hun mening.

leden van de V.V.D.-fractie
om een dergelijke eenpanadele van degeen tegen
beroep voor de klager

Artikel 93
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of ook niet de hoofdinspecteur
een voordracht tot het nemen van maatregelen wegens ongeschiktheid
zou moeten kunnen doen (lid 3).
De leden van de P.v.d.A-fractie vroegen waarom de klacht over het
«niet functioneren» alleen door de inspecteur kan worden ingediend. Vele
patiënten zullen toch vaak op de hoogte zijn van verkeerd functioneren.
Klachten bij de inspectie ter zake komen niet altijd tot hun recht.
De in hoofdstuk VIM omschreven mogelijkheid maatregelen te nemen
tegen beroepsbeoefenaren wegens ongeschiktheid, achtten de leden van
de P.P.R.-fractie een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige
regelingen. Zij vonden het tevens een welkome aanvulling op de mogelijkheid tot het vorderen van maatregelen in het kader van het tuchtrecht.
Kritiek hadden genoemde leden echter op het punt, dat de voordracht tot
het nemen van maatregelen wegens ongeschiktheid voorbehouden is aan
de Inspectie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (artikel 93, lid
3).
Immers, gebleken is (onder andere uit het rapport van de Nationale
ombudsman van december 1985) dat in veel gevallen de inspectie daar
niets aan doet. Daarom stelden deze leden voor dat ook andere betrokkenen
een voordracht tot het nemen van maatregelen moeten kunnen doen. Als
voorbeeld noemden zij representatieve patiënten/consumentenorganisaties. Graag vernamen zij de mening van de regering hierover.
Artikel 94
De C.D.A.'fractieleden waren van mening dat de behandeling van
zaken leidend tot een maatregel wegens ongeschiktheid gezien het
gegeven dat hier «een beoordeling van de persoonlijke gesteldheid van
de betrokkene aan de orde is» niet in het openbaar kan geschieden.
Artikel 96
De leden van de P.v.d.A.fractie stelden vast dat de verwijzing die in lid
5 van dit artikel wordt gedaan naar artikel 76, niet overeenstemt met de
verwijzing die in het voorontwerp staat. Daar wordt immers verwezen
naar artikel 73. Is hier sprake van een fout? Zo nee, kan deze wijziging
worden toegelicht?
Artikel 98
De leden van de P.v.d.A. fractie merkten op dat de verwijzingen in het
tweede en derde lid van dit artikel niet overeenstemmen met de verwijzin-
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gen in het voorontwerp van wet. Kunnen deze wijzigingen worden
toegelicht?
Artikel 100
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of zij terecht konden aannemen
dat de in artikel 100 genoemde ambtenaren behoren tot de categorie
ambtenaren werkzaam bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
Artikel 103
Het was de leden van de C.D.A.-fractie niet geheel duidelijk in hoeverre
bij openbare tuchtrechtspraak de geheimhoudingsplicht gehandhaafd kan
of moet worden. Het kan in het belang zijn van de procesgang dat
vertrouwelijke gegevens naar voren worden gebracht. Dit feit kan echter
een klager schaden. Het bestaan van conflicterende belangen en welke
daarvan moet prevaleren wordt onvoldoende duidelijk omschreven in de
tekst van dit artikel. De leden van de C.D.A.-fractie achtten nadere
toelichting van dit artikel gewenst.
Artikel 104
De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat voor dit artikel en voor
artikel 108 hetzelfde geldt als is opgemerkt over artikel 54, lid 2. Zij
meenden dat de minister geen algemene maatregel van bestuur mag
uitvaardigen, alvorens de Kamer door het toezenden van een ontwerpalgemene maatregel van bestuur in de gelegenheid gesteld te hebben
eventueel een formele wetswijziging te vragen.
Artikel 105
Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg op welke manier de regering bepaalt
welke organisaties van beoefenaren representatief zijn. Hij wenste dat
ook overleg wordt gepleegd met kleine organisaties die er een andere
ethische opvatting op nahouden. Kan de regering toezeggen deze
organisaties ook zoveel mogelijk bij overleg te betrekken?
Artikel 109
De leden van de C.D.A.-fractie vonden de intentie van hetgeen bepaald
wordt in artikel 109 duidelijk.
Niet geregistreerden en geregistreerden die zich begeven buiten het
terrein van hun deskundigheid en daarbij schade aan de gezondheid van
anderen veroorzaken, kunnen worden gestraft met 3 dan wél 6 maanden
gevangenisstraf en geldboetes van de tweede categorie.
De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat de bepaling «schade» in
een aantal gevallen moeilijk te omschrijven is. Valt het begrip «genezers
delay» bij kankerbehandeling hieronder?
Kan het onthouden van in regulier geneeskundig handelen vanzelfsprekende therapie (bij voorbeeld antibiotica bij longontsteking) een alternatief
werkende geneeskundige worden aangerekend?
Artikel 127
Met betrekking tot artikel 127 en volgende wilde het lid van de R.P.F.fractie weten in hoeverre de termen «geneeskundige» en «geneesheer»
nog in de Nederlandse samenleving zullen blijven functioneren en welke
waarde zo'n term nog heeft. Geeft de titel «geneeskundige» nog het
bewijs de studie Geneeskunde te hebben voltooid, zo vroeg dit lid.
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Artikel 131
De leden van de CD.A-fractie stelden dat het duidelijker zou zijn als de
Raad voor de Beroepen in de individuele gezondheidszorg in het nieuwe
artikel niet «De Raad» maar «De Kamer» wordt genoemd.
Dit schept geen verwarring met de in andere artikelen genoemde
«Raad» waarmede de Nationale Raad voor de Volksgezondheid wordt
bedoeld.
Naar aanleiding van hetgeen zij op bladijde 19 van de memorie van
toelichting hadden gelezen, vroegen de leden van de S.G.P.-fractie hoe
de taak van de Raad voor de beroepen ten aanzien van opleidingseisen
zich verhoudt tot de activiteiten van bij voorbeeld de HBO-Raad.
Artikel 158
Het lid van de G.P. V-fractie wees erop dat als gevolg van het intrekken
van een aantal medische beroepen, eveneens het afleggen van de eed (of
belofte) zoals neergelegd in artikel 21 van de Wet van 25 december
1878, komt te vervallen. Het had hem enigzins bevreemd dat daarvan in
de memorie van toelichting met geen woord wordt gerept. Hij achtte het
evenwel alleszins passend om in de onderhavige wet een vergelijkbare
bepaling op te nemen, bij voorbeeld gekoppeld aan de titel registratie. Hij
zou hierover graag het oordeel van de regering vernemen.
Artikel 159
Het lid van de R.P.F, fractie vroeg de regering hoe belangrijk zij het
acht dat de Wet BIG voor het einde van deze kabinetsperiode in het
Staatsblad is gepubliceerd.
De voorzitter van de commissie,
Haas-Berger
De griffier van de commissie,
De Gier
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