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Stenografisch verslag van een
mondeling overleg van de vaste
Commissie voor de
volksgezondheid 1

Woensdag 27 mei 1992

Aanvang 10.45 uur

Voorzitter: Lansink

Aan de orde is de behandeling van
de artikelen en de daarop
ingediende amendementen van
het wetsvoorstel Beroepen
individuele gezondheidszorg
(19522)

De voorzitter Ik deel de leden mee,
dat de minister van Justitie pas
tegen kwart over twaalf hier
aanwezig kan zijn. Dat betekent dat
wij de behandeling van de artikelen
waarvoor hij in het bijzonder verant–
woordelijk is naar dat tijdstip moeten
verschuiven. Ik verwacht echter dat
wij voor die tijd nog niet aan de
behandeling van die artikelen toe
zijn.

Mevrouw Beckers heeft mij
meegedeeld dat zij, in verband met
andere werkzaamheden, de verga–
dering enkele keren zal moeten
verlaten. Zij doet dat dus niet
vanwege gebrek aan belangstelling,
maar dit is het gevolg van dubbele of
driedubbele bezigheden. Een
dergelijk risico lopen wij natuurlijk
als wij dergelijke wetsvoorstellen in
een mondeling overleg moeten
behandelen.

Artikel 1

De heer Kohnstamm (D66): In lid
2, onder b en c, komt het woord
"weefsel" voor. Dat woord is in het
wetsvoorstel op de orgaandonatie
anders verwoord. Ik neem aan, dat
daar dezelfde terminologie zal
moeten worden gehanteerd. Ik vraag
of op dit punt niet een gelijkluidende
formulering moet worden gebruikt.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik heb de stukken met
betrekking tot orgaandonatie nu nlet
paraat. Naar mijn mening moet in de
terminologie voldoende coherentie
zijn. Daarom wil ik dit punt met
betrekking tot de orgaandonatie
nader bezien.

Artikel 3
- amendement-Netelenbos (stuk
nr. 26, I) (vervallen)
- amendement-Netelenbos (stuk
nr. 27, I (vervallen)
- amendement– Vriens–
Auerbach/Laning-Boersema
(stuk nr. 37. I)

Mevrouw Terpstra (VVD):
Voorzitter! Ik wil graag opmerken dat
ik gelukkig ben met de zesde nota
van wijziging waarbij, ook naar
aanleiding van de evaluatie, de
fysiotherapeut is opgenomen in
artikel 3. Ik vind dit een juiste
beslissing.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Officieel moet ik mijn
amendementen die volgens de nota
van wijziging door de regering zijn
overgenomen, intrekken. Dit
betekent dat de amendementen nrs.
26 en 27 komen te vervallen.

Verder is het natuurlijk duidelijk
dat ten aanzien van artikel 3, lid 1,
de verplichting bestaat dat registers
worden ingesteld. Daarover hebben
wij in de eerste termijn uitvoerig
gesproken en dat is ook toegezegd.
Met deze woorden bekrachtig ik dat
nog een keer.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter! Op mijn amendement is

de staatssecretaris in eerste termijn
inhoudelijk niet ingegaan. Ik vind dat
wij nogal wat zwaarwegende
argumenten aangedragen hebben
om vooralsnog de beroepen
waarvoor het criterium tuchtrecht
geldt niet in de wet op te nemen.
Graag krijg ik dus alsnog een inhou–
delijk commentaar van de staatsse–
cretaris.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Over de door mevrouw
Netelenbos genoemde verplichting
om registers in te stellen kan geen
misverstand zijn. Ik bevestig dat nog
eens.

Het amendement op stuk nr. 37
van mevrouw Vriens betreft het
vooralsnog niet invoeren van een
publiekrechtelijk tuchtrecht voor
verpleegkundigen, klinisch psycho–
logen en psychotherapeuten. Wij
hebben daar eerder over gesproken.
In uw motivering zegt u: het zou
nuttig zijn de Nationale raad voor de
volksgezondheid daar nog eens over
te laten adviseren en vooralsnog
deze beroepen in afwachting van de
uitkomst van dat advies nog niet in
de wet te regelen. Misschien mag ik
daar de volgende punten naast
zetten om aan te geven waarom ik
meen dat aanneming van het
amendement toch indringend zou
moeten worden ontraden. In het
verleden heeft de NRV al een– en
andermaal getoetst of het beroep
van psychotherapeut voor tuchtrecht
in aanmerking komt. Die toetsing viel
positief uit. Ik herhaal de
argumenten kort. De psychothe–
rapeut beschikt over een voor de
patiënt eigenlijk niet goed te beoor–
delen deskundigheid. Dat is een heel
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zwaarwegend punt. Daarnaast
ontbreken voldoende andere correc–
tiemogelijkheden. In een later advies
heeft de NRV aangegeven dat die
argumenten ook van toepassmg zijn
op de klinisch psychologen en dat er
dus ook voor die beroepsgroep
aanleiding is te veronderstellen dat
het publiekrechtelijk tuchtrecht echt
meerwaarde heeft. Bij twijfel of bij
het vermoeden dat in betekenisvolle
mate nieuwe gezichtspunten bij die
advisering aan de orde zouden
kunnen komen, zou ik gevoelig zijn
voor de argumentatie van mevrouw
Vriens. Maar gegeven de advisering
in het verleden is er naar mijn
oordeel zakelijk gezien eigenlijk geen
enkele behoefte aan nadere
advisering, omdat er geen enkele
indicatie is dat die nadere advisering
een nieuw licht werpt op de in de
afgelopen jaren gehanteerde
argumenten. Vandaar dat ik dat
amendement van het commentaar
voorzie dat ik al eerder heb gegeven.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter! Het gaat er niet om dat
mijn fractie denkt dat de beroepen
die nu genoemd worden in de wet
onder het criterium "tuchtrecht"
geen tuchtrecht zouden moeten
hebben Ik heb gesteld: wij praten
nog over de criteria. Bij het tucht–
recht zal mevrouw Laning nog terug–
komen op een eventuele
aanscherping van de criteria. Er
wordt een nieuwe commissie-BIG
ingesteld. Er waren al adviezen van
de Gezondheidsraad toen wij nog
vier criteria hadden om in de wet
opgenomen te worden. Mijn
stellingname is: zorg ervoor dat
andere beroepen niet op basis van
rapporten die ontwikkeld zijn voordat
wij onze criteria vastgesteld hebben
een beroep kunnen doen om ook in
de wet opgenomen te worden. Ik
vind het vreselijk belangrijk. Wel heb
ik intussen van de beroepsgroepen
begrepen dat het psychologisch een
heel slechte zaak zou zijn voor die
beroepsgroepen als ze, al was het
maar voor zes maanden, uit de wet
werden gehaald Voor de achterban
- ze zijn druk bezig met verenigings–
tuchtrecht - zou dat toch iets van
een diskwalificatie betekenen. Hoe
staat u er tegenover? Ik heb eerst
gezegd: haal ze er vooralsnog uit. Je
kunt ze er ook in laten staan, maar
laat dan de nieuwe commissie-BIG
alsnog die vier beroepen toetsen,

zodat je een stukje jurisprudentie
krijgt en andere beroepsgroepen in
de toekomst niet op basis van
voorgaande adviezen kunnen
zeggen: wij voldoen ook aan die
argumenten. Dan zou ik mijn
amendement kunnen intrekken.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik laat de nadere gedachte van
mevrouw Vriens even goed tot mij
doordringen. Als je ervan uitgaat dat
er nu voldoende argumenten zijn om
dat tuchtrecht te introduceren voor
de onderscheiden beroepsgroepen
die hier aan de orde zijn, dan kan ik
mij wel voorstellen dat ook in de
nadere advisering van de BIG-raad
heel zorgvuldig wordt gekeken naar
de vormgeving van dat tuchtrecht en
de implementatie en het tempo
ervan. Dan kijk je ook heel praktisch
naar de kostenkant ervan, bijvoor–
beeld voor een grote groep verpleeg–
kundigen Als er over het principe
overeenstemming bestaat en
mevrouw Vriens bereid is om haar
amendement in te trekken, dan wil ik
zeker haar aanbeveling overnemen
om aan de BIG-raad te verzoeken
nog eens heel zorgvuldig naar de
wijze van implementatie van dat
uitgangspunt te kijken, ook in relatie
tot de kosten-batenkant van dat
vraagstuk. Het principe van het
publiek tuchtrecht als zodanig moet
nu evenwel bij wet worden
vastgelegd.

Mevrouw Terpstra (VVD): Is de
evaluatie van de wet niet het meest
geschikte moment voor die herover–
weging of specificering door de
BIG-raad? Dan kan immers in feite
de algehele afweging worden
gemaakt, of de artikelen ook zo
werken als wij allemaal hebben
bedoeld. Dat zou een compromis
kunnen zijn. Als de staatssecretaris
dat toezegt, dan lijkt mij dat een
zuiverder procedure dan dat je het
nu toch wat in de lucht laat hangen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
steun dat zeer. Ik ben het namelijk
niet eens met de redenering van de
CDA-fractie. Je moet niet te veel
onzekerheid creëren. Aangezien er
echter toch op enig moment wordt
geëvalueerd, kan het daarbij aan de
orde komen.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Maar dan worden de criteria

geëvalueerd. Ik heb hierover in mijn
eerste termijn al 15 minuten
gesproken. Het gaat mij erom dat de
adviezen uitgebracht zijn voordat de
verfijnde criteria die nu in de wet zijn
aangebracht, waren ontwikkeld. Het
enige dat ik nu vraag is om de
commissie-BIG te laten constateren:
de vier beroepen voldoen aan de
criteria die in de huidige wet zijn
neergeslagen. Daarvoor behoeven
wij toch geen schrik te hebben. Uit
brieven van zowel de NVP als de NIP
blijkt dat zij geen bezwaar hebben
tegen het alsnog toetsen aan de
criteria die nu in de wet zijn
opgenomen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): lets
staat wel of niet in een wet. Wij
beslissen daarover.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
In de eerste plaats vind ik dat bij de
implementatie van tuchtrecht voor
deze nieuwe categorieën beroepsbe–
oefenaren de nodige zorgvuldigheid
moet worden betracht. Ik zeg toe dat
ik de BIG-commissie zal verzoeken,
dat de komende tijd zorgvuldig uit te
werken.

Het tweede punt betreft de door
mevrouw Terpstra ingebrachte
evaluatie. Ik vind dat sowieso nuttig.
Daarbij kan ook verslag worden
gedaan van nieuwe aanvragen en
van de manier waarop dat soort
toetsingsprocessen is verlopen. Dan
komen wij op enig moment wellicht
ook voor de vraag te staan of dit
leidt tot het aanvullend in de wet
opnemen van bepaalde nieuwe
beroepen.

Mevrouw Terpstra (VVD): Of tot het
schrappen van bepaalde beroepen.

Staatssecretaris Simons: Bij de
evaluatie is niets uitgesloten.

Het derde punt is de suggestie van
mevrouw Vriens: neem het nu in de
wet op en vraag vervolgens aan de
bevoegde autoriteiten of wij wel een
verstandige beslissing hebben
genomen. Dat vind ik een brug te
ver. Daarvoor moeten wij langs de
lijn van de evaluatie werken. Wij
moeten niet met terugwerkende
kracht zeggen: wij weten niet zeker
of wij een goede beslissing nemen,
dus laten wij op korte termijn een
hertoetsing uitvoeren. Dat zou incon–
sistent zijn.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik wil nog een foutje
corrigeren. Ik riep dat ik voornemens
was, mijn amendement op stuk nr.
26 in te trekken. In dat amendement
is evenwel ook opgenomen, welke
voorbehouden handelmgen de
fysiotherapeut mag uitvoeren. De
fysische agentia - het gebruik van
infrarood of de opwarming van
weefsel, wat fysiotherapeuten doen
zonder een indicatiestelling van
artsen - moeten echter wel worden
geregeld. Anders mogen die mensen
niet meer met die toestellen aan de
gang. Hoe wil men dat regelen met
het voorstel, zoals dat nu bij nota
van wijzigingen is ingediend? Het is
nu niet geregeld Ik zou dus een
nieuw amendement op stuk nr. 26
kunnen indienen om die voorbe–
houden handeling te regelen. Er
moet in ieder geval een oplossing
voor komen.

Staatssecretaris Simons: Ik begrijp
het zo, dat de fysiotherapeuten via
de zesde nota van wijzigingen niet
bevoegd worden verklaard voor de in
die nota opgenomen toepassing,
gezien de aard daarvan. Daarmee
lijkt mij het amendement in de strikte
zin van het woord achterhaald.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Fysiotherapeuten gebruiken bijvoor–
beeld infrarood en opwarmingstech–
nieken, een soort magnetron voor
mensen. Zij gaan niet eerst naar een
arts die daarvoor de indicatie stelt.
Mogen die mensen dat doen zonder
die indicatiestelling van de arts?
Volgens mij mogen ze dat niet, als je
kijkt naar de voorbehouden
handeling. Dan moet dat dus worden
geregeld.

Mevrouw Terpstra (VVD): Voor
goed begrip: Mevrouw Netelenbos
wil dus dat ze dat wel mogen, zonder
indicatiestelling van de arts.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Inderdaad.

Staatssecretans Simons: Dat ligt
exact in lijn met de nota van wijzi–
gingen. Wij komen zo op de
beperkte uitbreiding van de voorbe–
houden handelingen, maar de
fysische agentia, zoals in het
amendement verwoord, is geen
voorbehouden handeling. Die kan

dus door een fysiotherapeut worden
verricht.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dan
trek ik nu het amendement definitief
in.

De voorzitter: Het amendement op
stuk nr. 26 is nu ingetrokken.

Artikel 5
- amendement-Netelenbos/
Vriens-Auerbach (stuk nr. 28)

Mevrouw Terpstra (VVD):
Voorzitter! Mag ik aan mijn collega's
vragen waarom het amendement op
stuk nr. 28 nodig is? Wat is daar de
diepere achtergrond van?

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
sluit mij bij die vraag aan. Ik heb mij
enigszins verbaasd over dit
amendement. Omdat de regelzucht
van het kabinet al vrij groot is
geweest, heb ik mij erover verbaasd
waarom uitgerekend op zo'n onder–
geschikt punt kamerleden het
blijkbaar nodig vinden om niet een
maximalisering - wat dat betreft kan
ik mij nog voorstellen, dat een
bepaald bedrag in de wet wordt
opgenomen - maar in feite een
minimalisering op te nemen. Dat is
mij echt een raadsel.

De heer Kohnstamm (D66): Ik sluit
mij daarbij aan. Wat betreft de
formulering van het amendement
twijfel ik eraan, of dat echt doet wat
in de toelichting staat. Dan zou je
namelijk moeten zeggen: Alle kosten
van de behandeling worden betaald.
Dat is echter meer de technische
kant. De inhoudelijke kant, aange–
geven door de eerdere sprekers,
steun ik ook.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
discussie ging over de vraag, of de
overheid een belangrijke rol zou
moeten spelen bij de constitutieve
registratie. Er was een soort aandrift
om dat uit te besteden. Het betekent
voor de overheid namelijk een
taakverzwaring en het brengt dus
ook kosten met zich. Omdat mijn
fractie zeer hecht aan de constitu–
tieve registratie, maar ook begrip
heeft voor het feit dat de overheid
de samenleving als geheel natuurlijk
niet in volle omvang kan laten
opdraaien voor de kosten die hierbij
worden gegenereerd, en omdat je

ook niet telkens discussies met
beroepsbeoefenaren moet krijgen
over wie nu hoeveel moet betalen
voor de registratie, vonden wij het
een goede zaak om de betaling van
de constitutieve registratie in de wet
te regelen. Uit de aard der zaak is
dan sprake van een complexe
situatie die geld kost. De beroeps–
groep heeft echter zelf ook belang
bij de bescherming van het beroep.
Deze moet dan ook voor de kosten
worden aangesproken. Dat betekent,
dat in de wet moet staan dat men
voor de kosten verantwoordelijk is en
dat die worden betaald naar rato van
de effectieve kosten. Er hoeft niet
"alle kosten" te staan, want de
kosten zijn gewoon de kosten.
Juridisch is het op deze manier
sluitend genoeg.

Staatssecretaris Simons: Voordat
het amendement was ingediend, had
ik mij nog nooit de vraag gesteld wie
de kosten anderszins zou moeten
betalen Ik vind deze voorzienmg dus
heel nuttig. Mogelijk heeft deze ook
nog enige remwerking.

Mevrouw Terpstra (VVD): Waarom
heeft de staatssecretaris het
amendement dan niet overgenomen?

Staatssecretaris Simons: Bij de
vaststelling van de nota van wijzi–
gingen heb ik mij vooral geconcen–
treerd op die zaken vanuit de Kamer
die een nadrukkelijke bestuurlijke
afweging van het kabinet noodza–
kelijk maakten. Ik zou mij niet
verzetten als een meerderheid van
de Kamer zou zeggen: Alles
afwegende, moeten wij het niet
doen. Ik wil de aanneming van het
amendement echter geenszins
ontraden. Het is een zinvol
amendement.

De voorzitter Heeft iemand
bezwaar tegen overname van het
amendement? Dat is niet het geval.
Dan kunnen wij vaststellen dat dit
amendement wordt overgenomen.

Mevrouw Terpstra (VVD): Dat
betekent dat van de lange lijst van
gewijzigde artikelen er thans van de
185 nog maar 40 zijn die nog geen
veranderingen hebben ondergaan.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik heb nog een vraag over
het vijfde lid van artikel 5. Ik heb mij
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beziggehouden met close reading.
Dat heb ik echter niet tot het einde
volgehouden. Het vijfde lid vind ik op
zijn minst onduidelijk of verkeerd
opgesteld. Het lid handelt over de
aanvraag om in een register te
worden ingeschreven. In dat vijfde
lid staat: "Een besluit om de
aanvrage niet te behandelen wordt
aan de aanvrager bekendgemaakt
binnen vier weken nadat de aanvrage
is aangevuld of nadat de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is
verstreken." Als ik het goed begrijp,
staat er: of het besluit moet binnen
vier weken vallen of na vier weken.
Dan staat er dus niets. Het kan
echter zijn dat ik het verkeerd lees.

De heer Pluimakers: Voor zover ik
mij kan herinneren - het is al weer
lang geleden - is de bepaling
ontleend aan de Algemene wet
bestuursrecht. Wij voelen ons niet
vrij om op dat punt de opzet te
veranderen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Als het uit de Algemene wet
bestuursrecht komt, zal het dus wel
goed zijn. Ligt het dan aan mij dat
het wat onduidelijk is? Kan ernaar
gekeken worden of het inderdaad zo
uit de wet is overgenomen of dat er
ergens iets fout is gegaan?

Staatssecretaris Simons: Dat zeg ik
toe.

Artikel 6

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! In artikel 6, lid b staan de
woorden: "in kracht van gewijsde
gegane rechterlijke uitspraak". Ik ben
geen jurist. Kan mij daarom
uitgelegd worden wat het woord
"gewijsde" betekent?

De heer Kohnstamm (D66): Dat
betekent dat er geen beroep meer
mogelijk is tegen de uitspraak.

Ik wil nog een technisch puntje
naar voren brengen. De geestelijke
stoornis is krachtens de 30PZ
anders verwoord. Ik meen dat het
hier ook moet worden aangepast.
Het is een kleinigheid, maar in de
BOPZ wordt gesproken over stoornis
van de geestvermogens. De BIG
moet volgens mij op dit punt aan de
BOPZ worden aangepast.

Staatssecretaris Simons: De
aanpassing met de wet-BOPZ acht ik
uiterst correct. Ik zal dat punt
overnemen.

De heer Pluimakers: De formule "in
kracht van gewijsde gegaan rechter–
lijke uitspraak" doelt erop dat de
beslissing onherroepelijk is
geworden.

Artikel 8
- amendement-Netelenbos/
Vriens-Auerbach (stuk nr. 40)

De heer Kohnstamm (D66): Ik
begrijp de achterliggende redenering
niet bij het amendement op stuk nr.
40. In de toelichting wordt de inhoud
namelijk niet goed gemotiveerd.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dit
punt is in eerste termijn uitvoerig aan
de orde geweest. Er staat nu in
artikel 8 een kan-bepaling, terwijl ik
grote waarde hecht aan een verplich–
tende bepaling, dus aan een
moet-bepaling. In eerste termijn is
met de staatssecretaris afgesproken
dat er op termijn voor alle beroepen
die in artikel 3 zijn geregeld, een
verplichte periodieke registratie
komt. Het gaat erom dat alle
beroepen die in artikel 3 geregeld
zijn, kwalitatief, adequaat en "up to
date" functioneren.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik begrijp na deze
toelichting nog niet wat er met dit
amendement wordt bedoeld.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
In de vorige discussieronde tussen
Kamer en kabinet op dit punt is door
mij naar voren gebracht dat er bij het
invoegen van dit element geen
sprake was van een principiële
houding van het kabinet. Over het
uitgangspunt van het belang van
periodieke registratie en over de
morele verplichting zijn wij het eens.
Ik heb gewezen op het praktische
vraagstuk van de kosten-/batena–
nalyse. Zelfs de eenmalige
registratie, waarmee men wil starten,
is al een enorme klus. Wat mij
betreft kan het amendement overge–
nomen worden, onder de vaststelling
dat dit in de praktijk zal leiden tot
een zeer gefaseerde invoering van de
periodieke registratie en dat er voort–
durend een afweging plaats zal
vinden over tempo, baten en lasten.

Artikel 13
- amendement-Netelenbos/
Vriens-Auerbach (stuk nr. 29)

Mevrouw Netelenbos (PvdAj: Met
dit amendement wordt een tekstver–
betering beoogd, waarin "het
beroepsonderwijs" vervangen wordt
door "betrokkenen bij de opleiding
tot het desbetreffende beroep".

Staatssecretaris Simons: Met die
tekstverbetering ga ik akkoord. Het
amendement kan overgenomen
worden.

Artikel 15

Mevrouw Terpstra (VVD): De heer
Van Middelkoop is op dit punt een
uitvoerige schriftelijke behandeling
toegezegd. Is hij daartevreden mee?

De heer Van Middelkoop (GPV):
Maar zeer ten dele. Het blijft mij een
raadsel waarom dit artikel in de wet
is opgenomen. Waarom wilde het
kabinet in de wet opnemen dat de
erkenning van bepaalde specialisten–
titels bij algemene maatregel van
bestuur geregeld moet worden? Het
is toch evident dat de beroepscate–
gorieën er belang bij hebben om een
en ander zelf te organiseren. Kan de
staatssecretaris voorbeelden geven
op grond waarvan hij heeft besloten
om dit noodartikeltje in de wet op te
nemen? Het stemt toch niet overeen
met het streven naar zelforganisatie,
dat de regering de aanwijzing van
bepaalde specialismen zelf regelt? Ik
vraag me dus af welke rampen er
over ons heen zouden komen als dit
artikel niet m de wet was
opgenomen.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik zou een overdreven
voorstelling van zaken geven, als ik
hier een absoluut rampenscenario
zou voorspellen. Ik word een enkele
keer door de Kamer wel eens kritisch
ondervraagd over de verhouding
tussen de invloed van de overheid en
die van partijen. Uitdrukkelijk is hier,
ook qua strekking, een maximaal
accent op zelfregulering van
beroepsgroepen aan de orde. Ik ben
dat met de heer Van Middelkoop
eens. Ik acht het wenselijk dat in een
ultimum-remedium-situatie de
overheid toch een nadere bepaling
kan maken. Er kan een moment zijn
waarop enige beroepsgroep niet de
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voorziening treft die naar ons
oordeel wenselijk is via de weg van
zelfregulering. Als wij alles zo keurig
regelen, zou het wat ongelukkig zijn
als wij bij nader inzien en met terug–
werkende kracht alsnog iets in de
wet moeten regelen. Daarom is de
ultimum-remedium-bepaling
opgenomen. Dat is de enige
argumentatie.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik constateer dat de
regering of de staatssecretaris hierbij
wel in een wat ongemakkelijk
vaarwater kan komen, omdat men bij
de normale procedure van artikel 13
op een gegeven moment de repre–
sentativiteit moet toetsen. De
mogelijkheid bestaat dus dat gecon–
stateerd moet worden dat de repre–
sentativiteit onvoldoende is. Dat zou
de staatssecretaris in de verleiding
kunnen brengen om te zeggen: Ik ga
het maar zelf doen. Zo'n vaart zal het
niet lopen, maar de wetstekst biedt
wel die mogelijkheid.

Staatssecretaris Simons: De
opmerking van de heer Van
Middelkoop is formeel volstrekt juist.
Wat mij betreft zou de toonzetting
moeten zijn om er pas in een uiterste
situatie een uiterst bescheiden
gebruik van te maken. Het maximale
accent moet liggen op zelfregulering
van de representatieve organisaties.

Mevrouw Terpstra (WD):
Voorzitter! Ik wil graag een aanvul–
lende vraag stellen. Deze slaat ook
op artikel 13 in relatie tot artikel 15.
Ik heb de antwoorden van de staats–
secretaris aldus verstaan. Het gaat
hier in feite om een artikel dat een
knoop doorhakt daar waar er sprake
is van een voortdurende stammen–
strijd tussen bijvoorbeeld twee
richtingen van een bepaald beroep,
zonder dat hier een oplossing voor te
vinden is. Hierbij is het gewenst dat
de consument een bescherming
krijgt, althans dat hij de mogelijkheid
krijgt om te informeren naar de
kwaliteit van de opleidmg Heb ik dat
goed verstaan? Als de staatssecre–
taris erbij zegt dat hij van artikel 15
zeer sporadisch gebruik zal maken,
gaat de VVD ermee akkoord. Wij
maken hierbij de aantekening dat
ook wij ons situaties kunnen
voorstellen dat het nodig is om dit
artikel aan te grijpen.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Ik zou hetzelfde gezegd kunnen
hebben.

Artikel 17

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ons probleem rond de
basisartsen begint bij artikel 17. Dit
gaat vervolgens nog wel even door in
het wetsvoorstel. Ik heb uitvoerig
aandacht gevraagd voor het
dilemma. Aan de ene kant kennen
wij een universitaire opleiding waarin
mensen opgeleid worden tot
basisarts, maar waarbij er nu voor
elke beroepsgroep een specialisatie
is, inclusief de huisarts. Ik weet nog
steeds niet goed hoe de staatssecre–
taris denkt de consument te kunnen
beschermen. De consument moet
kunnen leren verstaan dat, als
iemand geregistreerd arts is en dat
op zijn deur heeft staan, dit heel
goed kan betekenen dat hij geen
huisarts is. Als het gaat om kwali–
teitswetgeving en consumentenbe–
scherming, vind ik dat een groot
dilemma. Ik heb in het debat in
eerste termijn de aandacht erop
gevestigd dat een basisarts eigenlijk
altijd in een opleidingssituatie zou
moeten werken of in een situatie
waarbij iemand die wel gespeciali–
seerd is de eindverantwoordelijkheid
heeft, bijvoorbeeld via achterwacht–
constructies.

Dat probleem is nog niet opgelost.
Ik zie heel goed dat mijn
amendement dat in feite de basisarts
geheel schrapt uit het wetsvoorstel,
wellicht een wat al te zwaar geschut
is voor zo'n dilemma. Ik zoek nog
steeds naar een oplossing, waardoor
de gewenste duidelijkheid er komt.
Een psychiater kan niet worden
vervangen door een basisarts, als er
geen psychiater of een andere
specialist is, die mede verantwoor–
delijk is voor de activiteit van de
basisarts.

De voorzitter Op dit artikel is geen
amendement ingediend.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Dat
klopt. Bij dit artikel start het
probleem.

Mevrouw Terpstra (VVD): Dit artikel
en de volgende zijn duidelijk in
relatie te lezen met artikel 53,
waarop mevrouw Netelenbos een
amendement heeft ingediend. Ik heb

met belangstelling het antwoord van
de staatssecretaris gelezen naar
aanleiding van het dilemma. De WD
vindt, dat de staatssecretaris gelijk
heeft. Het over de gehele linie niet
zelfstandig bevoegd verklaren van de
basisarts gedurende de opleiding
met betrekking tot alle voorbe–
houden handelingen gaat te ver.
Daarmee gooi je het kind met het
badwater weg. De staatssecretaris
heeft gelijk, als het gaat om een
geleidelijk oplopende bekwaamheid.
Ik denk, dat dit niet in de wet moet
worden geregeld, maar dat de
beroepsgroep dit moet oplossen. Er
zou na iedere blok met een certi–
ficaat kunnen worden gewerkt. Het is
dan duidelijk, dat de bekwaamheid
voor dat bepaalde onderdeel is
verworven. Ik pleit ervoor, de lijn van
de staatssecretaris te volgen.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik denk, dat het al in de wet is
geregeld. In het artikel over de
voorbehouden handelingen is een lid
op verzoek van de Gezondheidsraad
toegevoegd. Mensen kunnen wel
bevoegd zijn, maar niet bekwaam.
Het geldt voor de basisarts en ook
voor de specialist. Volgens mij is het
al waterdicht. Als de basisarts niet
bekwaam is, is artikel 53, lid 8 van
toepassing.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Ik hoorde gisteravond tot mijn
genoegen mevrouw d'Ancona over
de basisarts, die in een asielcentrum
zijn werk had gedaan. Zij verklaarde
hem volledig bevoegd. Ik denk, dat
dit in overeenstemming met de wet
is.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Wij hebben dat punt
aan de orde gesteld. Het heeft
inderdaad met kwaliteit te maken.
Mijn vraag is, of een asielcentrum
aan een basisarts kan worden
overgelaten. Volgens mij is dat
onvoldoende.

Staatssecretaris Simons: Over dit
uiterst belangwekkende onderwerp is
eerder uitvoerig gesproken. Er zijn
forse argumenten - met de nodige
zorgen die je kunt hebben over het
kwaliteitsaspect - die je ervan
weerhouden om de basisarts van de
lijst van bevoegde beroepsbeoefe–
naren te schrappen. Daar zou ik zeer
grote bezwaren tegen hebben. In
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formele zin behoeft er geen zorg te
zijn, dat basisartsen activiteiten
verrichten, waartoe zij weliswaar
formeel bevoegd zijn, maar niet
bekwaam. Gedurende de opleiding
van basisarts tot specialist verkrijgt
men geleidelijk aan bekwaamheden.
Het wringende punt is, hoe kan
worden bereikt, dat zo helder
mogelijk duidelijk is bij patiënten, dat
door de basisarts niet op een
onbekwame wijze wordt gepeuterd.
Ik druk mij wat ongelukkig uit, maar
ik bedoel dat er zekerheid moet zijn
dat men alleen dingen doet waartoe
men bekwaam is. Hoe bereik je dat
in het publieke oordeel?

Ik denk dat er twee wegen te
bewandelen zouden zijn. De eerste is
dat ik de BIG-raad per ommegaande
vraag hoe je het praktische
vraagstuk zo goed mogelijk oplost.
Bepaaide suggesties a la die van
mevrouw Terpstra, waarover ik mij
nu niet wil uitlaten, kunnen daartoe
dienstig zijn. Eerder of parallel
daaraan zou ik LHV en LSV al eens
kunnen vragen welke oplossing zij
zien. Er is zorg bij de Kamer en bij
mij, maar ik vind de weg van het
amendement eigenlijk geen goede
weg om het probleem op te lossen.
Ik erken echter dat er een reëel
probleem kan zijn. Ik geloof dat wij
in overleg met de beroepsgroepen
en parallel daaraan met de BIG-raad
naar een heel praktikabele oplossing
moeten. Wij moeten nagaan in
hoeverre wij in de voorlichting aan
het publiek doeltreffende maatre–
gelen kunnen nemen, teneinde elk
risico te vermijden.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter! Ik ben het helemaal eens
met het voorstel van de staatssecre–
taris, maar dan moet hij het niet
beperken tot de basisartsen. De
kwaliteitstoetsing van bevoegdheid
c.q. bekwaamheid geldt ook voor alle
specialisten en vocr de verloskun–
digen. Zij geldt ook voor de beroeps–
groepen die zelfstandig functioneel
handelingen mogen verrichten.
Overal geldt dat de omstandigheid
dat je bevoegd bent nog niet wil
zeggen dat je bekwaam bent.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik ben het eens met de
aanvulling van mevrouw Vriens.

Ik zou de toezegging van de
staatssecretaris graag uitgebreid
zien. Publieksvoorlichting is één,

maar het lijkt mij goed dat er een
regeling of een soort principe–
afspraak komt hoe een basisarts in
een arbeidssituatie kan werken. Niet
iedere basisarts is in opleiding Er
zijn AGNIO's die werken zonder in
opleiding te zijn. Mevrouw Beckers
had ook al een belangwekkend
voorbeeld. Daarvoor moeten er
regelingen komen. Als dat kan
worden meegenomen in de consul–
tatie van de BIG raad en de beroeps–
groepen, waarbij ook de vereniging
van basisartsen betrokken moet
worden, kunnen er werkafspraken
worden gemaakt. Zij zullen nooit
mogen functioneren als waren zij
geheel bevoegd. Zij mogen ook niet
de schijn ophouden dat het zo is. Dat
traject kan ingezet worden en de
uitkomst van dat beraad komt hier
terug. De wet behoeft dan
vooralsnog niet veranderd te worden.
Als de afloop onbevredigend is zou
dat altijd nog kunnen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mag ik de toezegging van de staats–
secretaris om adviezen te vragen
even koppelen aan wat mevrouw
Vriens al noemde, het achtste lid van
artikel 53? Daar is sprake van een
soort zelftoetsing, een formule die je
wel meer in het wetsvoorstel
tegenkomt. Artsen mogen een
voorbehouden handeling verrichten,
maar zijn uitsluitend bevoegd voor
zover zij redelijkerwijs mogen
aannemen dat zij beschikken over de
bekwaamheid daartoe, enz. Dat
betekent dat zij als het ware bij
zichzelf te rade moeten gaan.

Betekent de toezegging van de
staatssecretaris, dat als de beroeps–
groepen zelf een normering gaan
aanbieden dat in feite een invulling is
van wat hier staat? Ik wil het belang
daarvan als het gaat over sancties
adstrueren. Elders in de wet zijn
sancties opgenomen. Ga je over de
schreef, dan kunnen behoorlijke
sancties volgen. Het mag toch niet
voorkomen dat iemand van zichzelf
constateert dat hij bevoegd en
bekwaam is, maar er later achter
komt dat er ergens, door een
BIG-raad of een eigen organisatie,
een invulling is gegeven op basis
waarvan hij eigenlijk wel over de
schreef is gegaan.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter, ik sluit mij
aan bij het verzoek van mevrouw

Netelenbos om richtlijnen voor de
manier waarop basisartsen kunnen
werken. En ik denk dat dit des te
sterker geldt als de overheid zelf in
het geding is. Bij de centra voor
asielzoekers zou een en ander onder
verantwoordelijkheid van een in de
buurt wonende huisarts moeten
gebeuren. Graag duidelijkheid op dit
punt.

De voorzitter: Ik merk op dat wij nu
ook al bezig zijn met het behandelen
van artikel 51. Daarom vroeg ik
daarstraks ook of er een
amendement op dat artikel is
ingediend, want wat wij nu
bespreken, leidt niet tot wijziging van
deze tekst. Wij kunnen er dus ook
verder over praten bij de behan–
deling van artikel 51.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Formeel moet het zoals wij het nu
doen, voorzitter, zo zit de wet in
elkaar.

De voorzitter Dat weet ik wel,
maar ik stel nogmaals vast dat er
kennelijk geen amendement op
artikel 17 wordt ingediend.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter,
ik begin met de kwestie van de asiel–
zoekers. Ik ga ervan uit dat de extra
waarborgen die zullen worden
geboden bij de implementatie van
deze wetgeving Inzake de nadere
bekwaamheidseisen van basisartsen,
scherper zullen zijn dan in de huidige
praktijk en volgens de huidige
wetgeving. Dat is ook in lijn met het
belang dat wij eraan hechten dat
men de taak tot het uitoefenen
waarvan men formeel bevoegd is,
alleen verricht als men er ook toe
bekwaam is. Ik spreek natuurlijk
geen oordeel uit over de merites van
het probleem rondom het overlijden
van de betrokken vrouw, maar voor
mij staat vast dat volgens de lijn van
dit wetsontwerp scherper getoetst
zal worden of men voldoende
bekwaam geacht mag worden om
bepaalde handelingen te verrichten.

Daarmee stap ik over op het punt
dat de heer Van Middelkoop
aanroerde, de kwestie van het
achtste lid van artikel 53. Daarbij ligt
het accent op zelfregulering of
zelfnormering binnen de beroeps–
groep. De KNMG is ook druk bezig
met een nadere normering voor de
niveaus van professioneel handelen,
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gelet op het opleidingsniveau. Dat
betekent dat individuele artsen die
zich onttrekken aan een vastgestelde
norm voor professioneel handelen of
die anders handelen, door de
daarvoor beschikbare autoriteiten
zullen worden aangesproken, want
die norm is van groot gewicht.

Dat brengt mij op de opmerking
van mevrouw Netelenbos. Mijn
toezegging geldt natuurlijk ook voor
de categorie die niet in opleiding is.
Het gaat er dus om, wat er verstaan
mag worden onder het bekwaam–
heidsniveau van de basisartsen die in
de basisgezondheidszorg of in de
maatschappelijke dienstverlening
werken en die althans op een
gegeven moment niet in opleiding
zijn. De discussie is toegespitst op
basisartsen, maar grosso modo geldt
dit type redenering natuurlijk ook
voor andere beroepsgroepen.

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat dit
punt hiermee voldoende besproken
is. Wij kunnen er altijd nog bij de
behandeling van artikel 53 op terug–
komen!

Artikel 51
- amendement-Vriens–
Auerbach/Laning-Boersema
(stuk nr. 38)

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik heb het stenografisch verslag erop
nagelezen. De staatssecretaris heeft
enige sympathie voor ons
amendement, maar het vreemde is
dat hij ook mevrouw Netelenbos
gelijk geeft. Artikel 51 lezend, kun je
denken dat alle opleidingen die aan
een van de drie criteria voldoen,
aangewezen of geregeld worden. Het
gaat dan om de beroepen waarvan
de opleiding moet worden geregeld,
het publieksbelang en het zelfstandig
functioneren. Bij de criteria die zijn
opgenomen in de nota van wijziging
nr. 18 staat: "Een beroep wordt
krachtens artikel 51 geregeld indien
de opleiding tot het betrokken
beroep niet op andere bijvoorbeeld
particuliere wijze toereikend is
geregeld, terwijl er een publiek
belang aanwezig is om de opleiding
tot dat beroep van overheidswege te
regelen." ... "Bedacht moet worden
dat voor een beroep sprake kan zijn
van een van de onder 2 en 3
genoemde motieven, terwijl de
opleiding tot dat beroep op andere
wijze reeds toereikend is geregeld. In

dat geval behoeft de opleiding niet
rneer te worden geregeld krachtens
artikel 51, eerste lid, maar kan
volstaan worden met het aanwijzen
van een desbetreffende opleiding."

Als het enige criterium is het
regelen van de opleiding, en die
opleiding is al geregeld, betekent dit
dat die niet wordt aangewezen
krachtens artikel 51. Aidus luidt de
toelichtmg bij de nota van wijziging.
De staatssecretaris zegt tot mevrouw
Netelenbos: "Het ligt in beginsel in
de bedoeling voor opleidmgen
waarvoor thans een regeling geldt en
die niet opleiden voor een in artikel 3
genoemd beroep, een regeling te
treffen op grond van artikel 51.
Daartoe behoort dus ook de oplei–
dingstitel." Dit antwoord is dus in
tegenspraak met de toelichting bij de
nota van wijziging.

In eerste termijn heb ik gezegd dat
er twee mogelijkheden zijn. Het is
mogelijk om alle opleidingen die uit
pubheksbelang belangrijk zijn, al zijn
ze particulier geregeld, aan te wijzen
en ze een beschermde opleidingstitel
te geven. Het is ook mogelijk dat de
opleidingen geen beschermde titel
krijgen, wanneer het alleen om de
opleidingen gaat. Uit een oogpunt
van deregulering kiezen wij voor het
laatste. Wij hebben echter geen
principieel bezwaar tegen de andere
mogelijkheid. Ik ben benieuwd naar
het commentaar van de staatssecre–
taris.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter. In de discussie is
gevraagd naar opleidingen die op dit
moment al geregeld zijn. Vallen ze
altijd automatisch buiten artikel 51?
Het antwoord was dat dit niet het
geval is. Nu gaat het om deze
kernvraag: is het belangrijk dat oplei–
dingstitels worden beschermd? Mijn
antwoord luidt: ja, want dat speelt in
het kader van de consumentenvoor–
lichting een belangrijke rol. Mevrouw
Vriens is niet tegen het omdraaien
van het amendement wanneer
beroepen en opleidingen onder dit
artikel vallen, zodat ze een
beschermde opleidingstitel krijgen.
Ik ben het daarmee eens. Je moet
daar genereus mee omgaan. Het
gaat er namelijk om dat iemand zich
niet medisch laborant kan noemen
als hij dat niet is. Uit een oogpunt
van kwaliteitswetgeving vind ik dit
een belangrijk artikel. Kan mevrouw
Vriens het amendement niet

intrekken, waarbij wij afspreken dat
er genereus met artikel 51 wordt
omgegaan?

Mevrouw Terpstra (WD):
Voorzitter. Ik wil over dit artikel een
vraag stellen naar aanleiding van wat
staat in de Handelingen van 29
januari 1992 op pagina 2950, eerste
en tweede kolom. In dat deel van de
Handelingen is een merkwaardige
discrepantie te bespeuren. De
staatssecretaris zegt daar: "Mevrouw
Netelenbos wil opheldering over
artikel 51. Zij vraagt of er voor alle
opleidingen die nu reeds geregeld
zijn en die opleiden voor beroepen in
de individuele gezondheidszorg,
straks sprake is van een beschermde
opleidingstitel Mijn reactie op die
vraag kan heel kort zijn. Bij het in
werking treden van de Wet BIG
vervallen bestaande opleidingsrege–
lingen die zijn gebaseerd op de
wetgeving die dan vervalt. Op grond
van de nieuwe wet zullen opnieuw
regelingen worden vastgesteld."
Betekent dit inderdaad dat allerlei
opleidingen die thans geen wettehjke
regeling hebben, maar die wel goed
zijn geregeld door een verantwoor–
delijke beroepsgroep, straks door de
BIG-raad zullen worden beoordeeld
op de vraag of zij al of niet de titel–
bescherming van artikel 51 krijgen?
Hier heb ik graag nog opheldering
over.

Staatssecretaris Simons: Om
redenen van zorgvuldigheid en
vanwege de wat langdurige
beschouwingen van de kant van de
Kamer, zal ik er in tweede termijn
zakelijk op terugkomen. Wel zal ik
nog even een geïmproviseerde
reactie geven. De vorige keer heb ik
gezegd: alle beroepen die krachtens
artikel 51 geregeld worden, krijgen
een beschermde titel, conform het
wetsvoorstel. Toen kwam het
amendement van mevrouw Vriens.
Op dat punt heeft bij mij geen enkele
principiële afweging een rol
gespeeld, ook niet in eerste termijn.
Als het zo is dat je uit het oogpunt
van kosten en baten, uit het oogpunt
van deregulering en uit het oogpunt
van publieksvoorlichting - dat was
het knellende punt - zegt dat het
geen enkele meerwaarde heeft, dan
kun je overwegen om dat punt
achterwege te laten. In die zin heb ik
gesuggereerd, het oordeel aan de
Kamer over te laten. Ik voel echter
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wel aan dat er in lijn met het
wetsontwerp, tegen de achtergrond
van het amendement van mevrouw
Vriens, een zekere spanning in zit. Ik
herhaal dat ik het oordeel hierover
aan de Kamer laat. Je krijgt echter
iedere keer lastige afwegingen, die
zeer subjectief zijn, of de publieks–
voorlichting vereist dat er een
beschermde titel nodig is. In die zin
heb ik een zekere aarzeling ten
opzichte van het amendement. Ik
heb evenwel ook niet zulke princi–
piele overwegingen dat ik het
amendement onder geen enkele
omstandigheid bespreekbaar acht.
Dat was mijn benadering de vorige
keer.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Wij halen nu een aantal woorden
door elkaar. Als het gaat over
publieksvoorlichting, is dat het
tweede criterium op grond waarvan
zonder meer een beschermde oplei–
dingstitel nodig is. Het gaat over de
opleiding sec. Wat is nu voor mij het
belangrijkste punt? Op blz. 7 van
stuk nr. 18 staat dat alleen oplei–
dingen geregeld zullen worden die
publieksbelang hebben en die nog
niet geregeld zijn. Er staat ook dat de
opleidingen die al anderszins
geregeld zijn, niet aangewezen zullen
worden krachtens artikel 51. Als de
staatssecretaris zegt dat hij dat toch
niet goed vindt en dat alle oplei–
dingen aangewezen moeten worden,
dan zal hij de toelichting moeten
aanpassen.

Staatssecretaris Simons: Daar wil ik
nog even op terugkomen, want ik
kan dat nu niet helemaal overzien. Ik
herinner mij het eerdere debat heel
goed. Ik zal mij ten behoeve van de
tweede termijn nog even beraden op
de technische toelichting en de
mogelijk inconsistentie daarin.

De heer Kohnstamm (D66): Het is
ook denkbaar, dit schriftelijk af te
doen. Voor een deel is het een
technische zaak. In tweede termijn
krijgt eerst de Kamer het woord. Het
zou dan handig zijn als er helderheid
bestond op dit punt.

Staatssecretaris Simons: Mijn
medewerkers zeggen mij dat er ook
nog een paar technische knopen in
zitten. Ik ben graag bereid, de
suggestie van de heer Kohnstamm te
volgen om ruim vóór de plenaire

afhandeling in tweede termijn deze
informatie te verschaffen.

Artikel 53
- amendement-Netelenbos (stuk
nr. 30, I-VII)
- amendement-Netelenbos (stuk
nr. 26, III-IV) (vervallen)
- amendement-Netelenbos (stuk
nr. 31)
- amendement-Netelenbos (stuk
nr. 32)

Mevrouw Terpstra (WD):
Voorzitter! Wij hebben al gesproken
over artikel 53, lid 8. Ik wil een vraag
stellen over de zesde nota van
wijziging. Mede naar aanleiding van
het aanvullende advies zijn de
voorbehouden handelingen nog eens
expliciet genoemd. Ik noem de
endoscopie, de catheterisatie voor
arts en verloskundige en de endos–
copie alleen voor artsen, de toege–
voegde elektieve cardioversie en
defibrillatie en de elektroconvulsie–
therapie. De WD kan het met het
gestelde geheel eens zijn.

Wel heb ik nog een vraag over lid
13. Dat lid gaat over handelingen ten
aanzien van menselijke geslachts–
cellen en embryo's, gericht op het
anders dan op natuurlijke wijze tot
stand brengen van zwangerschap.
Naar aanleiding van het antwoord
van de staatssecretaris in eerste
termijn, hebben wij hierover
gesproken. De staatssecretaris vroeg
zich toen af wat de positie zou
worden van voortplantingsfysiologen
en –biologen. De staatssecretaris zei
vervolgens: ik hoop dat als je er al
toe besluit er ook een wetstech–
nische formulering voor te maken is
die niet een nieuwe serie problemen
veroorzaakt. Nu is mijn vraag wat
men zal doen ten aanzien van de
voortplantingsfysiologen en
–biologen bij deze formulering van lid
13.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Gehoord de discussie
over de basisartsen wil ik beginnen
met het intrekken van mijn
amendement op stuk nr. 30. Ten
aanzien van dit amendement zijn
toezeggingen gedaan. Daarop kom ik
in tweede termijn nog terug.

Ik vind dat ten aanzien van artikel
53 een uitstekende verbetering is
voorgesteld. Wel heb ik er nog een
paar vragen over. In artikel 53, lid 1,
staat "de samenhang der lichaams–

weefsels wordt verstoord". Volgens
de Gezondheidsraad impliceert deze
formulering dat het verwijderen van
een eksteroog ook eigenlijk een
voorbehouden handeling is. Die zijn
aan de orde bij de term "heelkundige
handelingen". Nu is mijn vraag of
men zich heeft gerealiseerd dat met
deze formulering het verwijderen van
een eksteroog onder de voorbe–
houden handelingen valt. Het zou
namelijk jammer zijn als wij straks op
dit punt ingewikkelde jurisprudentie
krijgen waarbij dan blijkt dat het
verwijderen van een eksteroog niet
meer mag. Dat zal toch niet de
bedoeling zijn.

Mevrouw Terpstra (WD): Maarvalt
het verwijderen van een eksteroog
dan niet onder een heelkundige
behandeling?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
een behandeling door een pedicure.

Ik heb ook nog een vraag gesteld
over mijn amendement op stuk nr.
32. Ik heb een voorstel gedaan ten
aanzien van de erfelijkheidsvoor–
lichting. In het rapport van de
Gezondheidsraad wordt hierover een
aantal opmerkingen gemaakt. Mijn
vraag is of nog eens beargumen–
teerd kan worden waarom een
passage over de erfelijkheidsvoor–
lichting is weggelaten. Ik kan het wel
enigszins begrijpen. "Voorlichting" is
als zodanig natuurlijk een zeer
moeilijk begrip. Heel veel mensen
doen namelijk aan voorlichting, maar
het gaat hier om de beoordeling van
de chromosomen en om het feit dat
door individuen die het aangaan aan
medische bevindingen vaak
vergaande consequenties worden
verbonden. De vraag is of met de
nota van wijziging dit probleem
afdoende is verholpen en voorkomen
wordt dat onbevoegden conclusies
gaan trekken uit chromosomaal
onderzoek. In mijn amendement is
op dat punt de voorlichting aan de
orde gesteld. Daarbij ging het mij om
de gevolgen van het beoordelen.

Ten slotte heb ik een vraag over de
chemische agentia. Ook in het
rapport van de Gezondheidsraad
wordt hiervoor weer aandacht
gevraagd, bijvoorbeeld in verband
met de gassen, de vloeistoffen en de
vaste stoffen die in de gezond–
heidszorg worden gebruikt. Dat blijft
natuurlijk een ingewikkeld punt. De
Gezondheidsraad heeft zelf ook geen
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goede oplossing. In de nota van
wijziging wordt op dit punt echter
helemaal niets voorgesteld. Mijn
vraag is of men zich voldoende heeft
afgevraagd of op dit punt niets mis
kan gaan. Hebben wij met deze nota
van wijziging de strekking van artikel
53 voldoende geregeld?

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de
vraag van mevrouw Terpstra. In
tweede termijn zal op dit punt ten
principale teruggekomen worden,
mede gelet op het rapport van de
Gezondheidsraad. In eerste termijn
was deze kwestie de grootste bottle–
neck De vraag was of nu niet toch
een zeer willekeurige regeling is
getroffen. Dat blijft een open vraag,
maar zij zal in tweede termijn nog
uitvoerig aan de orde komen.

De voorzitter Bij de bespreking van
artikel 17 had ik gezegd dat ik zelf
nog een vraag had te stellen, maar
die is eigenlijk achterhaald omdat
het amendement op stuk nr. 30 is
ingetrokken. Toch wil ik de nieuws–
gierigheid van een enkelmg bevre–
digen, zij het niet die van de staats–
secretaris, want die gaf al een
voorbeeld dat op zichzelf ook
interessant is om te bespreken, te
weten de sportartsen. Ik had het veel
dichter bij huis. Jaren geleden, toen
ik net lid van de Kamer was, werd ik
bij een collega geroepen omdat ik
een titel heb. Die collega was
bewusteloos of zo. Ik ben dus
weggebleven, want anders was het
misschien nog slechter met hem
afgelopen. Het Is overigens goed
gegaan. Dat bracht mij wel op het
punt, zojuist en trouwens ook vaker
nadenkend over de zaak, wat wij
doen met de eerste hulp bij
ongelukken, de basisartsen die dat
verrichten, enzovoorts. Dat wilde ik
koppelen aan het amendement op
stuk nr. 30. Dat is ingetrokken, maar
het voorbeeld is op zichzelf aardig.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Noodsituaties regelt de wet
uitstekend.

De voorzitter: Ja, maar er zijn ook
andere situaties. Mensen kunnen in
een ontwikkelingsland gaan werken,
enzovoorts. Maar ik wilde toch even
kwijt dat ik ooit een keer bij iemand
ben geroepen.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
De heer Kohnstamm merkte op dat
bij onze eerste behandeling het punt
van de voorbehouden handelingen
eigenlijk een hoofdthema was. Dan
praat je ook over de structuur van de
wet. In de huidige wetgeving zeggen
wij: u mag alleen maar een medische
handeling verrichten als u,
enzovoorts. Van daaruit gaan wij
naar een stelsel waarin wij zeggen:
het is in principe vrij. Dan komen
natuurlijk de voorbehouden hande–
lingen, de bevoegdheidseisen, de
bekwaamheidseisen, enzovoorts. Een
belangrijk motief daarvoor is, met
alle kritiek die je ook wel eens in
publikaties tegenkomt op deze
benaderingswijze, dat er in het
huidige stelsel toch tal van praktijken
zijn die wij in feite toestaan, maar
die op gespannen voet staan en
soms in tegenspraak zijn met wat
formeel mogelijk is. Enfin, dat is toch
de moraal. Dan erken ik op voorhand
- dat zal ik in deze termijn doen en
ook in de afsluitende plenaire behan–
deling - dat er voor de keuze van de
voorbehouden handelingen geen
ideaal-typische norm is. Een ieder
die zou beweren dat je met een
fileermesje kunt aangeven wat
volstrekt voor zichzelf spreekt, zowel
naar de ene als naar de andere kant,
alsof er niet een zeker schemer–
gebied is, die stelt de werkelijkheid
naar mijn gevoel mooier voor dan die
is.

Vanuit die moraal, vanuit dat
inzicht - ik voeg dat er in alle
eerlijkheid aan toe - heb ik gekeken
naar het advies van de Gezond–
heidsraad, die dat dilemma ook aan
geen kant oplost. Ik vond het een
intrigerend advies van mensen die
daar echt voor hebben doorgeleerd
en die nog eens achter hun bureau
hebben gekeken hoe het beter kan.
Zij komen wel met een waardevol
advies, maar niet met een beleids–
advies dat handen en voeten heeft
voor een bestuurder die voor de
afronding staat van een paar keuzen.
Ik heb ook gekeken naar het eerder
gevoerde overleg met de Kamer, de
amendementen die er lagen, de
voorkeuren die ik proefde en ook nog
een aantal andere contacten die ik
heb gelegd. Alles afwegende acht ik
het nu verdedigbaar om de voorbe–
houden handelingen met een aantal
terreinen te verrijken - zie ook de
nota van wijziging - in de weten–
schap dat je over een beperkt aantal

van deze voorbehouden handelingen
een nader dispuut zou kunnen
hebben en ook in de wetenschap dat
er misschien nog wel een terrein is
waarvoor argumenten zijn te
bedenken waarom je dat daaraan
zou moeten toevoegen. Alles
afwegend is het een redelijk pragma–
tische benadering geweest.

Ik herinner de Kamer nog eens aan
mijn eerdere benadermgswijze Ik
ben dus opgeschoven, ook
gedurende het debat dat wij hebben
gevoerd. Ik heb gezegd: moet je die
zaak als voorbehouden handeling
opnemen, waarvan je eigenlijk
menselijkerwijs en dus ook redelij–
kerwijs mag uitgaan dat dit type
behandeling gewoon dornweg niet
plaatsvindt door onbevoegden
vanwege de noodzaak van een
bepaalde infrastructuur? Willen wij
de zaak niet mooier maken dan in de
praktijk nodig is? Er werd ook wel
erkend dat het bijvoorbeeld niet
goed denkbaar was, dat kunstmatige
fertilisatie in een achterkamertje
gebeurt Daarvoor heb je immers
toch wel een geëquipeerde infra–
structuur nodig. Alles afwegend, heb
ik desalniettemin gezegd dat het
moet worden toegevoegd aan de
voorbehouden handelingen. Het is
uiteindelijk aan de Kamer om te
beoordelen of die pragmatische
benadering verantwoord en
voldoende is.

Mevrouw Terpstra maakte nog een
opmerking over de kunstmatige ferti–
lisatie en over de voortplantingsfy–
sioloog en andere betrokkenen. Die
deskundigen werken onder verant–
woordelijkheid van de arts (zie de
artikelen 52 en 55h). Dat is in de wet
voldoende en effectief gewaarborgd.

De erfelijkheidsvoorlichting is, wat
mij betreft, onderdeel van de
pragmatische keuze. Ik acht het in
strikte zin overbodig om dat te
rekenen tot het gebied van de
voorbehouden handelingen. Het is
hierbij immers zo manifest, gelet op
de praktijk in Nederland met de insti–
tuten voor klinische genetica en
dergelijke, dat burgers daarvoor
alleen maar terechtkunnen in dat
soort gespecialiseerde instituten. Ik
zou het uiterst overtrokken vinden
om dit terrein bij de voorbehouden
handelingen te betrekken.

Samengevat: er is sprake van een
pragmatische keuze. Luisterend naar
de eerste termijn van de Kamer en
kijkend naar het advies van de
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Gezondheidsraad, meen ik dat ik
hierbij een goede tussenweg heb
bewandeld. Ik hoop van harte dat de
Kamer hier oog heeft voor de
pragmatiek of pragmatische
noodzaak, gelet op de oplossing van
het dilemma dat ik in het begin in
algemene zin schetste. Anders zit je
binnen de kortste keren weer op de
structuur van de wet zelf met
betrekking tot de voorbehouden
handelingen en de betekenis
daarvan.

De heer Kaasjager Voorzitter! De
sleutei voor het antwoord op het
probleem van de eksterogen, om het
maar even zo te noemen, ligt in de
zinsnede die ook in artikel 53, lid 1,
staat: handelingen liggend op het
gebied van de geneeskunst. Afgezien
van het feit dat heel kundige hande–
lingen liggend op het gebied van de
geneeskunde misschien tot een
pleonasme leiden, ligt het weghalen
van eksterogen om redenen van
goed kunnen lopen of last ervan
hebben niet op het gebied van de
geneeskunde maar op het gebied
van de pedicure. Er Is dan geen enkel
probleem dat iemand dat doet. Als
het dieper gaat en dus ingrijpender
wordt, dan zal het om artsen c.q.
podotherapeuten gaan en dan ligt
het op het gebied van de genees–
kunst. Dan zal niemand anders die
verrichtingen kunnen en mogen
doen. Het is echter hoogst zeldzaam
dat eksterogen zo diep zitten, dat je
ze door een arts moet laten verwij–
deren. Er is hierbij wel sprake van
een zogenaamd grijs gebied, maar
dat is altijd een punt naarmate je
dieper in de weefsels komt.
Naarmate onze technologische
kennis toeneemt, nemen ook de
mogelijkheden voor leken toe om
volkomen veilig dingen te doen. Dat
is op zichzelf een goede zaak als je
aan de ontmedicalisering van zaken
denkt.

Ik denk dat voor de fysische
agentia hetzelfde geldt. Dat is
menselijkerwijs niet goed af te
bakenen. Als je een zak ijs op een
enkel legt, pas je fysische agentia
toe. ledereen is er evenwel van
overtuigd dat het handig is als je dat
op een sportveld kunt doen. Er zijn
evenwel ook heel gevaarlijke toepas–
singen. Dergelijke toepassingen
moeten zeker voorbehouden zijn aan
deskundigen. Voor dergelijke toepas–

singen zijn echter meestal heel dure
en ingewikkelde apparaten nodig.
Daar zal dus niemand anders
aankomen. Enerzijds het probleem
van de afbakening en anderzijds het
punt dat er in principe geen gevaar
bestaat, zijn voldoende redenen om
het niet te omschrijven. Hetzelfde
geldt voor de chemische agentia
waar het mogelijk nog ingewikkelder
ligt.

Wat betreft de erfelijkheidsvoor–
lichting nog even een aanvulling.
Meestal zijn er wat betreft de
erfelijkheidsvoorlichting vooraf
handelingen verricht om te komen
tot de diagnostiek die nodig is om de
voorlichting te kunnen geven. Daarna
wordt er actie ondernomen. Dat
gebeurt ook weer door lieden die
deskundigheden moeten hebben die
in de sfeer van de voorbehouden
handelingen liggen. Het is dus veelal
ingebed in allerlei activiteiten vooraf
en achteraf waar de voorbehouden
handelingen wel werkzaam zijn. Dat
geeft nog een extra veiligheids–
marge, waardoor je de erfelijkheids–
voorlichting niet apart behoeft te
benoemen.

Mevrouw Terpstra (WD): Even nog
over het criterium al dan niet dieper
indringen. Kan de staatssecretaris
nog eens herhalen wat zijn
standpunt is ten aanzien van
acupuncturisten? Gaat de BIG-raad
die kwestie straks bekijken, of blijft
de staatssecretaris bij zijn standpunt,
dat dit helemaal vrij moet worden
gelaten? Daar heb ik namelijk aarze–
lingen over.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): In dit
stadium volsta ik met het intrekken
van mijn amendementen op de
stukken nrs. 31 en 32.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik ben blij dat wij toch een oplossing
hebben kunnen vinden voor het
dilemma waarmee wij zaten. Wij
hebben nu toch een aantal extra
voorbehouden handelingen zonder
dat wij de essentie van de wet
geweld aandoen.

De heer Van Middelkoop (GPV) Ik
heb nog een vraag Het advies van
de Gezondheidsraad is gehonoreerd,
althans de winst is geïncasseerd. Op
èén punt vond ik het advies bepaald
overtuigend en dat is niet overge–
nomen. Het gaat dan over het begin

van artikel 53 met betrekking tot het
voorkomen van de formulering "het
verstoren van een samenhang der
lichaamsweefsels". In eerste termijn
hebben wij daar ook uitgebreid over
gesproken in verband met
acupunctuur. Het alternatief dat de
Gezondheidsraad daarvoor
aandraagt: "Het voor geneeskundige
doeleinden met een voorwerp in het
lichaam binnendringen, dan wel het
plaatsen van een voorwerp in of het
verwijderen van het voorwerp uit het
lichaam", vond ik een heel
verstandige oplossing. Ter
vermijding van een heel verhaal in
tweede termijn, zou ik daar graag
een technische reactie op krijgen.

Staatssecretaris Simons : Wat
betreft het punt van de heer Van
Middelkoop: Ik ben graag bereid om
die technische uiteenzetting te
geven. Ik heb een uitvoerig rapport
over de reactie van de Gezond–
heidsraad, maar ook op dit
onderdeel heb ik een uitvoeng
commentaar gezien. Ik ben graag
bereid om dat voor de plenaire
behandeling aan de Kamer toe te
zenden.

Ik dank mevrouw Vriens. Ik ben
het met haar eens, dat het dilemma
eigenlijk alleen maar is op te lossen
door een per definitie arbitraire
afweging, waarvan je het risico
zodanig acht dat je uiteindelijk zegt:
Toch opname in de wet van een
lijstje aanvullende voorbehouden
handelingen. Op het moment dat je
echter zegt: "Overal waar een
minimaal of een theoretisch risico
dreigt", zit je weer heel snel aan de
andere kant van de lat.

Het punt van mevrouw Terpstra. In
essentie handhaaf ik de benade–
ringswijze, dat rond de acupunctu–
risten moet worden gesproken van
een vrij gebied, maar als er enige
indicatie zou zijn dat zich nadere
vragen op dit punt aandienen, dan
staat het de BIG-raad vrij om het
bestuur te adviseren om te komen
tot aanvullende regelgeving. Dat is
dus de nuancering. Ik acht het, ook
kijkend naar de huidige praktijk,
echter niet opportuun om te
verwachten dat wij wat dat betreft
genoodzaakt zullen zijn - ik ken dan
wel grotere gezondheidsrisico's - om
daar paal en perk aan te stellen.

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik ben het
vooralsnog met de staatssecretaris
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eens. Ik voorspel hem echter dat in
de toekomst artikel 15 nog eens zal
moeten worden gebruikt.

Ik heb nog een nabrander,
betrekking hebbende op artikel 53,
dertiende lid. De voorbehouden
handeling staat nu als volgt gefor–
muleerd: "Handelingen ten aanzien
van menselijke geslachtscellen en
embryo's, gericht op het anders dan
op natuurlijke wijze tot stand
brengen van zwangerschappen." Nu
mevrouw Netelenbos haar
amendement op stuk nr. 31 heeft
ingetrokken, brengt mij dat tot de
suggestie om dat dertiende lid in
ieder geval zo te veranderen dat er
komt te staan: risicovolle hande–
lingen ten aanzien van menselijke
geslachtscellen. Als je dit namelijk zo
leest, zou zelfs het vervoeren van
bijvoorbeeld menselijke geslachts–
cellen al tot de voorbehouden
handelingen horen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
wet zelf regelt het begrip "risicovol".

Mevrouw Terpstra (VVD): In het
dertiende lid staat: "Voorbehouden
handelingen zijn alle handelingen ten
aanzien van menselijke geslachts–
cellen en embryo's, gericht op
anders dan...". Het is gewoon een
praktisch puntje.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
steun dit voorstel niet, want de term
"risicovol" geeft weer allerlei inter–
pretatiekwesties. Het vervoeren gaat
bovendien altijd onder verantwoor–
delijkheid van diegenen die vinden
dat het vervoerd moet worden.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Als je die term hierbij voegt, zou je
dat overal moeten doen, want het
geldt voor alle voorbehouden hande–
lingen. Ik vind dat geen gelukkige
aanvulling.

De voorzitter Als mevrouw
Terpstra een inhoudelijk voorstel wil
doen, moet zij maar een
amendement formuleren.

Staatssecretaris Simons: Ik vind het
dus meer dan een praktisch punt.
Het is niet consistent met de hoofd–
structuur van de wet. lets is voorbe–
houden of iets is niet voorbehouden.
Daarin moet je niet gaan nuanceren.
Op het moment dat je zo'n structuur
zou overwegen - waar ik dus princi–

pieel niet voor ben - geldt dat
natuurlijk niet alleen voor dit artikel,
maar dan moet die doorgetrokken
worden. Ik wijs de benaderingswijze
van mevrouw Terpstra dan ook
krachtig af.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik meen dat lid 1 het vervoer
waarover mevrouw Terpstra spreekt,
uitsluit. Lid 1 van artikel 53 gaat
namelijk over het verrichten van
heelkundige handelingen.

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik trek
mijn nabrander in.

Artikel 55a

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Er is gereageerd op mijn
vraag met betrekking tot de
ambulance-hulpverlening. Daar komt
nog een nader advies van de
BIG-raad over. Daar ben ik erken–
telijk voor.

Hoe moet artikel 55a echter gezien
worden tegen de achtergrond van
civielrechtelijke aansprakelijkheid?
Wat kan dat voor effecten hebben?
Kan de staatssecretaris enig
commentaar geven over hoe zich dat
verder gaat ontwikkelen? Er komt op
grond van artikel 55a een eigen–
standige bevoegdheid, met een
tuchtrechtelijke mogelijkheid. Dat
betekent dat mensen heel geïndivi–
dualiseerd verantwoordelijk worden
gehouden voor wat ze doen en laten.
Dat betekent in de organisatie van
bijvoorbeeld ziekenhuizen ook een
forse ingreep, maar vervolgens blijft
het volgens de wettekst onder
verantwoordelijkheid van een ander
gebeuren. Wie is aansprakelijk voor
fouten die gemaakt worden? De
verpleegkundige, dat betekent
overigens verzekeringstechnisch
nogal wat, of blijft de aansprakelijke
primair de arts onder wiens verant–
woordelijkheid een en ander
gebeurt? Wat voor civielrechtelijke
consequenties hebben de tuchtrech–
telijke mogelijkheden en de gekozen
juridische constructies?

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
De heer Pluimakers zal ingaan op de
juridische verantwoordelijkheids–
stelling. De heer Kohnstamm merkte
op dat dit artikel inhoudt dat er
veranderingen voor ziekenhuisorga–
nisaties zullen plaatsvinden. Mijn
taxatie is dat in de wet wordt gefor–

maliseerd wat in de praktijk goede
gewoonte is geworden. Er bestaan
vaak al interne regelingen voor.

De heer Pluimakers Voorzitter! De
bepaling heeft niet ten doel om op
het punt van de civiele aansprake–
lijkheid iets toe te voegen. Zij heeft
uitsluitend ten doel dat de positie
van bepaalde categorieën beroeps–
beoefenaren in de sfeer van het
onderhavige wetsvoorstel wordt
geregeld. De categorieën die aan die
eisen voldoen, worden collectief
deskundig verklaard om "functioneel
zelfstandig" bepaalde voorbehouden
handelingen te verrichten. Niet
bedoeld is, op de civielrechtelijke
aansprakelijkheidspositie een
wijziging aan te brengen middels
deze bepalmg

De heer Kohnstamm (D66): Ik wil
best aannemen dat dit niet zo
bedoeld is, maar het zal wel
hetzelfde effect hebben. De collec–
tieve kant die de heer Pluimakers
noemde, brengt tenslotte voor een
groot aantal individuen effecten
teweeg, waardoor zij in grotere mate
aanspreekbaar zijn krachtens de BIG
op hun doen en laten. Het antwoord
verbaast mij enigszins. Als iemand
namelijk een klacht indient, wordt
een verpleegkundige in eerste
instantie tuchtrechtelijk vervolgd.
Daarmee wordt een begin van bewijs
opgebouwd voor latere eventueel
civielrechtelijke kanten. Dat lijkt mij
nogal ingrijpend voor de organisatie.

Uit het antwoord van de staatsse–
cretaris maak ik op dat er in de
organisatie van ziekenhuizen,
vooruitlopend op de BIG en de
veranderende houding ten opzichte
van verpleegkundigen, wel degelijk
een aantal problemen opdoemt door
de grotere mate van zelfstandigheid
die met de oude wet in de hand
enigszins "gedimd" kon worden. Ik
ben het overigens met de staatsse–
cretaris eens dat deze wetgeving een
gevolg is van de praktijk.

Mevrouw Terpstra (VVD): Zelfs al
zouden er civielrechtelijke conse–
quenties aan kleven, dan vind ik nog
dat het een kwestie is van "of het
één, of het ander". Als je pleit voor
een grotere zelfstandige aanspreek–
baarheid, dan moet je de conse–
quenties maar voor lief nemen, maar
je kunt niet alleen voor de lusten
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kiezen en niet voor de eventuele
lasten.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik waag het sterk te
betwijfelen dat een en ander niet zo
veel uit zal maken voor de aanspra–
kelijkheid en de eventuele aanspra–
kelijkheidsverzekering. Mijns inziens
moeten de beroepsgroepen geadvi–
seerd worden, zelf een goede verze–
kering te regelen Ik ben evenals de
heer Kohnstamm ook niet zo gerust
op de uitemdelijke effecten van die
verzelfstandiging in de zin van
aansprakelijkheid.

Artikel 56
- amendement Vriens–
Auerbach/Netelenbos (stuk nr.
39)

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
De staatssecretaris heeft in eerste
termijn niet gereageerd op het door
mij mgediende amendement.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn vraag aan de indiensters van
het amendement is, waarom zij het
hebben ingediend. Ik vind het eerlijk
gezegd enigszins misplaatst. Artikel
56 gaat over de kwaliteit van de
beroepsuitoefening van personen, zij
het vrij breed genomen. Men moet
hierbij denken aan eisen ter zake van
de uitrusting van praktijkruimten, de
waarneming en dergelijke. Waarom
moet hier iets over patiëntenrechten
worden ingevoerd? Ik vind het een
enigszins oneigenlijke constructie.

Mevrouw Terpstra (WD):
Voorzitter! Ik wil graag teruggrijpen
op het antwoord van de staatssecre–
taris in eerste termijn. Hij heeft naar
aanleiding van het indienen van het
amendement gezegd dat hij zich
nadrukkelijk zou afvragen of dit
artikel, bij ommekomst van de Wet
op de kwaliteit, moet worden
aangepast, zeker ook vanwege de
samenhang die ik in eerste termijn
sterk heb benadrukt. Wij zijn nu vier
maanden verder. De staatssecretaris
heeft in januari gezegd dat in de
eerste helft van het jaar de ontwerp–
kwaliteitswet aan de adviesorganen
zou worden gestuurd. Dat is
inmiddels gebeurd, heb ik begrepen.
Mijn vraag is of hij er met het publi–
ceren van het ontwerp-wetsvoorstel
al meer zicht op heeft of artikel 56
zal moeten worden aangepast. Zo ja,

ligt het dan niet in de rede om dit
dan nu maar vast aan te pakken?

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Mijn vraag ligt een beetje
in lijn met de vraag van de heer Van
Middelkoop aan de indiensters van
het amendement. Wat zou het effect
kunnen zijn van aanname van het
amendement? Om te beginnen wijs
ik erop dat artikel 56 begint met de
formulering "kan". Er kan een AMvB
getroffen worden op dit punt, maar
het is nog niet richtinggevend.
Verder heb ik ook in eerste termijn
gezegd dat het mij niet zou
verbazen, als je kijkt welke AMvB's
er achter de BIG vandaan komen, als
wij ergens in het jaar 2000 nog
steeds bezig zijn om deze uit te
werken. Ik mag hopen, hoewel de
geschiedenis op dit punt niet erg
hoopvol is, dat de wettelijke regeling
ten behoeve van de klachtenbehan
delmg voor die tijd in ieder geval in
bespreking is. Laat ik het heel
voorzichtig formuleren. Ik zie het
effect van dit amendement niet. De
doelstelling op zichzelf vind ik wel
heel begrijpelijk.

Mijn laatste opmerking is de
volgende. Als je het al zou willen
regelen, zou het een kwestie van een
overgangsregeling moeten zijn en
niet in de wet zelf geregeld dienen te
worden. Maar dit is meer een
technisch probleem.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter! Dit laatste zou juridisch
en technisch bekeken moeten
worden. Voor mij is het een
overgangssituatie. Onder welk artikel
het wordt ondergebracht, kan mij
eerlijk gezegd niet veel schelen.
Misschien komt het uit frustratie
voort vanwege aangekondigde
wetsvoorstellen. De wet BIG werd 10
jaar geleden al in allerlei wetsvoor–
stellen gebruikt als zijnde de wet die
alles zou regelen. Van de twee
wetten die de patiëntenrechten
moeten regelen is de behandelings–
overeenkomst ingediend, maar de
klachtwet is nog niet eens bij de
Kamer binnen. Ik wil de mogelijkheid
hebben, als het allemaal langer gaat
duren dan voorzien, via deze wet ten
minste iets aan de patiëntenrechten
te kunnen doen. Bovendien is het
helemaal in lijn met wat eerst de
bedoeling was. Er is toen duidelijk
een relatie gelegd tot artikel 7 van de
Wet voorzieningen in de gezond–

heidszorg, waarin de patiënten–
rechten geregeld werden. Ik vind het
een dermate belangrijk onderdeel,
dat wij er grip op moeten kunnen
houden.

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
begrijp deze reactie nog steeds niet
goed. Als het amendement wordt
aanvaard, heb je nog geen regeling.
Het betekent alleen maar dat de
staatssecretaris de "opdracht" krijgt
- het is een "kan"-bepaling - om een
AMvB te gaan opstellen. Dat kost
ook de nodige tijd. Ik zeg dan:
besteed die aandacht en energie aan
de wettelijke regeling.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Met mevrouw Vriens
ben ik van oordeel dat het van het
grootste belang is, urgentie te
betrachten bij het realiseren van een
behoorlijke klachten– en patiënten–
wetgeving. Ik durf hier ook wel de
verzekering namens het kabinet uit
te spreken dat het ons zal lukken
binnen zeer afzienbare termijn het
wetsvoorstel in procedure te
brengen. Het wetsontwerp met
betrekking tot democratisering
zorginstellingen en klachtwet is nu in
een fase van technische afronding. Ik
voel wel enigszins mee met mevrouw
Vriens. Ik kom zo over het
amendement te spreken. Ik sprak
gisteren nog een medewerker die al
jaren bij ons departement weg is en
die nog aan de basis gestaan heeft
van de klachtwet. Wij praten dan
over twaalf a dertien jaar geleden.
De klachtwet bevindt zich in een
verregaand afrondend stadium.
Tegen die achtergrond acht ik het
niet opportuun in deze wetgeving
iets met het patiëntenrecht te gaan
doen. Er wordt dan wel voor een zeer
ongeclausuleerde delegatie gekozen
om iets aan het patiëntenrecht te
gaan doen via deze omweg. In een
noodsituatie zou de constructie van
mevrouw Vriens kunnen worden
overwogen. Gegeven de klachtwet
en de voorbereiding van patiënten–
wetgeving acht ik het wat
overdreven. Ik adviseer de Kamer in
die richting.

Wat artikel 56 en de kwaliteitswet
betreft, zeg ik tot mevrouw Terpstra,
dat wij bij de voorbereiding van de
kwaliteitswet - het ontwerp ligt bij
een aantal adviesorganen - ons zeer
wel bewust zijn geweest van artikel
56 van de wet BIG. Er is de uitdruk–
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kelijke afspraak in het kabinet, dat na
ommekomst van de adviezen over de
ontwerp-kwaliteitswet de vraag
wordt gesteld, hoe het beste in
harmonie tussen de wet BIG en de
kwaliteitswet kan worden omgegaan.
Het is nu te vroeg - wij hebben nog
geen begin van bestuurlijke beoor–
deling gehad - en niet opportuun om
tot forse wijzigingen te besluiten. Wij
kijken er met een open mind naar.

Artikel 59

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
heb in eerste termijn een vraag
gesteld, waarop ik geen antwoord
heb gekregen Waarom is er plots–
klaps bij nota van wijziging geregeld,
dat er een bewijsstuk moet worden
opgevoerd, niet ouder dan 12
maanden? Dat is nieuw. Ik begrijp
niet waarom dat nu ineens in de
wetstekst is opgenomen.

Staatssecretaris Simons: Mevrouw
Netelenbos heeft die vraag
inderdaad gesteld. De vijfde nota van
wijziging heeft de regeling rond de
dienstverleners in EG-verband
aanmerkelijk vereenvoudigd. In de
nieuwe voorgestelde regeling vervalt
de verplichting tot melding van
iedere dienstverlening. Volstaan
wordt met een eenmalige meldings–
plicht van alle beroepsbeoefenaren.
De termijn van 12 maanden is
opgenomen, omdat het bewijsstuk
recent moet zijn. Die termijn wordt
door de EG-richtlijn inzake vrij
verkeer van artsen voorgeschreven.
Het is dwingend recht geworden. In
de redactie van het oorspronkelijke
voorstel was die termijn van 12
maanden overigens ook al
opgenomen.

Artikel 62
- amendement Netelenbos (stuk
nr. 27, III) (vervallen)
- amendement Vriens–
Auerbach/Laning-Boersema
(stuk nr. 37, VIII)
- amendement Laning–
Boersema/Vriens-Auerbach
(stuk nr. 33, I)

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Ik heb de criteria voor het tuchtrecht
nog eens op een rijtje gezet. Ik ben
met de staatssecretaris van mening,
dat de beroepen die wij nu hebben
toegevoegd, wel tuchtrecht zouden
moeten hebben. Het probleem is

echter, dat wanneer je deze crïteria
ook nog op een aantal andere
groepen toepast, je straks in
moeilijkheden kunt komen. Naar mijn
mening zouden de criteria nog
verfijnd moeten worden. Er moet
wellicht naar praktische zaken
worden gekeken. Hoe groot is de
beroepsgroep? In het wetsvoorstel
komt het erop neer, dat de beroeps–
groepen die straks tuchtrecht
krijgen, drie a vier keer zo groot zijn
als thans het geval is.

De staatssecretaris heeft in januari
toegezegd dat de klachtenwet er elk
ogenblik kan komen. Wij zouden dan
als het ware een zeef hebben en
misschien een goede route kunnen
kiezen. Hij stelt het nu weer uit. Ik
vrees dat wij straks een grote groep
mensen hebben die gerechtigd zijn
om toegang te vragen tot het tucht–
college. Als wij dan geen voortraject
hebben kunnen wij in problemen
komen met de capaciteit en de
menskracht van de tuchtcolleges.
Het is nu al een probleem. Dat
probleem wordt alleen maar groter.

Dat leidt ook tot financiële lasten.
Ik ga nu niet zeggen dat die ons
ervan moeten afhouden. Als de
voorzitter van een tuchtcollege ziek
is en vervolgens de vice-voorzitter
uitvalt, komt er een grote wachtlijst.
Ik vraag mij dan af wat dat gaat
betekenen voor het onderhavige
wetsvoorstel.

Ik heb indertijd met sympathie
gekeken naar de argumenten van de
heer Kohnstamm voor comparitie.
Als wij de hoofddoelstelling van de
wet, het publieke belang van een
goede beroepsuitoefening, voorop–
stellen, kunnen wij de route
Kohnstamm kiezen. Ik vind dat
prima, al is het eigenlijk een noodop–
lossing. Hij zegt ook dat het een
noodoplossing is. Vervolgens is de
tweede hoofddoelstelling dat er een
zekere genoegdoening voor de
patiënt kan zijn. Men wordt dan als
het ware op het verkeerde been
gezet door die richting te kiezen.

De vorige keer heb ik gezegd, dat
je eigenlijk niet langs de tuchtrechte–
lijke weg materiaal moest kunnen
gaan verzamelen voor de civiele
procedure. Ik weet ook niet hoe je
dat moet voorkomen, maar ik ben
wel geschrokken van de opmerking
van mr. Wackie Eysten, die zegt dat
het prima is om het zo te doen,
omdat je dan het materiaal prachtig
bij elkaar krijgt. Ik heb nu echter in

de krant gelezen dat het in de
accountancy, waar een vergelijkbare
regeling is, steeds meer de
gewoonte wordt om met je pakketje
tuchtrechtelijke gegevens regelrecht
met een grote schadeclaim naar de
civiele rechter te gaan. Ik vraag mij
af of dit de bedoelmg is van de
tuchtrechtgeving. Als het zo is, moet
ik mij erin schikken, maar dat is een
hoofdpunt dat ik wil inbrengen.

De voorzitter: Ik dacht dat u een
toelichting gaf op het amendement.
Het is echter meer een soort
algemene beschouwing over het
hoofdstuk geworden. Die hoort
feitelijk in de plenaire behandeling
thuis.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Het is wel een toelichting op het
amendement. De reden dat wij de
beroepen er eerst buiten hielden
was, dat het klachtrecht niet
geregeld was. De hoofdcriteria zijn
goed, maar verder moeten de criteria
eigenlijk verfijnd worden.

De voorzitter Wij spreken nu over
het amendement op stuk nr. 33, op
artikel 62. Dat is toch iets anders.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Als ik mevrouw Laning goed begrijp,
wil zij het amendement op stuk nr.
37 intrekken.

De voorzitter: Als ik het goed
begrljp ging de beschouwing over
het amendement op stuk nr. 37, op
artikel 62. Er is straks al even over
gesproken. Dit is een nadere
toelichting. Moet het amendement
op stuk nr. 33 nog worden toege–
licht?

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Voorzitter! Het is niet mijn bedoeling
het amendement op stuk nr. 37 in te
trekken.

De vorige keer hebben wij een
discussie gehad over de cassatie. Ik
heb mij laten overtuigen door
deskundigen, dat als het
amendement zoals het nu luidt zo
blijft, er een grote toevloed komt van
diegenen van wie wij niet zouden
willen dat zij in cassatie gingen. Dat
zijn degenen die in eerste instantie
niet ontvankelijk zijn verklaard of de
straf niet voldoende vonden. De
minister heeft een heel betoog
gehouden over een wetsontwerp dat
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bij de Kamer lag en dat ik nog niet
kende. Deskundigen in mijn fractie
hebben niet de indruk dat dit
wetsontwerp een argumentatie is
voor het afwijzen van het
amendement. Ik zou er graag van de
minister nog een keer iets over
horen.

Intussen heeft de minister een
nieuw voorstel gedaan, namelijk
cassatie in het belang der wet. Dat
heb ik goed op mij laten inwerken. Ik
ben ervan overtuigd dat dit eigenlijk
is wat ik bedoel Ik zou alleen graag
van hem horen of hetgeen hij heeft
opgemerkt over eenheid van
wetgeving nu klopte of niet.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter, het probleem is nu dat dit
artikel samenhangt met artikel 89a;
mevrouw Laning doelde er ook al op.
Wij hebben in deze sfeer al een
discussie gehad over de doorwerking
van de voorgestelde constructie in
de sfeer van de prejudiciële
beslissing, omdat hierbij artikel 6 van
het EVRM relevant is. Ik meen dat de
minister daarbij heeft toegezegd dat
hij nog iets zou nakijken en ons
daarover nog iets zou melden.

Mevrouw Terpstra (VVD):
Voorzitter. Bij artikel 62 spreken wij
eigenlijk over het hele hoofdstuk
tuchtrechtspraak. Daarom zou ik de
bewindslieden willen uitnodigen tot
enig nader schriftelijk commentaar.
Ons hebben nogal ernstige
waarschuwingen bereikt van het
centraal medisch tuchtcollege, het
medisch tuchtcollege in Amsterdam
en het Groningse tuchtcollege.
Voordat er echt grote brokken
worden gemaakt, zouden de
bewindslieden een toelichting
moeten geven op de verschillen in
opvatting tussen de tuchtcolleges en
de inhoud van het gewijzigde
wetsvoorstel, want ik denk dat wij dit
soort waarschuwingen buitengewoon
serieus moeten nemen.

De voorzitter: Het lijkt mij goed als
de bewindslieden bij hun reactie
onderscheid maken tussen het
amendement op stuk nr. 33 en het
amendement op stuk nr. 37, want
het onderwerp van dat laatste
amendement houdt weer verband
met artikel 89. Maar goed, ik laat het
aan de bewindslieden over.

Staatssecretaris Simons: Voorzitter.

Ik zeg mevrouw Terpstra graag een
schriftelijke reactie op met name de
brief van de voorzitter van het
medisch tuchtcollege in Groningen
toe, waarin een aantal specifieke
zaken wordt genoemd. De brief van
het tuchtcollege in Amsterdam heb
ik nog niet onder ogen gehad, maar
die zal ik ook bekijken. Een deel van
het commentaar heeft betrekking op
de algemene probleemstelling van
mevrouw Laning. Puntsgewijze zou ik
de hoofdlijn van het kabinetsbeleid
nog eens willen aangeven.

1. Ik ben het volstrekt eens met
mevrouw Laning dat een goede
klachtwet en vooral een goede,
praktische klachtenbehandeling in de
Nederlandse gezondheidszorg en de
maatschappelijke dienstverlening van
groot belang is. Je moet een wel erg
sombere natuur hebben om niet te
denken dat daarmee zeer veel
praktische problemen tussen een
dienstverlener en een patiënt zouden
kunnen worden ondervangen. Ik ben
er nu al van overtuigd dat het
allemaal veel beter gaat bij instituten
waar klachtenbehandeling al echt
effectief is en waar die op royale
wijze gezien wordt als een belangrijk
kwaliteitsbevorderend instrument.
Een praktisch voorbeeld. Ik bezocht
onlangs een ziekenhuis waarvan de
directie jarenlang had gedacht dat
het nuttig was, een klachtenbu–
reautje op een wat verscholen plekje
te situeren. Nu had men echter het
klachtenbureau in de hal van het
ziekenhuis ondergebracht, zichtbaar
en bereikbaar voor iedereen. Kortom,
materieel ben ik het er van harte
mee eens dat het klachtrecht om
overbelasting van de tuchtrecht–
spraak en onnodige "juridificering"
wat af te remmen tot levende
praktijk gemaakt moet worden. Het
moet mogelijk worden gemaakt om
klachten in te dienen en men moet er
reëel mee omgaan.

2. Ook in verband met de overbe–
lasting van de tuchtcolleges heb ik al
eerder gezegd dat wij met deze
codificering van het klachtrecht de
zaak natuurlijk niet in éèn jaar voor
elkaar kunnen brengen Dat zal
gefaseerd moeten verlopen, al naar
gelang de praktische mogelijkheden.

3. Er is een, de twee voorgaande
punten in aanmerking nemend,
principieel verschil tussen een klach–
tenbehandeling en een zaak bij een
tuchtcollege aanhangig maken.
Wanneer ik de voorgestelde

benadering volg, is de weg naar het
tuchtrecht voor ernstige gevallen pas
begaanbaar, indien de klachtenbe–
handeling is afgerond. Feitelijk zal dit
in de praktijk vaak het geval zijn,
maar de geachte afgevaardigde ging
ervan uit, de klachtenbehandeling in
formele zin een voorportaal te
maken, voordat een tuchtrechtelijke
behandeling kan plaatsvinden. Het
kabinet vindt dat geen verantwoorde
weg. Ik heb echter oog voor uw
zorgen. Langs de geschetste wegen
proberen wij hieraan maximaal
aandacht te besteden.

Minlster Hirsch Ballin Mevrouw
Laning wees op mijn reactie op het
cassatieberoep tijdens de openbare
behandeling. Ik stelde dat ik een
aantrekkelijke oplossing zag in het
aanhaken bij de rechtseenheidvoor–
ziening uit het wetsvoorstel
voltooiing eerste fase herziening
rechterlijke organisatie. Op deze
manier wilde ik het doel dat o.a.
mevrouw Laning voor ogen stond
realiseren. Het ging om het verze–
keren van eenheid van uitleg daar
waar het gaat om algemene
begrippen van tuchtrecht en
doorwerking van verdragsbepalingen
inzake de tuchtprocedures.

Voor de langere termijn zie ik dit
nog zo. Toen ik deze mogelijkheid
naar voren bracht, dacht ik
waarschijnlijk iets te ver vooruit. Bij
nadere overweging ben ik tot de
conclusie gekomen dat er bezwaren
aan verbonden zijn om die weg ter
verzekering van de rechtseenheid op
dit moment in te voegen, voor wat
toch maar een deel is van het tucht–
recht. Het is nuttig om, wanneer wij
in die richting verder denken, daarbij
andere takken van het tuchtrecht te
betrekken. Wij stonden voor de
vraag hoe de doelstelling van een
voorziening ter verzekering van de
rechtseenheid te realiseren is,
zonder dat wij bezwaren oproepen
van een derde instantie erbij. Toen is
de gedachte opgekomen, die ook in
de nota van wijziging is neergelegd,
van het werken met het instituut van
cassatie in het belang der wet. Ik
begrijp dat mevrouw Laning hier
positief tegenover staat. Ik hoop dat
wij langs deze lijn de doelstellingen
waar het ons ook in het openbare
debat om ging, kunnen realiseren.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
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Ik deel mede dat ik mijn
amendement op stuk nr. 33,1 intrek.

Artikel 77

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
heb een vraag gesteld over de
honorering van diegenen die in het
tuchtcollege zitten. In de schriftelijke
beantwoordmg is medegedeeld dat
zowel de voorzitter als de secretaris
beiden in gedeeltelijke of vaste
dienst kunnen zijn en dat anderen in
verband met vooronderzoeken ook
een honorering kunnen krijgen.
Volgens mij is de huidige praktijk dat
men heeft moeten kiezen tussen een
geheel of gedeeltelijk dienstverband
dan wel vacatiegeld. Betekent de
uitleg die op de bladzijden 4 en 5
van de schriftelijke beantwoording
staat, dat dit weer open is? Stel dat
men ooit gekozen heeft voor
vacatiegeld. Als men dan een
enorme werklast krijgt en daardoor
in de knoop komt met de eigenlijke
werkzaamheden, kan men dan niet
meer terug naar een dienstverband?

De heer Pluimakers: Als de wet in
werking treedt, ontstaat er een
nieuwe situatie. Op dat moment
wordt de keuze waar mevrouw
Netelenbos op doelt, opnieuw
bezien.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
moet het toch niet zo verstaan dat
die keuze weer eenmalig is? Het is
toch een flexibele keuze? Als bijvoor–
beeld verpleegkundige zaken leiden
tot meer tuchtrechtzaken in deze of
gene regio, dan kan de taakver–
zwaring evident zijn, waardoor de
situatie verandert voor degenen die
in het tuchtcollege zitting nemen.

Staatssecretaris Simons: De
hoofdzaak is dat er voor de colleges
een optimale vrijheid moet zijn om
hun werk het meest doelmatig in te
richten, met dien verstande dat het
in de ene regio een ander type
verhouding tussen vacatiegeld en
parttime of fulltime betrokkenheid
kan zijn dan in de andere regio. Ik
zou daar als wetgever niet op
voorhand allerlei normeringen in
willen aanbrengen. Het moet zo goed
mogelijk praktisch bezien worden.

Artikel 80
- amendement-Kohnstamm (stuk
nr. 41) (invoegen artikel 80a)

Mevrouw Terpstra (VVD): Wat
artikel 80 betreft vinden wij de zesde
nota van wijzigingen een uitstekende
verbetering van het oorspronkelijke
artikel. Het is van belang dat de
inspecteur inderdaad de
bevoegdheid krijgt, om een spoed–
procedure te vragen, ook als hij geen
klaagschrift heeft ingediend. Wij zijn
daar erg gelukkig mee. Wij compli–
menteren de bewindslieden dan ook.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn vraag gaat over het derde lid.
Lopende de rit is de verjaringstermijn
van tien jaar ingevoegd. Na deze
termijn kan men geen klachten meer
aanhangig maken. Deze termijn zat
niet in het aanvankelijke ontwerp. Ik
heb een zekere behoefte aan een
argumentatie waarom voor deze
termijn is gekozen. Het kan zijn dat
deze termijn ergens anders uit het
recht is "weggelopen". Het kan zijn
dat ik de argumentatie gemist heb -
wij hebben inmiddels een behoorlijk
pak stukken voor ons liggen - maar
ik heb geen echte motivatie voor het
kiezen van deze termijn aange–
troffen.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Ik ben het helemaal met de staatsse–
cretaris eens. De gedachte dat het
klachtrecht als voortraject kan
dienen, heb ik in het debat in eerste
termijn al losgelaten. Het
amendement van de heer
Kohnstamm betekent in zekere zin
dat wij nu het accent op de andere
route leggen, doordat wij de tucht–
rechtrechter de gelegenheid geven,
als het ware te doen wat anders in
het klachtrecht opgelost zou worden.
Ik zie de heer Kohnstamm nu "neen"
schudden. Het is niet helemaal zo,
maar in de eerste termijn heeft de
heer Kohnstamm tegen mij gezegd:
als er een goed klachtrecht geweest
was, was ik waarschijnlijk niet met
zo'n amendement gekomen, want
dan zou het overbodig of minder
nodig geweest zijn. Ik vind het nu
eigenlijk ook nodig, maar de mensen
worden op het verkeerde been gezet.

Het tweede punt bij artikel 80 is
het volgende. Er staat dat de recht–
streeks belanghebbende een
gemachtigde mag aanwijzen die voor
hem naar de zitting gaat en dat de
voorzitter van het regionale tucht–
college kan weigeren om die persoon
te accepteren. Thans is het volgens
de tuchtrechtspraak zo, dat de

uitspraak van de voorzitter bindend
is. Hierover is al veel te doen
geweest. De vakbonden en de
patiëntenverenigingen hebben er een
proces over gevoerd. Daarbij is
gezegd dat de uitspraak van de
voorzitter inderdaad bindend is. Het
gevolg is, dat thans bij de tuchtcol–
leges geen gemachtigden vanuit de
vakbonden en de patiëntenvereni–
gingen meer worden toegelaten. Hun
proces heeft dus het tegengestelde
effect gehad. Is met deze wet de
gang van zaken verbeterd of kan nu
weer de voorzitter van het tucht–
college besluiten een gemachtigde
niet te accepteren, terwijl die
daartegen niet in beroep kan gaan?

Mevrouw Terpstra (VVD):
Voorzitter! De staatssecretaris en de
minister zullen zich herinneren dat
wij de mogelijkheid hebben bepleit
dat de klager en de aangeklaagde
zelf kunnen vragen om mensen op te
roepen en te horen.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Daarvoor is een amendement
ingediend.

Staatssecretans Simons: Voorzitter!
Bij de laatste vraag gaat het om de
mogelijkheid dat belanghebbende
een gemachtigde verzoekt om zijn of
haar plaats in te nemen. Mevrouw
Laning stelde het bindend zijn van de
acceptering daarvan aan de orde. Op
deze vraag wil ik schriftelijk
reageren. Ik wil nagaan hoe de
huidige praktijk is, gelet op de
nieuwe wet. Thans ben ik niet in
staat de vraag precies te beant–
woorden.

Ik dank mevrouw Terpstra voor
haar steun ten aanzien van de
spoedprocedure die in de nota van
wijziging impliciet wordt aange–
geven.

De heer Van Middelkoop sprak
over de verjaringstermijn. De termijn
van tien jaar is gebaseerd op de
geaccepteerde termijn voor het
bewaren van medische dossiers. De
termijn daarvoor is grosso modo tien
jaar. Bij deze bestaande praktijk In
de gezondheidszorg hebben wij ons
met deze wetgeving aangesloten.

Mevrouw Laning heeft, met
verwijzing naar het amendement van
de heer Kohnstamm, haar pleidooi
herhaald en daarbij gezegd dat het
wezenlijk is dat het kabinet
voortgang boekt met een verbetering
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van de klachtenwetgeving, zodat ook
de praktijk verbetert. De vorige keer
heb ik mij namens het kabinet
welwillend uitgelaten over het
comparitie-amendement. Ik durf niet
exact te zeggen of in het geval dat er
nu een goede klachtenwet
voorhanden zou zijn geweest, de
minister van Justitie en ik gezegd
zouden hebben: in dit licht is het
comparitie-artikel toch wat
overtrokken. Ik weet dat nog niet. Ik
kan mij heel goed voorstellen dat in
de praktijk van alle dag de burger bij
een bepaald geval zo geëmotioneerd
betrokken is dat hij naar de tucht–
rechter stapt. Na enig moment van
bezinning en na een behoorlijk
onderzoek zou dan toch in het
vooronderzoek kunnen blijken dat
comparitie mogenjk is. Gelet op de
woorden van mevrouw Laning, kan ik
mij bij een goed functionerend
klachtrecht en tuchtrechtspraak
voorstellen dat men in het vooron–
derzoek tot comparitie komt. Dat zou
dan een bijdrage kunnen zijn aan het
voorkomen van overbodige en
onnodige belasting. Daarom hebben
wij ons ten aanzien van het
amendement welwillend uitgelaten.

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter!
Mevrouw Laning heeft een vraag
gesteld over de mogelijkheid voor
klager om een getuige te doen
verschijnen bij de behandeling van
de klacht. Volgens de regeling die nu
in het wetsvoorstel staat, is de
mogelijkheid voor het tuchtcollege
aanwezig om getuigen en deskun–
digen op te roepen. De klager kan
erom vragen dat dit gebeurt en dat
dus van deze bevoegdheid gebruik
wordt gemaakt. Daartoe kan hij aan
het tuchtcollege een verzoek richten.

Dezelfde mogelijkheid is er ook
voor degene op wie de klacht
betrekking heeft. Er is de equality of
arms van klager en degene over wie
geklaagd is. In deze context van de
tuchtrechtelijke procedure lijkt mij
dit een goede en adequate regeling.
In andere tuchtwetten, zoals die met
betrekking tot advocaten en
notarissen, is eenzelfde regeiing
getroffen.

De heer Kohnstamm (D66):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil nog
even terugkomen op de weergave
door mevrouw Laning van de
discussie die in eerste termijn heeft
plaatsgevonden. Wij herinneren ons

natuurlijk dingen wel, maar soms
misschien niet goed. Mevrouw
Laning heeft gevraagd: zou je met
zo'n amendement zijn gekomen als
er een klachtregeling was? Ik heb
daarop gezegd: ik wil best toegeven
dat, als er een degelijk geregelde
klachtregeling was, de noodzaak om
een comparitie in te lassen minder
aanwezig zou zijn. Ik denk dat dit ook
echt de lijn is. Zoals ook voorzitters
van medische tuchtcolleges ons
meedelen, blijken zich nog situaties
voor te doen dat er nog sprake is van
iets wat je kunt oplossen door een
comparitie. Waarom zou je dan
doorgaan met het onderzoek en met
de uitspraak, als je mensen bij je
kunt roepen? Dat is in een tuchtpro–
cedure, of dat nou formeel-juridisch
allemaal heel hard geregeld is, of in
een civiele procedure zoals ik in
eerste termijn heb genoemd toch
een van de mogelijkheden om te
bekijken in hoeverre je het proce–
deren, wanneer er misverstanden en
communicatieverschillen zijn, kort
kunt houden. Dat is de achtergrond
van het amendement.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Wij houden dit verschil van mening,
want de toelichting bij het
amendement wijst op communica–
tiestoornissen en op emoties. Dat
zijn nu juist de zaken die in het
klachtrecht opgelost hadden kunnen
worden. Het is toch niet de
bedoeling van de heer Kohnstamm
dat, wanneer er werkelijk publiek–
rechtelijk tuchtrecht nodig is voor de
kwaliteit van het werk, maar men een
comparitie wil, er niet wordt gekeken
naar de aard van de klacht? Het kan
dus ook de verkeerde kant opgaan.

De heer Kohnstamm (D66): Mijn
vertrouwen in voorzitters in dit soort
situaties is op basis van ervaringen
vrij groot. Op het moment dat je het
dichttimmert, heb je niet de
mogelijkheid om op een gegeven
moment de comparitie te houden.
Mij dunkt dat de tuchtrechtspraak er
juist is om te kijken naar de kwaliteit
en dat een voorzitter niet geneigd zal
zijn een comparitie te gelasten om
van de procedure af te zijn, als hij in
het vooronderzoek ruikt dat er iets
ernstigs aan de hand is waar kwali–
tatief gesproken een openbare
uitspraak over moet worden gedaan.

De voorzitter: Ik stel voor dat de

collega's de discussie eventueel in
tweede termijn voortzetten om elkaar
te overtuigen, in welke richting dan
ook. Van de bewindslieden is op dit
moment geen reactie meer te
verwachten.

Mevrouw Laning Boersema (CDA):
Ik heb nog een vraag gesteld over de
kosten en de aantallen. Dit kan
natuurlijk wel wat betekenen, gezien
de aantallen.

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
had de neiging om bij de discussie
die zich zoëven tussen mevrouw
Laning en de heer Kohnstamm
ontspon nog even op te merken dat
de voorzitter de mogelijkheid heeft
om de klacht door te zetten in het
algemeen belang. Dat helpt
misschien ook nog bij de beoor–
deling van deze gedachtenbepaling
door de leden van uw commissie.

Ik kom bij de kwestie van toerei–
kendheid van de formatie. Er is
voorzien in voldoende personen voor
de behandeling van de tuchtzaken. Ik
denk dat ook de kwestie dat het
vooronderzoek en het onderzoek ter
zitting niet in dezelfde handen zijn
zich zeer wel laat oplossen binnen de
daarvoor beschikbare formatie. In
Amsterdam, de plek waar de zoëven
door de heer Kohnstamm geciteerde
ervaringen gesitueerd moeten
worden, zijn er als ik het wel heb zes
plaatsvervangende voorzitters naast
de voorzitter. Ik denk dat men in de
praktijk van het leven zeer wel met
deze regeling uit de voeten kan en
dat wij met een andere regeling
zouden vragen om moeilijkheden.

De vergadering wordt van 13.05 uur
tot 13.50 uur geschorst.

Artikel 81
- amendement-Kohnstamm (stuk
nr. 42)

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Voorzitter! De heer Kohnstamm gaat
ervan uit dat artikel 81 het
onmogelijk maakt om kennelijk
ongegronde zaken (flutzaken)
gewoon met een brief af te doen. Is
dat juist? Dwingt een verplicht
vooronderzoek tot meer, bijvoor–
beeld in ieder geval tot het horen van
de klager? Kan in een dergelijk geval
de klacht niet onontvankelijk worden
verklaard? Als het amendement van
de heer Kohnstamm wordt aanvaard
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- dat zou misschien verstandig zijn;
ik weet dat nog niet - kan de
voorzitter van het regionaal tucht–
college dan ook bij andere zaken
afzien van een vooronderzoek,
bijvoorbeeld ook in gevallen die wel
doorgaan naar de tuchtrechter? Kan
hij dat dan alleen beoordelen?

Ik vind dat in ieder geval een
vooronderzoek moet worden
gehouden als de zaak naar de tucht–
rechter gaat. Er moet eigenlijk ook
een vooronderzoek zijn als compa–
ritie mogelijk is. Er moet geen
vooronderzoek plaatsvmden in die
zaken die heel duidelijk niet thuis–
horen bij het tuchtcollege. Ik dacht
dat dat al in het voorstel van de
regering was opgenomen. Als dat
niet het geval is, dan komt het
amendement van de heer
Kohnstamm in zicht.

De heer Kohnstamm (D66): Wij
hebben vanochtend al eerder gerefe–
reerd aan de brieven uit Groningen
en Amsterdam. Ik meen dat in de
brief uit Amsterdam de voorzitter
schrijft dat er in het voorgaande jaar
ongeveer 75 zaken zijn geweest die
niet ontvankelijk waren of die
anderszins direct konden worden
afgedaan. In die zaken zou een
vooronderzoek volstrekt overbodige
activiteiten teweeg hebben gebracht.
Ik vraag de bewindslieden of zij
daarop willen reageren.

Mijn volgende vraag vloeit ook
voort uit die brieven van beide
voorzitters van medische tuchtcol–
leges. In lid 1 van artikel 81 staat nu
onder meer geformuleerd:

"De voorzitter draagt het vooron–
derzoek op aan een of meer leden of
plaatsvervangende leden of aan de
secretaris of plaatsvervangend
secretaris van het regionale tucht–
college".

Volgens deze formulering kan de
voorzitter dus zelf niet het vooron–
derzoek verrichten. Uit de brieven
leid ik echter af dat de voorzitters op
goede gronden zeggen dat er zaken
zijn waarbij het ontzettend gunstig is
als zij zelf het vooronderzoek doen.
Daarmee kunnen zij dan een hoop
ellende tijdens de daaropvolgende
zitting voorkomen. Ik krijg op dat
punt ook graag een reactie van de
bewindslieden.

Mevrouw Terpstra (WD):
Voorzitter! Willen de bewindslieden
reageren op de stelling dat, gelet op

het feit dat hij of zij meestal een lid
van de zittende magistratuur is, de
voorzitter soms een buitengewoon
belangrijke taak zou kunnen hebben
bij dat vooronderzoek? Is het dan op
zijn minst niet te overwegen om
hierbij voor een kan-bepaling te
kiezen?

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
In mijn bijdrage van vanochtend heb
ik al toegezegd dat wij ter voorbe–
reiding van het plenaire debat nog
uitvoerig zullen reageren op de
brieven uit Amsterdam en
Groningen, die meer betreffen dan
het door de heer Kohnstamm
genoemde punt.

Bij een eerdere behandeling heb ik
al naar voren gebracht dat met de
herziening van de tuchtrechtspraak
mede wordt beoogd, de positie van
de klager te versterken. Dat is ook
een belangrijk psychologisch punt.
Feitelijk, maar ook waar het gaat om
de psychologie, moet je er namelijk
voor waken om, zoals het in dit
amendement is neergelegd, het
vooronderzoek, maar ook het horen
van klager en aangeklaagde, facul–
tatief te maken. Vanuit de algemene
opvatting van een versterking van
het patiëntenbelang heb ik aarze–
lingen op dat punt. De vorige keer
heb ik die ook uitgesproken.

Naast dit meer principiële punt
laat zich in meer praktische zin de
vraag stellen, of wij gelet op de
voorliggende stukken de mogelijk–
heden kunnen benutten om
voldoende zeefwerking te bewerk–
stelligen. Dat wil zeggen, dat geen
zaken daadwerkelijk in behandeling
komen, waarvan je achteraf moet
zeggen: Dat ware te voorkomen
geweest. Daarom bestaat de
mogelijkheid, vandaar ook onze
positieve actie op het comparitie–
amendement, dat de klager zich door
een raadsman kan laten bijstaan,
respectievehjk door een gemach–
tigde, waardoor al in een vroege fase
zou kunnen blijken dat het een
hopeloze zaak is en dat de klager
daar niet aan zou moeten beginnen.
Onder omstandigheden is het ook
mogelijk, gelet op de zeefwerking,
dat het tuchtcollege niet in voltallige
zitting bijeenkomt.

Wij hebben al met al heel serieus
bekeken, of er voldoende instru–
menten zijn om nuttige zeefwerking
te bewerkstelligen, waardoor dit
soort overbelasting niet ontstaat en

tegelijk maximaal recht kan worden
gedaan aan een versterking van de
positie van de klager. Alles
afwegende, vandaar mijn aarzelmgen
wat betreft het amendement - dat is
op zichzelf ook een correcte formu–
lering - ben ik van mening, dat de
aanvaarding van het amendement
ertoe zou kunnen leiden, dat de
positie van de klager onder omstan–
digheden verzwakt zou worden. Dat
is de hoofdlijn van de redenering van
het kabinet.

Minister Hirsch Ballin Voorzitter!
De gedachte dat het praktischer zou
zijn om het te houden bij de huidige
situatie, waarin de hele procedure,
inclusief eventueel het vooron–
derzoek, kan worden afgehandeld
door dezelfde persoon, heeft op het
eerste gezicht een zekere aantrekke–
lijkheid. Wij moeten ons echter wel
realiseren, dat wij ons met die
constructie in de nieuwe wetgeving,
op grond van het De Cubber-arrest
van het Europese Hof voor de
rechten van de mens, op uiterst glad
ijs begeven. In aanmerking genomen
de toepasselijkheid, zeker in een deel
van de zaken waar het hier om gaat,
van de eisen van artikel 6 EVRM,
geldende voor strafprocedures, en
de toepasselijkheid van artikel 6
EVRM, voor zover het gaat om de
vaststelling van civiele rechten en
verplichtingen in andere zaken - daar
doet die moeilijkheid zich niet voor
uit hoofde van het De Cubber-arrest
- ben ik van mening, dat wij in een
algemene wettelijke regeling de
procedure zo moeten inrichten, dat
verschillende personen leiding geven
aan het vooronderzoek en aan de
behandeling van de zaak ter zitting
van het Medisch tuchtcollege.

Vervolgens is de praktische vraag
gesteld, of wij niet op moeilijkheden
stuiten bij de uitvoering van die
regeling. Het is namelijk nuttig - dat
ontken ik volstrekt niet - dat iemand
met rechterlijke ervaring het vooron–
derzoek leidt. Dat is waar, maar in de
nieuwe opzet van dit wetsvoorstel is
in ieder geval een tweede jurist
betrokken bij de samenstelling van
het Medisch tuchtcollege. Bovendien
zijn ook de plaatsvervangende
voorzitters in de regel personen die,
behalve juridisch gekwalificeerd, ook
rechterlijk ervaren zijn. Dat betekent,
juist uit een oogpunt van goede en
vakkundige leiding van zowel het
vooronderzoek als het onderzoek ter
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zitting, dat alle mogelijkheden
aanwezig zijn om aan de eisen te
voldoen, ook aan de eisen die wij
afleiden uit het De Cubber-arrest en
de toepasselijkheid van artikel 6
EVRM op deze procedures.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Op mijn vraag is nog niet geant–
woord. Als wij dit wetsvoorstel
aannemen en dus aannemen dat er
altijd een vooronderzoek moet
plaatsvmden, kunnen dan de speci–
fieke gevallen waarvan 100%
duidelijk is dat het een querulant is
of iemand die zich altijd meldt voor
allerlei zaken, worden afgedaan of
moeten die dan toch verschijnen?
Als dat laatste het geval is, en dat
lees ik uit het amendement van de
heer Kohnstamm, dan zou ik voor
dat gedeelte een andere oplossing
willen hebben, maar niet voor het
gedeelte, waarvan de heer
Kohnstamm zegt dat als ze in het
vooronderzoek verschijnen, het een
communicatieklacht blijkt te zijn en
er comparitie kan plaatsvinden. Dan
zou er wel een vooronderzoek plaats
moeten vinden. Dat bedoelde de
heer Kohnstamm waarschijnlijk ook.
Ik denk niet dat hij bedoelt dat de
weg naar de tuchtrechter vrijge–
maakt kan worden als de klacht door
bijvoorbeeld de voorzitter zo ernstig
wordt bevonden dat hij het niet in
het vooronderzoek brengt, maar
gelijk door verwijst. Het facultatieve
geldt dus alleen aan het begin van
het traject.

De heer Kohnstamm (D66): Ik zal,
zonder mijn beroepsgeheim te
schenden, een willekeurige casuspo–
sitie als voorbeeld nemen van een
klacht die in tuchtrechtelijke zin
wordt aangepakt door de klager,
waarvan wij op het eerste gezicht
zouden zeggen dat dat niet kan en
dat dat nooit tot iets zal leiden.
lemand kwam bij mij en vroeg mij
een tuchtrechtelijke zaak te
beginnen, omdat zijn hulpverlener in
de medische sfeer hem via het heelal
en de daar rondvliegende satellieten
van de Russen wekelijks weet te
kwellen en dat doet zonder dat hij
daar toestemming voor geeft. Dan
giechelen wij allemaal, maar ik, als
advocaat, denk dan dat er een
serieus probleem is, maar dat een
advocaat daar niet de goede persoon
voor is. Daarvoor moet hij ook niet
bij de tuchtrechter zijn. Als de

betrokkene echter wel naar de tucht–
rechter gaat, dan gelast de voorzitter
eerst een onderzoek. Vervolgens
moeten de hulpverlener en de klager
ter zitting gehoord worden. Er moet
iemand aangewezen worden die het
vooronderzoek doet. Zo zijn wij al
met al een lange tijd bezig. Mijn
probleem is wel duidelijk. Wat mij
betreft vergeet men mijn
amendement op stuk nr. 42, maar
lost men dit probleem op. Ik heb nu
- u zult mij niet vaak horen zeggen
dat wij het niet moeten juridificeren
- zelfs het gevoel dat wij één stapje
te ver gaan. Dit los van het feit dat ik
het helemaal met de staatssecretaris
eens ben dat het niet zo zou moeten
zijn dat daarmee de positie van de
klager ernstig wordt verzwakt, maar
het probleem zal moeten worden
opgelost.

Minister Hirsch Ballin: Ik sluit mij
aan bij hetgeen de staatssecretaris
zojuist heeft gezegd, namelijk dat
het belangrijk is voor belangheb–
benden om gehoord te worden. Dat
draagt bij aan het conflictoplossend
gehalte van de regeling. Dat geldt bij
dit soort procedures in nog wat
sterkere mate, omdat het kan zijn dat
de klacht zo gesteld is, dat je je
moet afvragen wat betrokkene
bedoelt, wat erachter zit en of de
klacht misschien absurd lijkt, maar
wellicht toch ergens over gaat,
waarvoor de betrokkene bij het
medisch tuchtcollege aan het juiste
adres is. Ik geef de heer Kohnstamm
onmiddellijk toe dat wij het proces
niet zwaarder moeten maken dan
nodig is ten opzichte van de aard van
de klacht. Dat geldt bij dit proces–
recht en dat geldt ook bij ander
procesrecht. Nu lijkt het mij om die
reden juist goed dat die filter van het
vooronderzoek is ingebouwd, met
verschillende mogelijkheden. Ook
een secretaris of een plaatsver–
vangend secretaris kan zich ermee
bezighouden als na het horen van de
klager de voorlopige indruk is
ontstaan dat er geen echt substan–
tiële zaak voor het tuchtcollege inzit.
Verder wordt het in artikel 82, lid 4
mogelijk gemaakt om een kennelijk
niet ontvankelijke zaak zonder verder
onderzoek, dus zonder zitting af te
doen. Op basis van het vooron–
derzoek kan geverifieerd worden of
het een zaak voor het tuchtcollege
betreft of niet. Ik denk daarbij aan
wellicht onbeholpen gestelde klaag–

schriften. Daarmee wordt op een
zinnige manier het gevaar vermeden
dat ook de heren Kohnstamm en
mevrouw Laning willen vermijden.

De heer Kohnstamm (D66): Ik
begrijp deze laatste zin nlet.

Minister Hirsch Ballin Ik doel
hiermee op het vermijden van een
cumulatie van procesfasen in een
uitzichtloze procedure. Het vooron–
derzoek kan kort zijn en kan leiden
tot de conclusie in artikel 82, lid 4.
De cumulatie van procesfasen, waar
de heer Kohnstamm voor
waarschuwt, wordt dan vermeden,
doordat toch de klager wordt
gehoord.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
De astrologisch-deskundige uit het
voorbeeld van de heer Kohnstamm
moet dus wel ontvangen worden
door iemand van het tuchtcollege,
die vervolgens te horen krijgt dat zijn
klacht niet in aanmerking komt.

Mevrouw Terpstra (VVD): Kan de
formulering dat het vooronderzoek
door de voorzitter altijd "moet
worden gedelegeerd aan een secre–
taris of een ander", veranderd
worden in "kan worden gedelegeerd
aan een secretaris of een ander"? De
voorzitter kan dan namelijk zelf
bepalen of hij dat vooronderzoek wil
leiden.

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
meen de vraag van mevrouw
Terpstra al beantwoord te hebben, al
heb ik niet naar haar vraag verwezen.
Bij een andere regeling zouden wij in
de situatie terechtkomen waar ik
zojuist op inging, mede naar
aanleiding van het De Cubber-arrest.

Staatssecretaris Simons: Ik sluit aan
bij woorden van de heer Kohnstamm
dat hij niet hecht aan het
amendement op stuk nr. 43. Hij vindt
veeleer een praktische oplossing van
belang. Het gaat mij natuurlijk
helemaal niet om het beperken van
de mogelijkheid tot klagen, maar ik
zie op basis van de huidige
wetgeving geen goede mogelijkheid
om recht te doen aan het belang van
de klager. Als men risico's vermoedt
naar aanleiding van de huidige
regeling, dan moet inhoudelijk
genormeerd worden onder welke
omstandigheden er voor dat vooron–
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derzoek, dat heel beperkt is, een
beter en praktischer alternatief is dat
minder belastend is. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik het nut daarvan niet
inzie. Wordt daarmee niet het betere
de vijand van het goede? Er wordt in
dit amendement een oplossing
gezocht, die beter in de praktijk
gerealiseerd kan worden. Het lijkt mij
nauwelijks te regelen, want het komt
er al snel op neer dat de wetgever
voor bepaalde klachten zelfs de fase
van het vooronderzoek niet inlast.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Bovendien moet een
klaagschrift voldoen aan eisen. Je
kunt niet zomaar een brief schrijven.
Het klaagschrift moet zich richten
tegen mensen, behandelaars
etcetera. Een aantal rare gevallen,
zoals wij die ook wel eens krijgen,
zijn sowieso uitgesloten.

Artikel 82
- amendement-Kohnstamm (stuk
nr. 43)
- amendement-Kohnstamm (stuk
nr. 44)

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn vraag aan de heer Kohnstamm
is waarom hij het amendement op
stuk nr. 43 heeft ingediend. Hij
constateert zelf niet ten onrechte dat
van de bestaande bepalingen ter
zake van het verplicht doen
verschijnen weinig gebruik is
gemaakt. Je hebt niet zoveel fantasie
nodig om je te kunnen voorstellen
waarom de praktijk zo is gegroeid.
Wat is de meerwaarde van het toch
handhaven van een bepaling die voor
een deel een "dode letter" is
gebleken?

De heer Kohnstamm (D66): Ik
begin met een reactie op de vraag
van de heerVan Middelkoop. Niet
alleen in het tuchtrecht maar ook in
een aantal andere situaties is het
bewijs, te leveren in de tuchtzaak
sterk afhankelijk van de
medewerking aan de procedure van
de zijde van de aangeklaagde. Deze
situatie zal zich in de tuchtrechtelijke
sfeer vaak voordoen. Stel dat een
arts weigert te verschijnen. Hij mag
zeggen dat hij zijn medewerking
weigert, hij heeft sowieso het recht
niets te zeggen. De vraag is of je niet
een stap verder moet gaan en
bepalen dat hij in ieder geval ter
zitting moet verschijnen. Wij hebben

het hierover in de plenaire verga–
dering gehad. De minister of de
staatssecretaris noemde het
preadvies van Van Agt aan de
Nederlandse juristenvereniging uit
1977. Vannacht las ik de stukken van
het debat nog eens over. Ik reali–
seerde mij daarbij dat ik het
preadvies nog niet gelezen heb. Ik
zal dit voor de plenaire vergadermg
alsnog doen, althans op onderdelen.
Dat is de ratio achter het
amendement. Het is niet helemaal
een "dode letter" gebleven. Het is
maar in hoogst enkele gevallen
toegepast. Ik heb begrepen dat er in
de literatuur ontzettend veel bezwaar
tegen is. Dat wist ik niet toen ik het
amendement indiende. Ik zal voor de
plenaire zitting mijn huiswerk beter
doen, maar dit is de ratio.

Vervolgens wil ik graag nog een
vraag stellen. In de nota van
wijziging op artikel 82 wordt een
derde lid toegevoegd. Ik ben de
bewindslieden hier zeer erkentelijk
voor. Het gaat om de vraag of de
voorzitter de mogelijkheid moet
hebben om inzage in een dossier te
beperken. De laatste zin na de
komma, het laatste onderdeel, loopt
niet volgens mij. Ik neem aan dat
hier moet staan dat de voorzitter
kennisneming van bepaalde proces–
stukken kan beperken tot bepaalde
mensen dan wel van de voorzitter
bijzondere toestemming heeft
verkregen. Het kan zijn dat het
terugvalt op artikel 80 lid 7, maar
dan is de formulering niet geheel
adequaat. Of zie ik het niet goed?

Minister Hirsch Ballin Voorzitter! Ik
heb de indruk dat de opmerking van
de heer Kohnstamm een misstelling
is. In de getypte tekst die ik voor mij
heb liggen, loopt de zin wel: dat
bepaalde processtukken of gedeelten
ervan niet worden toegestaan aan de
klager persoonlijk maar uitsluitend
aan een gemachtigde die arts,
advocaat of procureur is, dan wel
van de voorzitter bijzondere
toestemming heeft gekregen. Ik
kreeg de indruk dat de heer
Kohnstamm een gedrukte tekst voor
zich heeft. Misschien is daar iets
weggevallen.

De heer Kohnstamm (D66): Nu
begrijp ik het wel. Ik heb het fout
gezien.

Staatssecretaris Simons: Ik wil nog

een opmerking maken over het
amendement nr. 43, waar de herbe–
zinning bij de heer Kohnstamm is
ingetreden. Ik wil met nadruk één
argument herhalen. Overigens ben ik
het eens met de fatsoensnorm. Ik
verwijs naar de regeling ter zake van
het tuchtrecht bij andere vertrou–
wensberoepen De aangeklaagde is
niet verplicht te verschijnen in een
tuchtzaak. Als je het overweegt,
heeft het meer in de breedte conse–
quenties.

Artikel 3
- amendement-Laning–
Boersema/Netelenbos (stuk nr.
35)

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Er waren twee amendementen. Ik
heb van de heer Kohnstamm en
mevrouw Terpstra het verzoek gehad
om het amendement 35 mee te
ondertekenen.

De voorzitter: Het amendement 44
wordt ingetrokken. Kan het
amendement 35 worden overge–
nomen?

Mimster Hirsch Ballin Ik had mij
erop ingesteld om te melden, dat wij
het oordeel graag aan de Kamer
overlaten. Als het niet omstreden is,
heb ik er geen probleem mee het
over te nemen.

De voorzitter: Ik stel vast, dat de
commissie het ermee eens is, dat
het wordt overgenomen.

Artikel 97
- amendement-Laning–
Boersema/Vriens-Auerbach
(stuk nr. 34)

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik vind de
redenering van de bewindslieden
buitengewoon sterk. De zaken
moeten niet worden omgedraaid,
daar waar openbaarheid regel moet
zijn en besloten zitting een uitzon–
dering. De bewindslieden wijzen
erop, dat er vele zaken zijn, waarop
de indieners doelen, die aanleiding
geven om van de openbaarheid af te
stappen ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Geeft de
ijzersterke beantwoording van de
bewindslieden de indieners geen
aanleiding om het amendement in te
trekken?
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De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
heb in eerste termijn als één man
achter mevrouw Laning gestaan bij
de verdediging van het amendement.
Het heeft tot een zeer vruchtbaar
interruptiedebat met de minister
geleid. Ik heb het nog eens
nagelezen. De minister heeft gelijk.
Ik adviseer mevrouw Laning zich nog
eens op het amendement te herbe–
zinnen.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Ik heb ook goed naar de minister
geluisterd Ik had ook enige twijfels.
Voordat het debat begon, had ik mij
voorzien van de steun van
deskundige tuchtrechters in het land.
Zij hebben mij aangeraden het
gewoon eens uit te vechten. Ik heb
het in de Kamer verloren. Zelfs
degene die pal achter mij stond, is
nu verdwenen. Er zit voor mij niets
anders op dan het amendement in te
trekken.

Mevrouw Terpstra (WD): Dit is te
gemakkelijk. Mevrouw Laning wilde
ervoor knokken. Als mevrouw Laning
niet overtuigd is door de redenering,
dan wil ik graag een tegenredenering
horen. Anders kun je je niet
verschuilen en moet je gewoon
zeggen dat de bewindslieden gelijk
hebben.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Als je het Europees-rechtelijk bekijkt,
gaat de openbaarheid voorop en de
privacy van de patiënt of de aange–
klaagde niet. Ik sta nog steeds voor
de mening, dat het in gevallen van
ongeschiktheid altijd gaat over de
privacy van de patiënt. Dat weet je
van tevoren. Zo'n zaak is in het
Europese nooit uitgevochten. Ik heb
mij laten informeren en ik heb niet
èén zaak kunnen vinden waarin het
ging om lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid. Daarbij wordt ook
nog een heel zorgvuldige procedure
gevolgd. De inspectie mag daar
ingrijpen.

Ik vraag mij af of je in zo'n geval
eigenlijk niet de privacy voorop moet
stellen Mij is echter van alle kanten
verzekerd, dat het zelfs in dit geval
niet kan. Ik heb de indruk dat ik het
ook zou verliezen als het een
Europese zaak werd. Ik heb niet
voldoende argumenten om mijn
amendement overeind te houden. Ik
had het best in de Kamer willen
verliezen, maar ik denk dat het

onderwerp voldoende uitgediscus–
sieerd is. Daar zitten wij hier voor!

De voorzitter: Dat lijkt mij ook Ten
eerste zijn er argumenten. Ten
tweede zeg ik heel onpartijdig, dat
ook niet aan mevrouw Terpstra
gevraagd is waarom zij de
argumenten van de regering zo sterk
vindt. Daar kun je dan ook weer een
heel verhaal over vertellen. Mevrouw
Laning heeft de vragen beantwoord
en het amendement op stuk nr. 34
ingetrokken.

Artikel 105

De voorzitter: Alle amendementen
hierop zijn ingetrokken.

Mevrouw Terpstra (VVD): Er is een
interruptiedebatje geweest over de al
dan niet verplichte voorhangpro–
cedure van de wet BIG. Ik wil nog
eens stipuleren dat het antwoord van
de regering helder was. Voor de
inhoudelijk zeer belangrijke AMvB's
is er een verplichte voorhangpro–
cedure.

Artikel 108a

Mevrouw Terpstra (VVD):
Voorzitter! Onder anderen mevrouw
Vriens heeft in eerste termijn nogal
uitvoerig gesproken over artikel
108a, de evaluatie.

In januari is gezegd dat binnen vijf
a zes maanden de vraagstelling bij
de evaluatie geprofileerd zou moeten
worden. Wat zou het tijdpad zijn?
Welke consequenties zouden eraan
worden verbonden? Er is nadrukkelijk
bij gezegd dat die vijf a zes maanden
golden vanaf januari en niet vanaf
juni. Inmiddels zijn wij een aantal
maanden verder. Is de staatssecre–
taris er al mee begonnen? Prof.
Scheltema heeft in zijn advies op
een zo snel mogelijke precisering
aangedrongen.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Ik zou dit voor de tweede termijn
bewaard hebben, maar nu sluit ik mij
van harte bij de woorden van
mevrouw Terpstra aan.

Staatssecretaris Simons: Naar
aanleiding van het debat waaraan
mevrouw Terpstra refereert, is er een
interne opzet voor zo'n evaluatie
gemaakt. Die wordt conform de
afspraak binnen enkele weken met

prof. Scheltema besproken. Over de
uitkomst daarvan zullen wij de Kamer
dan meteen berichten.

Mevrouw Vriens-Auerbach (CDA):
Voorzitter, wij hebben in eerste
termijn nadrukkelijk gezegd dat wij
betrokken willen worden bij de
inhoud en de opzet van de evaluatie,
dus voor alle duidelijkheid wijs ik
erop dat wij ervan uitgaan dat wij
overleg zullen kunnen voeren over
alle aspecten van de evaluatie. Dat is
in eerste termijn ook afgesproken.

Staatssecretans Simons: Het staat
de Kamer natuurlijk volledig vrij om
de staatssecretaris uit te nodigen,
nader beraad te voeren over de
notitie die ik de Kamer zal doen
toekomen. Maar misschien is de
notitie wel zo helder dat u zegt: dat
is nu precies wat wij bedoelden. Dat
hopen wij natuurlijk!

Artikel 109
- Amendement-Laning-Boersema
en Netelenbos (stuk nr. 36)

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter, dit punt is
al aan de orde geweest en ik zou de
indieners van het amendement willen
vragen, of de argumentatie in die
discussie hun aanleiding heeft
gegeven, nog eens na te denken over
die aanmerkelijke kans op schade. Ik
vind het zelf een nogal gevaarlijk
amendement. Denk bijvoorbeeld
maar eens aan de wijd verbreide
vooroordelen over alternatieve
geneeswijzen. Ik denk dat er met dit
amendement een veel te weinig
objectief element in de wet sluipt.

De heer Kohnstamm (D66): Ook ik
heb mij hierin naar aanleiding van de
discussie over dit punt nader
verdiept en ik zou het het mooist
vinden als het amendement werd
ingetrokken, want er ontstaat ook in
bewijsrechtelijk opzicht een angstige
gang van zaken als er geprobeerd
wordt, al in die voorfase In te
grijpen. Het zou leiden tot haat en
nijd tussen de verschillende beroeps–
groepen, zo is mijn angst. Het lijkt
mij een wijziging die niet apert nodig
is en bovendien zou de gang van
zaken dan enigszins afwijken van wat
er in het tuchtrecht gebruikelijk is.

Mevrouw Terpstra (VVD):
Voorzitter, ik ben blij met deze steun,
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want in eerste termijn heb ik onze
bezwaren tegen dit amendement
buitengewoon scherp aangezet. Bij
nalezing van de notulen zijn ze alleen
maar sterker geworden. In de
afgelopen weken hebben zich twee
buitengewoon ernstige gevallen
voorgedaan. In het ene geval ging
het om een homeopathisch arts, die
uiteindelijk veroordeeld is omdat hij
een volstrekt verkeerde therapie had
toegepast op een vrouw met
diabetes. In het andere geval betrof
het een KNO-arts die in een
ziekenhuis als "achterwacht" gewoon
veel te weinig alert was op signalen,
waardoor uiteindelijk een kind
overleed, dus een voorbeeld uit de
"alternatieve" en een voorbeeld uit
de reguliere geneeskunst.

Stel nu dat een reguliere arts op
grond van het ene voorval een
geweldige hekel aan homeopa–
thische artsen ontwikkelt. Hij stapt
naar de tuchtrechter en stelt dat er
bij de homeopathische arts uit het
voorbeeld, die toevallig bij hem om
de hoek woont en misschien ook nog
wel een concurrent is, gelet op het
voorval een aanmerkelijke kans op
schade ontstaat. Hij verzoekt
vervolgens, de betrokkene
onbevoegd en onbekwaam te
verklaren. Dat leidt er uiteindelijk toe
dat die arts zijn of haar beroep
absoluut niet meer kan uitoefenen.

Nu is er gesproken van een
"stammenstrijd" als het gaat om
andere opvattingen over de keuze
van de toe te passen therapie.
Mevrouw Laning heeft gezegd dat zij
het "ter bescherming van de patiënt
geweldig zou vinden als de acupunc–
turist tot arts werd opgeleid."

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Dat was een reactie op het feit dat
jullie vonden dat alle artsen opgeleid
moesten worden tot acupuncturist.
Ik zei toen: keer het maar om.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik weet het nog
precies. De reactie kwam doordat wij
zeiden dat een arts die een cursus
van een paar weekeinden volgt,
daarmee nog niet een goed
acupuncturist hoeft te zijn en dat dit
ook kwakzalverij kan zijn.

Mevrouw Terpstra (VVD): Wat is de
consequentie van aanname van dit
amendement?

De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
stel het op prijs wanneer de minister
van Justitie reageert op het
amendement en precies wil wegen
hoe in de juridische praktijk de
terminologie "een aanmerkelijke kans
op schade" werkt. Ik heb nagelezen
wat de minister daarover heeft
gezegd Voor een deel is deze
discussie een herhaling van die in
eerste termijn. Simpelweg samen–
vattend, vind ik de reactie van de
minister laconiek, in de zin van: daar
valt mee te leven. Tegen die achter–
grond lijkt mij de reactie van
mevrouw Terpstra, in eerste termijn
en nu weer, nogal opgeblazen.
Mocht dit het geval zijn, dan vraag ik
de minister met juridische
argumenten die ballon door te
prikken.

Mevrouw Terpstra (VVD): De kern
van mijn kritiek en weerzin is dat de
aanmerkelijke kans op schade nooit
objectief is vast te stellen. Dit is
altijd subjectief en zal leiden tot
stammenstrijd, zoals ook de heer
Kohnstamm zei.

Minister Hirsch Ballin: Het viel mij
op dat mevrouw Terpstra een tegen–
argument ontleent aan een tucht–
rechtelijke situatie. Als ik het goed
begrijp, gaat het om een
amendement op een strafbepaling.

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik heb me
verkeerd uitgedrukt.

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
De vorige wet op de uitoefening van
de geneeskunde werd aan alle
kanten overtreden. Dit wetsvoorstel
achten wij een betere situatie bieden
dan de vorige wet waaraan niemand
zich kon houden. Daarbij bestond
wel de situatie dat, als iemand
dreigde grote brokken te maken,
gezegd kon worden dat zo'n persoon
de geneeskunde onbevoegd uitoe–
fende. Hij of zij kon dan gelukkig aan
de zijlijn worden gezet. Wanneer nu
iemand bijvoorbeeld een hoge dosis
medicijn voorschrijft waaraan risico's
zijn verbonden, hetgeen alle deskun–
digen weten, is het goed als in dit
wetsvoorstel een artikel is
opgenomen waarop men zich kan
beroepen, waardoor schade kan
worden voorkomen. Zo wordt een
veiligheidsmarge ingebouwd. Ikvind
dat nodig, in het geval men met deze
wet creatief gaat werken, niet zozeer

in het belang van de volksge–
zondheid, maar in het belang van de
eigen portemonnee.

Minister Hirsch Ballin Ik bevestig
graag dat wij geen bezwaar hebben
tegen het amendement. Ik wijs erop,
ten dele mijn eerste termijn
herhalend, dat het volstrekt niet
ongewoon is dat een strafbepaling
betrekking heeft op gedrag waaraan
een aanmerkelijke kans op schade
verbonden is. Ik heb nog eens
geïnventariseerd wat zich aan verge–
lijkingsmaatstaven aandient. Ik wijs
op artikel 172 van het Wetboek van
Strafrecht. Wij vinden daar een
vergelijkbare strafbaarstelling. Wij
kunnen echter ook kijken naar de
artikelen 157, 161, 161bis,
161quater, 161quinquies, 170, 173,
173a, 173b, 429,...

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik ben blij
dat ik de minister de kans geef om
dit huiswerk op te lezen!

Minister Hirsch Ballin: Ik zie hier
niet de editie-Kremers of de editie–
Fruin op tafel staan, zoals in de
vroegere commissiezalen gebruikelijk
was. Ik geef dit vergelijkingsmate–
riaal maar even om te laten zien dat
het in ons systeem van wetgeving
geen vreemde eend in de bijt is en
dat mevrouw Terpstra ter gerust–
stelling ook even kan kijken naar het
vervolgingsbeleid ter zake van zulke
bepalingen. Daaruit en uiteraard ook
uit de bepalingen van ons Wetboek
van strafrecht zelf blijkt dat het
natuurlijk moet gaan om een
aanwijsbare concrete situatie waarin
moet worden aangetoond dat er naar
geobjectiveerde maatstaven bezien
zo'n aanmerkelijke kans op schade
was. Ik stelde interrumperend al
even de vraag of mevrouw Terpstra
de tuchtrechtelijke of de strafrechte–
lijke situatie bedoelde. Het was de
strafrechtelijke. De situatie waarin
een gevoelen van onbehagen bestaat
over een bepaald type alternatieve
behandeling, is niet een situatie
waarop een dergelijke strafbepaling
betrekking heeft. Dan gaat het om
een concreet aanwijsbare aanmerke–
lijke kans op schade. Vandaar.

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik heb er
natuurlijk ook over nagedacht. Ik heb
enkele van de artikelen die de
minister noemde, ook nagelezen. Het
grote verschil is het volgende. Als je
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van plan bent om een bom te kneden
of als je van plan bent om dronken in
je auto te gaan zitten, dan heeft
niemand er verschil van mening over
dat dat een kans op aanmerkelijke
schade oplevert. BIJ de keuze van de
therapie, met name in de gezond–
heidszorg, waar het soms gaat om
een soort stammenstrijd tussen
reguliere en alternatieve zorg - hier
is de wet juist bedoeld om die
verschillen weg te werken - kan zo'n
artikel levensgevaarlijk zijn. Zo'n
artikel kan dan aangegrepen worden
om de vrijheid die er aan de ene kant
wordt gegeven, met de andere hand
terug te nemen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik steun deze opmer–
kingen. Ik verwijs hiervoor onder
andere naar de discussie over de
chelatietherapie, die wij indertijd
gevoerd hebben Die discussie zou
nu niet meer op die manier gevoerd
worden. Het was een zeer hevige
discussie. Je hebt te maken met het
feit dat een groot aantal heel
integere mensen in deze samen–
leving ook op bijvoorbeeld de post
van rechter zitten, die toch heel
anders aankijken tegen een aantal
zaken dan anderen. Ik vind dat het
criterium "schade" zo objectief
mogelijk moet zijn. Ik vind dat er nu
te veel mogelijkheden voor interpre–
tatie zijn.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik zou
de vraag willen omdraaien, richting
mevrouw Terpstra. Zij gebruikte het
woord "levensgevaarlijk". Dat was
heel treffend in dit verband. Het gaat
hier om wetgeving waarbij de
patiënten die het aangaat, weinig
countervailing power hebben. Het is
voor een patiënt ontzettend moeilijk
om datgene te kunnen beoordelen
wat met hem of haar gebeurt,
ondanks alle wetgeving die wij
maken om de rechten te
beschermen. Het blijft een heel
lastige kwestie. Stel dat er op objec–
tieve gronden en niet met
voorkeuren voor het ene of het
andere type geneeskunst - dat zal
natuurlijk ook nooit de uitspraak van
de rechter zijn - kan worden vastge–
steld dat er een aanmerkelijke kans
op schade voor patiënten is, waarom
zou je dan geen wet willen maken op
grond waarvan de gerechtelijke
toetsing van zo'n vraagstuk kan
plaatsvinden? Waarom zou je op

voorhand zeggen dat, wat er ook
gebeurt, er eerst sprake moet zijn
van schade, van dood en verderf en
ellende, voordat je op basis van een
wettelijk kader kunt mgrijpen? Ik vind
het een volstrekte omkering van
feiten. Ik zou wel eens uitgelegd
willen zien waarom mevrouw
Terpstra dat traject wil volgen en
waarom zij geen vertrouwen heeft in
het justitiële apparaat. Men zal zich
natuurhjk niet lenen voor een
stammenstrijd.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mag ik u een kleine
illustratie geven? Denk maar aan het
advies van de Gezondheidsraad over
alles wat zo gevaarlijk is.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
toch geen rechter?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Nee, maar dat advies
maakt duidelijk dat ten aanzien van
de vraag of iets gevaarlijk, levensge–
vaarlijk of helemaal niet gevaarlijk is,
bepalend is de mening van de
betreffende beroepsgroep en de
opvattingen die men daar heeft.
lemands persoonlijke opvattingen
kun je niet uitschakelen. Dat gebeurt
ook niet bij rechters. Je moet daar
ook eerlijk in zijn.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U gaf
het voorbeeld van de chelatiethe–
rapie. Ik vind dat een zeer gevaarlijke
therapie. U kunt dat bestrijden, maar
of dit zo is, moet maar ter beoor–
deling worden voorgelegd. Nu wordt
subjectief geoordeeld. Bovendien
laten wij ons in die discussie
manipuleren.

De voorzitter: Bij wijze van uitzon–
dering wil ik een kleine duit in het
juridische zakje doen. Bij dit
onderwerp ben ik namelijk betrokken
via het mondeling overleg dat wij
ooit over chelatietherapie hebben
gehad. Dat is weliswaar heel lang
geleden. Toen moet ik ook iets
hebben gezegd over de risico's van
dit soort therapieën. Dat weet ik wel
zeker. Ik heb nu het woord "risico"
genoemd. Het zou misschien nuttig
zijn als alle leden, voordat aan de
tweede termijn begonnen wordt,
nagaan welke verschillen zijn
ontstaan tussen schuldaansprake–
lijkheid en risicoaansprakelijkheid. Ik
denk in dit verband ook aan het

Nieuw Burgerlijk Wetboek. Bij
schuldaansprakelijkheid is de situatie
duidelijk. Bij risicoaansprakelijkheid
is dat anders. Een arts gaat bijvoor–
beeld met de beste bedoelingen iets
doen. Wat hij doet, heeft echter
risico's. Kans op schade is risico. Het
is van belang dit aspect in de
beschouwingen te betrekken, gelet
ook op het amendement dat op dit
punt is ingediend. Ten slotte ben ik
van mening dat men de therapie los
zou moeten zien van de strekking
van het artikel zelf. Risicoaansprake–
lijkheid en schuldaansprakelijkheid
gelden natuurlijk in algemene zin.

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Dat zijn wel begrippen die
heel moeilijk te vertalen zijn voor
toepassing in de strafrechtelijke
sfeer. Op zichzelf kan ik mij uw
redenering wel voorstellen. Op
zichzelf vind ik het ook goed dat u dit
zegt, maar deze zaak heeft niets te
maken met de kwestie die nu aan de
orde is. Die betreft de strafrechte–
lijke formulering en de bepaling van
het delict dat men eventueel zou
plegen. Nu wordt iets als het ware
een stap naar voren gehaald.
Voordat het delict is gepleegd wordt
het namelijk al omschreven als een
strafbare handeling. Dat heeft heel
weinig met schuld en risico te
maken.

De voorzitter Ik had mij hier ook
niet mee moeten bemoeien. Ik heb
ook helemaal niet over strafrecht
willen spreken, maar willen
aanduiden dat er naast schuldaan–
sprakelijkheid ook risicoaansprake–
lijkheid kan zijn, zowel in dit als in
ander verband. Op zichzelf zou het
goed zijn dat aspect in de beschou–
wingen te betrekken. Misschien is er
een verband. Ik weet het niet.

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
wil nog met een enkele opmerking
toelichten waarom onzerzijds
volstrekt geen bezwaar bestaat tegen
dit amendement. Het amendement
zegt namelijk niet dat het in het
algemeen beoefenen van een
bepaald type kunsten strafbaar is,
maar dat de concrete gedraging in
een concreet geval die een aanmer–
kelijke kans op schade oplevert,
strafbaar kan zijn. Hier is een soort
handelingen omschreven en daarbij
zijn beperkingen aangegeven Er
wordt gesproken over: zonder
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noodzaak aan de gezondheid van
een ander... enzovoorts. Dit betekent
dat een specifieke op het concrete
geval gerichte omschrijving, ook na
amendering van artikel 109, een
voorwaarde is voor strafbaarheid. Dit
is überhaupt een voorwaarde voor de
beslissing van de officier van justitie
om op grond daarvan te kunnen
optreden. Nog anders gezegd: het
gaat hier om een aanrekenen van
bepaalde gedragingen en om een
afbakening van de verantwoordelijk–
heidssfeer van de betrokkene voor
zijn of haar gedrag.

Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer
de voorzitter...

De voorzitter: Dit is een fors punt.
Het amendement ligt ter tafel en ik
verwacht niet dat het zal worden
ingetrokken, zeker niet als ik let op
het advies. Dit betekent dat de leden
in tweede termijn alle gelegenheid
hebben om hierop nog eens terug te
komen. Maar misschien wil mevrouw
Terpstra zeggen dat zij zich heeft
laten overtuigen.

Mevrouw Terpstra (WD): Dit is een
ingewikkeld punt, ook juridisch
gezien. Daarom wil ik de minister
een nadere vraag stellen naar
aanleiding van de discussie die wij
zojuist hebben gehad. Oe vraag is
hoe de gang van zaken zou zijn als je
pessimistisch bent. Er is een praktijk
van chelatietherapie. Daar is nog
geen schade geweest, behalve
wanneer iemand onzorgvuldig
handelde. Dat kan altijd; dat kan bij
de reguliere geneeskunst ook. Er is
dus geen bewezen schade Desal–
niettemin zegt iemand, bijvoorbeeld
dokter Netelenbos: ik vind dat een
potentieel zeer schadelijke therapie;
dat moet dan maar worden bewezen
voor de strafrechter. Wat gebeurt er
dan? Wordt dan degene die de
therapie doet gesommeerd op te
houden totdat het is bewezen bij de
rechter? Dat is een nogal forse
ingreep. Mevrouw Netelenbos
mompelt: zo gaat het toch niet. Ik
herinner mij echter nog de
geweldige hetze destijds tegen de
Moerman-artsen. Dat waren nota
bene artsen.

Staatssecretaris Sitnons: Mijnheer
de voorzitter! Ik voeg mij bij
diegenen die nog eens nadrukkelijk
beklemtonen en articuleren dat de

beoordeling van het amendement,
"aanmerkelijke schade", natuurlijk
van een volstrekt andere orde is dan
het debat over alternatieve en
reguliere geneeskunde. Daar gaat
het hier niet om. Het lijkt er bijna op,
omdat alle voorbeelden in die sfeer
zitten. Het staat er wat mij betreft
echter analytisch en ook politiek
volstrekt los van.

Is er nu enig bezwaar tegen dat in
een bijzondere omstandigheid zoals
mevrouw Terpstra schetst, een
procedure op gang komt waarbij in
alle objectiviteit, op basis van weten–
schappelijke research, bepaalde
indicaties, enzovoorts, wordt bezien
of er sprake is van een aanmerkelijke
kans op schade ter bescherming van
burgers in dit land? U kunt ongeveer
bevroeden aan welke discussie ik nu
refereer. De overheid probeert
zonder te overdrijven wetgeving tot
stand te brengen, waarbij je zegt:
zeker, er moeten grote vrijheden zijn
- zie de structuur van de wet waar
wij het over hebben - maar er moet
toch een mogelijkheid zijn om in een
correcte procedure, waarbij objec–
tieve normen in acht moeten worden
genomen, eventueel een aanmerke–
lijke kans op schade te kunnen
vaststellen. Tegen die achtergrond
sluit ik mij volledig aan bij de
minister van Justitie dat er geen
reden is om ons meer ten principale
te verzetten tegen het wijzigings–
voorstel. Ik probeer ook in dit halfuur
te beluisteren wat er eigenlijk ten
principale tegen pleit. Ik mag het niet
inzien.

De heer Kohnstamm (D66):
Mijnheer de voorzitter! In het
Tijdschrift voor gezondheidsrecht
van april 1992 staat een artikel van
mevrouw Roscam Abbing, die zegt
dat de wijziging van artikel 53 die in
1988 is aangebracht op instigatie
van de Gezondheidsraad niet heeft
geleid tot een dienovereenkomstige
wijziging van artikel 109. Om van
mijn hart geen rnoordkuil te maken:
op basis van het stuk van mevrouw
Roscam Abbing kan ik niet precies
bevroeden wat zij zegt, maar over
het algemeen is het juridisch zinnig
wat zij zegt. Ik vraag dan ook of er
van ambtelijke zijde nog even naar
gekeken kan worden. Het lijkt erop
dat de bekwaamheidselementen niet
voldoende zijn terug te vinden in de
omschrijving van artikel 109. Dat lijkt
mij correct te zijn, omdat daarin een

verwijzing naar hoofdstuk III plaats–
vindt. Het lijkt mij zinvol als er nog
even naar gekeken wordt.

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Ik zie een enkele keer
een scherpzinnige analyse van onze
part-timeadviseur mevrouw Roscam
Abbing op mijn bureau arriveren.
Deze is mij even ontgaan, voor zover
die op mijn bureau is beland Ik zal
ernaar omzien.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik had wat vragen over de
bijkomende straf in het derde lid.
Daar ben ik inmiddels al uit, maar ik
heb nog een kleine vraag. Ik maak
het er niet uit op, maar ik neem toch
aan dat, als iemand van het recht
wordt ontzet een beroep uit te
oefenen, dit ook tijdelijk kan zijn. Het
is hier nogal voor 100% geformu–
leerd. Het is een bijkomende straf. Ik
kan mij ook de situatie voorstellen
waarin het verstandig is om iemand
een jaartje uit dat beroep te halen.
Maar moet dat dan niet worden
aangegeven in de strafbepaling?

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
zal graag nog nagaan of er enige
bepaling is waaruit dat eenduidig
blijkt.

Artikel 132

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Met dit artikel wordt een
aantal bepalingen geschrapt uit de
Wet op de geneesmiddelenvoor–
ziening. Dat betreft de apotheker. Ik
heb hierover in eerste termijn ook
een vraag gesteld, waarop ik totaal
geen antwoord heb gekregen.

Als het wetsvoorstel kracht van
wet krijgt, dan wordt de apotheker
met twee vormen van registratie
geconfronteerd, namelijk één op
basis van de Wet op de geneesmid–
delenvoorziening en een op basis van
de onderhavige wet. Er is sprake van
een aantal analoge bepalingen, zoals
met betrekking tot inschrijving,
weigering van inschrijving en derge–
lijke. Misschien moet dat dubbel
gebeuren, maar dat krijg ik dan
graag expliciet beargumenteerd.
Mijn eerste gedachte was echter dat
men hier iets was vergeten.

Staatssecretaris Simons: Mijn
excuses aan de heer Van
Middelkoop, want hij had daarover
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inderdaad de vorige keer expliciet
een vraag gesteld. Naar aanleiding
van zijn vraag heb ik aan mijn
medewerkers het verzoek gericht,
dat nog eens heel precies na te
gaan. Ik heb deze analyse inmiddels
ontvangen. Mag ik dat uitvoerige
antwoord in de eerder toegezegde
brief als bijlage opnemen? Dan kan
de heer Van Middelkoop daarop zijn
oordeel baseren.

De heer Van Middelkoop (GPVj:
Akkoord.

Artikel 73

Mevrouw Laning-Boersema (CDA):
Voorzitter! Ik heb zoëven vergeten,
over dit artikel een vraag te stellen.
In dit artikel staat nog steeds:

"Tussen personen die als lid of
plaatsvervangend lid deel uitmaken
van hetzelfde tuchtcollege, mag niet
bestaan de verhouding van echtge–
noten of bloed– of aanverwantschap
tot en met de derde graad".

Wij hebben toen gevraagd: hoe zit
het dan met personen die samen–
wonen? Daarop werd toen geant–
woord dat daarover een stuk zou
verschijnen met de oplossing
daarvoor. Dat had er intussen al lang
moeten zijn. Ik wil graag weten of
het intussen al opgelost is. Anders
zouden de heer Leenen en mevrouw
Roscam Abbing ook gezamenlijk in
dit tuchtcollege mogen zitten. Dat
lijkt mij niet zo goed.

Staatssecretaris Simons: Ik ken
minder onafhankelijke partners.

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik zou dit
onderdeel van het verslag maar naar
hen opsturen.

Minister Hirsch Ballin: Voorzitter! Ik
wil erop attenderen dat dit een type
bepaling is dat in allerlei wetten
voorkomt. Er kunnen ook dergelijke
vragen worden gesteld ten aanzien
van allerlei wettelijke regelingen
waarln staat dat mensen niet samen
zitting mogen hebben in het desbe–
treffende college als zij door de echt
of bloedverwantschap nauw met
elkaar verbonden zijn. Daarom
moeten wij de oplossing ook niet
zoeken in het kader van het onder–
havige wetsvoorstel, maar in de
beantwoording van de vraag in
algemene zin.

Over het treffen van een wettelijke

regeling inzake andere relaties dan
huwelijkse heeft de commissie voor
toetsing van wetgevingsprojecten
advies uitgebracht. Dat advies,
waarover nog geen kabinets–
standpunt is uitgebracht, is de
Kamer bekend. Daarbij kan worden
betrokken of de andere dan
huwelijkse relaties ook in dit opzicht
gelijk moeten worden gesteld met de
aanverwantschap zoals die in de
bepalingen over rechterlijke en
andere colleges voorkomt. Ik teken
daarbij aan, mede naar aanleiding
van het door mevrouw Laning
gebezigde voorbeeld, dat er niets op
tegen is, als men samen in één
college in universitaire zin zit.

De voorzitter Sommigen moeten
daar nog over nadenken; ikzelf
tenminste, want het is natuurlijk heel
scherpzinnig. Maar nu is het mij
duidelijk. Wil iemand nog een vraag
stellen over een of ander artikel? Ik
constateer dat dit niet het geval is.
Dat geldt dus ook voor de artikelen
159en 160.

Ik deel u mee, dat de staatssecre–
taris van plan is om ons eind
volgende week te berichten over die
onderwerpen die nog schriftelijke
beantwoording vergen. Er zijn enkele
toezeggingen gedaan in uw richting.
Dat betekent, dat de vaste
commissie daarna, als die zaken
binnen zijn, kan besluiten dat de
plenaire behandeling kan worden
voortgezet en afgerond. Het lijkt mij
verstandig dat wij dat tijdig aan het
Presidium melden.

De heer Kohnstamm (D66): Op het
ogenblik staat de BIG op de lijst voor
de week na Pinksteren. Er is echter
nogal wat blijven liggen, dat nog
schriftelijk moet worden beant–
woord. Dan kan ook moeilijk anders,
maar ik schat in, met het weekend
voor de boeg, dat eind volgende
week moeilijk haalbaar is.

De voorzitter: Wij hebben de verze–
kering gekregen, dat de stukken er
zullen zijn. Het lijkt mij dat wij de
agendaplanning moeten houden,
zoals die nu is, want anders schuift
de zaak nog verder weg.

Staatssecretaris Simons: Ik deel uw
suggestie, voorzitter, juist in de
wetenschap dat de Kamer er ook
zeer aan hecht om het wetsvoorstel

nog voor het zomerreces tot
afronding in haar Kamerte leiden.

De heer Kohnstamm (D66): Als die
zaken er volgende week vrijdag nog
niet zijn, dan betekent dat niet alleen
dat het wetsvoorstel over het zomer–
reces wordt heengetild, maar dat
betekent voor alle aanwezigen ook -
ik denk dat ik namens allen hier
spreek - dat die zaak dan heel ver is
weggedreven. Dan moeten wij het
allemaal weer ophalen. Wat mij
betreft dus een indringend beroep
om de zaken echt vrijdag, desnoods
direct vanuit het ministerie, naar
onze huisadressen te verzenden.
Anders krijgen wij grote problemen.

De voorzitter: Er is zojuist een
harde toezegging gedaan. Verder
heeft u de vragen gesteld Dat
betekent ook dat u de antwoorden in
vijf minuten kunt lezen, tenminste als
u er met zijn allen aan hecht dat het
debat doorgaat. Het is namelijk een
lopende behandeling. De planning
van de agenda hoeft niet te wijzigen.
De staatssecretaris heeft toegezegd,
dat de spullen er volgende week
zullen zijn. Dat lijkt mij toereikend.

Ik dank de leden ten slotte voor
hun inbreng en de bewindslieden
voor de gegeven informatie.

Sluiting 14.57 uur.
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