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wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in
verband met het regelen van de orthopedagoog-generalist en de regieverpleegkundige
als basisberoep, het uitbreiden van de eisen voor periodieke registratie en enige andere
wijzigingen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.,
enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg te wijzigen zodat de orthopedagoog-generalist en de
regieverpleegkundige als basisberoep in de zin van artikel 3, eerste lid, van voorgenoemde wet
worden geregeld, de eisen voor periodieke registratie worden uitgebreid en de gebieden van
deskundigheid van de apotheker en verpleegkundige beter aansluiten bij de desbetreffende
praktijk;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid worden, onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel
“verpleegkundige” door een komma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
regieverpleegkundige,
orthopedagoog-generalist.
2. In het zesde lid wordt “ten einde” vervangen door: teneinde.
B
In artikel 5, eerste lid, wordt “verpleegkundige” telkens vervangen door “verpleegkundige of
regieverpleegkundige” en wordt “verpleegkundigen” telkens vervangen door: verpleegkundigen of
regieverpleegkundigen.
C
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel c, wordt vervangen door:
c.

de naar aanleiding van een aanvrage van de ingeschrevene in het register aangetekende
datum voorafgaande waaraan de ingeschrevene in de in het eerste lid bedoelde periode op
het desbetreffende gebied van de beroepsuitoefening:
1°.
werkzaamheden heeft verricht die wat betreft duur en spreiding voldoen aan bij
algemene maatregel van bestuur te stellen regelen, en
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2°.

deskundigheidsbevorderende activiteiten heeft verricht, die voor wat betreft duur
en aard voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen
regelen.
d. de naar aanleiding van een aanvrage van de ingeschrevene in het register aangetekende
datum voorafgaande waaraan de ingeschrevene heeft voldaan aan het bepaalde in het
tweede lid, onderdeel c, onder 1°, doch niet aan het bepaalde in het tweede lid, onderdeel
c, onder 2°.
Bij een inschrijving op grond van dit onderdeel stelt Onze Minister bijzondere voorwaarden
over de door de ingeschrevene in de periode, bedoeld bij het eerste lid, te verrichten
deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Over de gevallen waarin aan dit onderdeel toepassing wordt gegeven, worden bij algemene
maatregel van bestuur regels gesteld.
2. In het vierde wordt de zinsnede “in het tweede lid, onder b of c” vervangen door: in het tweede
lid, onder b, c of d.
3. In het zesde lid wordt de zinsnede “een getuigschrift of verklaring als bedoeld in het tweede lid
heeft verkregen dan wel een scholing of tijdvak van werkzaamheid als bedoeld in dat lid heeft
afgesloten” vervangen door: een getuigschrift, verklaring of erkenning als bedoeld in het
tweede lid, onderdeel a, heeft verkregen, dan wel scholing als bedoeld in het tweede lid,
onderdeel b, heeft afgerond, dan wel werkzaamheden en deskundigheidsbevorderende
activiteiten, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, heeft verricht.
4. In het zevende lid, onderdeel a, wordt “bedoeld in het tweede lid, onder c” vervangen door:
bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, onder 1°.
5. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. Zolang de meest recente datum, bedoeld in het tweede lid, is aangetekend op grond van
dat tweede lid, onderdeel d, wordt geen nieuwe datum op grond van dat onderdeel
aangetekend.
D
Na artikel 8 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8a
Indien de aanvraag tot aantekening van een datum als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel
c, in het register van regieverpleegkundigen wordt afgewezen omdat niet wordt voldaan aan het
bepaalde bij of krachtens dat onderdeel c, kan de beroepsbeoefenaar desalniettemin op zijn
aanvraag worden ingeschreven in het register van verpleegkundigen, mits ten aanzien van de
beroepsuitoefening wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens artikel 8, tweede lid, onderdeel
c, zoals dat geldt voor verpleegkundigen.
E
In artikel 10, tweede lid, wordt de zinsnede “een arts of een psychotherapeut betreft” vervangen
door: een arts, een psychotherapeut of een orthopedagoog-generalist betreft.
F
In artikel 12, tweede lid, onder h, wordt “een verpleegkundige” vervangen door: een
verpleegkundige of regieverpleegkundige.
G
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Artikel 23 komt te luiden:
Tot het gebied van deskundigheid van de apotheker wordt gerekend het verrichten van bij
algemene maatregel van bestuur te omschrijven handelingen op het gebied van de farmacie.
H
Artikel 33 wordt vervangen door:
Artikel 33
Tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige wordt gerekend:
a. het stellen van een verpleegkundige diagnose;
b. het uitvoeren van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, organisatie van zorg,
preventie, verpleging en verzorging;
c. het opstellen, uitvoeren en evalueren van een verpleegplan;
d. het uitvoeren van handelingen op het gebied van kwaliteitszorg;
e. het verrichten van voorbehouden handelingen ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar
op het gebied van de individuele gezondheidszorg in aansluiting op diens diagnostische en
therapeutische werkzaamheden.
§ 9. Regieverpleegkundigen
Artikel 33a
Om in het desbetreffende register als regieverpleegkundige te kunnen worden ingeschreven, wordt
vereist het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de daartoe bij
algemene maatregel van bestuur gestelde opleidingseisen.
Artikel 33b
Tot het gebied van deskundigheid van de regieverpleegkundige wordt gerekend:
a. het stellen van een verpleegkundige diagnose;
b. het initiëren, regisseren en uitvoeren van handelingen op het gebied van observatie,
begeleiding, organisatie van zorg, preventie, verpleging en verzorging;
c. het opstellen, uitvoeren en evalueren van een verpleegplan;
d. het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg;
e. het verrichten van voorbehouden handelingen ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar
op het gebied van de individuele gezondheidszorg in aansluiting op diens diagnostische en
therapeutische werkzaamheden.
§ 10. Orthopedagogen-generalist
Artikel 33c
Om in het desbetreffende register als orthopedagoog-generalist te kunnen worden ingeschreven,
wordt vereist het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de
daartoe bij algemene maatregel van bestuur gestelde opleidingseisen.
Artikel 33d
Tot het gebied van deskundigheid van de orthopedagoog-generalist wordt gerekend preventie,
onderzoek, diagnostiek, begeleiding en behandeling van personen met leer-, gedrags-, en
ontwikkelingsproblemen, die zich in een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie bevinden.
I
In artikel 36, veertiende lid, onder d, wordt “verpleegkundigen” vervangen door: verpleegkundigen
en regieverpleegkundigen.
J
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In artikel 47, tweede lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel
“verpleegkundige” door een komma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:
regieverpleegkundige,
orthopedagoog-generalist.
K
In artikel 50, vierde lid, wordt “de bevoegdheid van een verpleegkundige” vervangen door: de
bevoegdheid van een verpleegkundige of regieverpleegkundige.
ARTIKEL II
De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 59a, achtste lid, wordt "de commissie, bedoeld in artikel 59b" vervangen door: de
commissies, bedoeld in de artikelen 59b en 59c.
B
Na artikel 59b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 59c
1. Het Zorginstituut heeft een Adviescommissie Beroepen die rapporten, signalen of adviezen als
bedoeld in artikel 66f voorbereidt.
2. De commissie bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste [PM: aantal] leden die worden
benoemd, geschorst en ontslagen door het Zorginstituut.
3. Artikel 59a, derde tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
C
Aan artikel 66f wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Het Zorginstituut adviseert Onze Minister desgevraagd over het bij of krachtens de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg regelen van beroepen in de gezondheidszorg.
ARTIKEL III
Artikel 82 van de Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a, wordt de zinsnede “een arts, apotheker, tandarts, verloskundige,
verpleegkundige” vervangen door: een arts, apotheker, tandarts, verloskundige,
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
2. In het tweede lid wordt “wordt onder beroepsbeoefenaar tevens verstaan een verpleegkundige”
vervangen door: wordt onder beroepsbeoefenaar tevens verstaan een regieverpleegkundige of
verpleegkundige.
ARTIKEL IV
In artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Tijdelijke wet ambulancezorg wordt “verpleegkundige
als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit functionele zelfstandigheid” vervangen door:
regieverpleegkundige of verpleegkundige als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit
functionele zelfstandigheid.
ARTIKEL V
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De Wet toelating zorginstellingen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 9 wordt de zinsnede “een instelling met artsen of psychotherapeuten betreft” vervangen
door: een instelling met artsen, psychotherapeuten of orthopedagogen-generalist betreft.
B
In artikel 14 wordt de zinsnede “een instelling met artsen of psychotherapeuten betreft” vervangen
door: een instelling met artsen, psychotherapeuten of orthopedagogen-generalist betreft.
ARTIKEL VI
Artikel 1.28 van de Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt de zinsnede “indien zij geen arts of verpleegkundige zijn” vervangen
door: indien zij geen arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige zijn.
2. In het vijfde lid, onder e, wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door
een regieverpleegkundige of verpleegkundige.
ARTIKEL VII
De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 8, zevende lid, wordt de zinsnede “omtrent de beschikbaarheid van een psychiater en een
verpleegkundige” vervangen door: omtrent de beschikbaarheid van een psychiater en een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
B
Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
2. In het derde lid wordt de zinsnede “door de arts of verpleegkundige” vervangen door: door de
arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
C
In artikel 37, eerste lid, wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
ARTIKEL VIII
De Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden wordt als volgt gewijzigd.
A
Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
2. In het derde lid wordt de zinsnede “door de arts of verpleegkundige” vervangen door: door de
arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
B
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In artikel 26, eerste lid, wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
ARTIKEL IX
De Penitentiaire beginselenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 14, vierde lid, wordt de zinsnede “omtrent de beschikbaarheid van een psychiater en een
verpleegkundige” vervangen door: omtrent de beschikbaarheid van een psychiater en een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
B
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
2. In het derde lid wordt de zinsnede “door de arts of verpleegkundige” vervangen door: door de
arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
C
In artikel 32, eerste lid, wordt de zinsnede “door een verpleegkundige” vervangen door: door een
regieverpleegkundige of verpleegkundige.
ARTIKEL X
Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 55e, vierde lid, wordt de zinsnede “Een arts of een verpleegkundige” vervangen door:
Een arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
B
In artikel 151b, derde lid, wordt de zinsnede “door een arts of een verpleegkundige” vervangen
door: door een arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
C
Artikel 151e wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt de zinsnede “door een arts of een verpleegkundige” vervangen door:
door een arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
2. In het vierde lid wordt de zinsnede “Door een arts of een verpleegkundige”vervangen door:
Door een arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
D
In artikel 195d, derde lid, wordt de zinsnede “door een arts of een verpleegkundige” vervangen
door: door een arts, regieverpleegkundige of verpleegkundige.
ARTIKEL XI
A
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1. In afwijking van artikel 6, onderdeel a, van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, wordt inschrijving in het register van regieverpleegkundigen aan een
verpleegkundige niet geweigerd indien de aanvraag tot inschrijving wordt gedaan in een
periode van drie jaren na inwerkingtreding van dit artikel, doch uiterlijk voor het op het tijdstip
van inwerkingtreding van dit artikel voor die verpleegkundige verstrijken van de periode,
bedoeld bij artikel 8, eerste lid, van voornoemde wet, en indien wordt voldaan aan bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde opleidingseisen.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid:
a. vindt, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, gelijktijdig doorhaling plaats van de inschrijving in het register van
verpleegkundigen;
b. wordt voor de toepassing van dat eerste lid de datum gehanteerd zoals deze van
toepassing was gedurende de periode dat de regieverpleegkundige laatstelijk in het
register van verpleegkundigen was ingeschreven;
c. gelden voor de toepassing van artikel 8, tweede lid, onder c, van voornoemde wet, de
voorwaarden zoals deze van toepassing waren gedurende de periode dat de
regieverpleegkundige laatstelijk in het register van verpleegkundigen was
ingeschreven.
B
1. Ten aanzien van degenen die het beroep van orthopedagoog-generalist reeds uitoefenden vóór
het tijdstip waarop artikel I, onderdeel I, in werking is getreden, blijft het in artikel 4, tweede
lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg gestelde verbod, voor zover
het de titel betreft, waarvan het voeren voorbehouden is aan degenen die in de op dat beroep
betrekking hebbende hoedanigheid in het desbetreffende register ingeschreven staan,
gedurende zes maanden na dat tijdstip en, indien binnen dat tijdstip overeenkomstig het bij of
krachtens artikel 5 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bepaalde een
aanvrage voor inschrijving in het register van orthopedagogen-generalist is ingediend, ook
nadien totdat op hun aanvrage onherroepelijk is beslist, buiten toepassing.
2. De in het eerste lid bedoelde personen zijn aan tuchtrechtspraak overeenkomstig de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg onderworpen.
3. De in het eerste lid bedoelde personen worden voor de toepassing van in andere wetten
opgenomen bepalingen, betrekking hebbende op degenen die in het desbetreffende register
ingeschreven staan, gedurende de in het eerste lid bedoelde periode gelijkgesteld met degenen
die in dat register ingeschreven staan.
[PM Samenloopbepalingen]
ARTIKEL XII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

De Minister voor Medische Zorg,
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