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EINDVERSLAG
Vastgesteld 21 augustus 1990

De vaste Commissie voor de Volksgezondheid1 heeft in de memorie
van antwoord en de daarbij behorende nota van wijziging aanleiding
gezien op 15 december 1988 mondeling van gedachten te wisselen met
de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Van dit
mondeling overleg is verslag uitgebracht (Kamerstuk 19 522, nr. 12).

De tijdens het mondeling overleg gesteide vragen en gemaakte opmer–
kingen zijn door de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur beantwoord bij brief van 22 juni 1989 (Kamerstuk 19 522, nr.
14). Tegelijkertijd is een tweede nota van wijziging aan de Kamer aange–
boden (Kamerstuk 19 522, nr. 15). Gezien de gewisselde stukken stelde
de commissie het op prijs opnieuw met de bovengenoemde bewinds–
persoon over de motieven voor wettelijke regeling van beroepen, de
regeling inzake het verrichten van voorbehouden handelingen en de in
het wetsvoorstel opgenomen tuchtrechtregeling mondeling van
gedachten te wisselen, hetgeen is gebeurd op 25 januari 1990. De
commissie heeft hiervan verslag uitgebracht bij Kamerstuk 19 522, nr.
16.

Ook dit mondeling overleg heeft geresulteerd in een brief van de
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 9 april
1990 met een daarbij behorende derde nota van wijziging (Kamerstukken
19522, nrs. 17 en 18).

Ondanks de vele sinds de memorie van antwoord gewisselde stukken
is bij de indeling van het eindverslag zoveel mogelijk aangesloten bij de
indeling en de hoofdstukken van de memorie van antwoord.

De vaste Commissie voor de Volksgezondheid acht de plenaire behan–
deling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid indien de regering
tijdig zal hebben geantwoord op de volgende nadere vragen en opmer–
kingen uit haar midden.

1. Algemeen deel

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat de totstandkoming van
dit wetsvoorstel een lange voorgeschiedenis kent. Vele commissies en
adviesorganen hebbén zich over de materie gebogen. Ook na de
indiening van het wetsvoorstel bij de Kamer zijn nog diverse adviezen
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uitgebracht. Deze leden betreurden het dat de toenmalige staatssecre–
taris anderhalf jaar na het uitbrengen van het voorlopig verslag een
memorie van antwoord aan de Kamer aanbood met een minimale
inhoud. De memorie van antwoord was een herhaling van achterhaalde
standpunten. De vaste Commissie voor de Volksgezondheid besloot dan
ook om de staatssecretaris te verzoeken een nader advies te vragen aan
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV), inzake het tuchtrecht
en in een mondeling overleg de hoofdlijnen van het wetsvoorstel te
bespreken. Hierbij zou tevens het aanvullend advies regeling criteria
beroepen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid worden
betrokken.

Al deze adviezen en het overleg waren aanleiding tot enkele brieven en
drie nota's van wijziging.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast dat het reeds drie en een
half jaar geleden is, dat het voorlopig verslag is ingediend. In de tussen–
liggende periode is in het wetsvoorstel veel ten goede gewijzigd. In het
bijzonder spraken zij er hun waardering over uit dat na het mondeling
overleg van 25 januari 1990 de staatssecretaris er blijk van heeft
gegeven naar de wensen van de Kamer te willen luisteren. Door de derde
nota van wijziging zijn naar de mening van deze leden vele amende–
menten op het wetsvoorstel voorkomen.

Het wetsvoorstel heeft na de derde nota van wijziging aan kwaliteit
gewonnen en komt tegemoet aan het uitgangspunt dat zoveel mogelijk
uniforme regelingen worden getroffen voor alle daarvoor in aanmerking
komende beroepen in de individuele gezondheidszorg, waardoor de deels
verouderde en gebrekkige regelgeving kan worden vervangen.

Ten aanzien van het systeem der wet konden deze leden zich na alle
discussies die reeds in de Kamer zijn gevoerd over dit wetsvoorstel
echter niet aan de indruk onttrekken dat de wet niet consistent is. De
criteria worden door elkaar gebruikt bij de beantwoording van de vraag
of een beroep bij of krachtens de wet wordt geregeld. Vele op zichzelf
belangrijke zaken zijn nog niet uitgewerkt, waardoor moeilijk inzicht is te
krijgen in de vraag in hoeverre de Wet Big kan werken zonder dat een
enorme bureaucratie ontstaat. De specialisaties zijn nog niet goed
geregeld, terwijl dit wel in het belang is van de consument. De markt–
werking in de gezondheidszorg, die ertoe leidt dat een ontwikkeling op
gang is gekomen van vele differentiaties in deskundigheidsniveaus
maken dit wetsvoorstel, zo meenden deze leden zeer gecompliceerd.
Tevens vroegen zij in hoeverre de lange wetsgeschiedenis ertoe heeft
bijgedragen dat dit enigszins op gespannen voet met huidige inzichten
ten aanzien van duidelijke en handhaafbare wetgeving. Deze leden
hadden enige twijfels over de systematiek van dit wetsvoorstel. Die
twijfels werden gevoed door het gegeven dat bij alle overleg met de
regering vaak tegenovergestelde argumenten worden aangevoerd voor
de verdediging van een keuze voor de systematiek van de wet. Deze
leden nodigden de regering daarom uit antwoord te geven op de vraag in
hoeverre zij van mening is dat de wet consistent is, waarbij zij wilden
suggereren de wet op dit onderdeel te laten toetsen door externe wetge–
vingsjuristen.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden er behoefte aan bij het begin
van hun bijdrage aan dit eindverslag nog eens vast te stellen dat het
geen verwondering behoeft dat dit wetsvoorstel zo'n lange aanloop en
wordingsgeschiedenis kent. Vanaf de instelling van de Staatscommissie
Medische Beroepsuitoefening en haar Rapport van 1973, dat leidde tot
het in 1981 verschenen Voorontwerp Wet op de beroepen in de indivi–
duele gezondheidszorg, kenmerkt de geschiedenis van dit voorstel zich
door een voortdurend zoeken naar evenwicht tussen wetgeving die
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noodzakelijk is enerzijds om de patiënt/cliënt (en óók de beroepsbeoefe–
naren) in de individuele gezondheidszorg bescherming te geven en kwali–
teitseisen te kunnen stellen en anderzijds om grotere keuzevrijheid te
bieden aan het individu en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de
individuele gezondheidszorg dan mogelijk was binnen de vigerende
wetten, waaronder die van Thorbecke uit 1865, die nog uitging van het
beginsel van het wettelijk regelen van de exclusieve bevoegdheid tot het
uitoefenen der geneeskunst. De vele adviezen die sinds het Voorontwerp
van wet tot en met de op 9 april 1990 verschenen derde nota van
wijziging zijn verschenen, de fundamentele wijzigingen die de oorspron–
kelijk voorgestelde wettekst heeft ondergaan, mede onder invloed van de
tussentijdse gevoerde mondelinge overleggen met de vaste Commissie
voor de Volksgezondheid, spoorden, zo meenden de aan het woord
zijnde leden, met de dynamiek van enerzijds veranderde opvattingen over
taak en functie van de overheid en anderzijds de veranderde houding van
beroepsbeoefenaren en van vooral de patiënt, zich zich een steeds
zelfstandiger en kritischer opstelt en zich nooit door een wet heeft laten
weerhouden hulp te zoeken waar hij deze hoopt te vinden. Ook in het
voorlopig verslag hadden de leden van de V.V.D.-fractie gewezen op die
dynamische ontwikkelingen en zich afgevraagd of het antwoord op de
principiële vraag in hoeverre de overheid zich moet inlaten met
regelingen voor beroepen in de individuele gezondheidszorg en waar
noodzakelijke overheidsbescherming van de burgers ophoudt en indivi–
duele verantwoordelijkheid voor eigen keuzen van de burgers zelf begint,
ooit ondubbelzinnig is te beantwoorden. Het antwoord luidde in 1865
anders dan in de jaren (negentien)zeventig (een tendens naar regulering;
zie het Voorontwerp van wet en de jaren tachtig (een neiging tot te ver
gaande deregulering; zie het advies van de Commissie-Geelhoed) en zal
waarschijnlijk ook anders luiden in de jaren 2000.

De leden van de V.V.D. hadden gesteld dat zij weliswaar van mening
zijn dat de overheid een taak heeft in het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg,
maar dat terughoudendheid geboden is met een wettelijke regeling van
beroepen, aangezien zij menen dat voor een publiekrechtelijk stelsel van
beroepstitelbescherming en voor bijzondere vormen van overheidstoe–
zicht een bijzondere rechtvaardiging vereist is. Deze leden hadden erop
aangedrongen allereerst duidelijke criteria te formuleren en te formali–
seren, op grond waarvan kan worden bepaald welke van de beroepen in
de individuele gezondheidszorg voor een regeling in de Wet BIG in
aanmerking komen. De vreugde dat op aandrang van de Kamer de
motieven voor een regeling in of krachtens de Wet BIG helder zijn gefor–
muleerd bij brief van 19 april 1990 (Kamerstuk 19 522, nr. 17) en gefor–
maliseerd bij de Derde Nota van Wijziging, beheerste de lichte gevoelens
van treurnis dat dit allemaal zo lang heeft moeten duren. Wel spraken de
leden van de V.V.D.-fractie de hoop uit dat de afronding van dit
wetsvoorstel nu met voortvarendheid ter hand zal worden genomen. Om
dit te bevorderen hadden zij wat betreft hun bijdrage in dit eindverslag
ervan afgezien uitvoerig in te gaan op hetgeen in de memorie van
antwoord is gesteld, aangezien veel van het daarin gestelde hetzij
inmiddels is achterhaald, hetzij bij de bespreking op hoofdpunten aan de
orde zal komen. Deze leden verzochten de regering met de nota naar
aanleiding van het eindverslag een gewijzigd voorstel van wet aan de
Kamer aan te bieden.

De leden van de D66-fractie hadden met waardering kennisgenomen
van de memorie van antwoord, alsook van de daaropvolgende nota's van
wijziging en de daarbij behorende toelichtingen. Zij betuigden hun
instemming met de zorgvuldigheid waarmee van de zijde van de regering
tot en met de derde nota van wijziging is geprobeerd om na twee tussen–
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tijdse mondelinge overleggen met de Kamer te komen tot een zo breed
mogelijke basis voor het wetsvoorstel. De leden van de fractie van D66
spraken de hoop uit dat de Wet BIG nu spoedig het Staatsblad zal
bereiken.

De leden van de Groen Links-fractie merkten op dat het wetsvoorstel
BIG inmiddels helaas een lange parlementaire geschiedenis heeft. Een
spoedige wettelijke regeling van de medische beroepsuitoefening, in het
bijzonder van probleemgroepen als verpleegkundigen, achtten zij van
groot belang. De mondelinge overleggen met de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de daaropvolgende nota's van
wijziging betekenden een verheldering en verbetering ten opzichte van
het tot dan geldende voorstel. In dit stadium van voorbereiding zagen
deze leden af van het stellen van vragen.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met bijzondere belangstelling
kennis genomen van de memorie van antwoord alsmede van verschil–
lende brieven van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur en drie nota's van wijziging, die zij sindsdien hadden ontvangen.
Zij stelden vast dat het wetsvoorstel gedurende de parlementaire behan–
deling een belangrijke wending heeft gekregen, die zij overigens positief
duidden. Zij dachten hierbij in het bijzonder aan de adviezen van de
Gezondheidsraad, van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid
alsmede het advies van prof. mr. W.C.L van der Grinten inzake het
verrichten van voorbehouden handelingen. Deze leden hadden het
gewaardeerd dat de regering in het overleg met de Kamer blijk had
gegeven van een coöperatieve instelling, met als uiteindelijke doel kwali–
tatief verantwoorde wetgeving op het terrein van de beroepen in de
individuele gezondheidszorg. De noodzaak hiertoe stond voor hen
duidelijk vast. De leden van de S.G.P.-fractie stelden in het algemeen dat
het wetsvoorstel, waarvan zij de hoofdlijnen ondersteunden, door de drie
nota's van wijziging inhoudelijk verbeterd is. De ontvangen adviezen
hebben hun waarde bewezen, omdat mede daardoor de grootste tegen–
stellingen over belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel zijn wegge–
nomen.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van de voortgang van het onderhavige wetsvoorstel. Zij
brachten in herinnering dat het wetsvoorstel al een lange en bewogen
geschiedenis achter de rug heeft, waarbij een groot aantal van de
belanghebbende partijen heeft gereageerd. De ingrijpende wijziging van
de wettelijke basis van beroepen in de individuele gezondheidszorg door
de Wet BIG verklaarde huns inziens de discussies en meningsverschillen
over deze nieuwe wet. Zij waardeerden het echter dat nu een oplossing
in zicht lijkt te komen voor de bevoegdheden van beroepsbeoefenaren,
waarover een redelijke consensus zou bestaan. De discussie rondom
bevoegdheden van beroepsbeoefenaren had tot dan toe een belangrijke
plaats ingenomen in de behandeling van dit wetsvoorstel, zo meenden
deze leden.

Met veel respect voor het vele daaraan verbonden werk had het lid van
de R.P.F.-fractie kennis genomen van de uitvoerige beantwoording van
de regering van zijn opmerkingen in het voorlopig verslag. Hij hoopte dat
de nota naar aanleiding van het eindverslag zo spoedig mogelijk zal
verschijnen, opdat het wetsvoorstel plenair kan worden behandeld. Dit
weerhield hem er niet van enkele in zijn ogen belangrijke kwesties naar
voren te brengen. In het algemeen merkte dit lid op dat regelgeving in de
zorg alleen tot stand behoort te komen, waar deze uit hoofde van kwali–
teitsbeleid doeltreffend en doelmatig is. Hij achtte het derhalve gewenst
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dat dit wetsvoorstel vorm geeft aan een voor de beroepsgroeperingen en
de overheid aanvaardbare regulering van het doen van voorbehouden
handelingen door in het bijzonder niet-artsen in de gezondheidszorg.

HOOFDSTUK 1. INLEiDING

§ 1. Procedure

In het voorlopig verslag hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie
gesteld, dat het grote aantal algemene maatregelen van bestuur een te
ongeclausuleerde delegatie met zich mee bracht. Tijdens de twee
mondelinge overleggen over de Wet BIG hebben deze leden er daarom
steeds op aangedrongen in artikel 8 en artikel 51 een zogenaamde
voorhangprocedure op te nemen. Met voldoening hadden deze leden er
kennis van genomen dat hieraan gevolg is gegeven. Wel vroegen zij
waarom deze voorhangprocedure uitsluitend moet worden toegepast als
een bepaald beroep voor de eerste keer van toepassing is of bij het
intrekken van een regeling van een bepaald beroep. Wat verstaat de
regering onder «technische wijzigingen» zo vroegen zij. Kunnen hiervan
enkele voorbeelden worden gegeven? In dit stadium neigden zij naar een
standpunt dat het begrip technische wijziging te ruim is, waardoor de
Kamer te gemakkelijk het zicht op de ontwikkelingen ten aanzien van
beroepen kan verliezen.

Van verschillende zijden is kritiek op de structuur van het wetsvoorstel
geuit, die er in hoofdzaak op neerkomt dat het systeem van de wet niet
uitmunt in eenvoud. Anderzijds, zo stelden de leden van de D66-fractie,
is dat wellicht onvermijdelijk tegen de achtergrond van de aard van de
materie, de radicale verandering van een strikt gesloten systeem naar
een in beginsel open systeem voor de uitoefening van de geneeskunst,
de vaak doordringende reacties van verschillende beroepsgroepen, het
grote aantal uitgebrachte adviezen en het regelmatig tussentijds overleg
met de Kamer. De leden van de D66-fractie hadden in het algemeen
bezwaar tegen wetgeving krachtens welke een te groot aantal algemene
maatregelen van bestuur zal worden uitgevaardigd, in het bijzonder waar
het normstelling betreft. Bij dit wetsvoorstel is dat naar het oordeel van
deze leden stellig het geval. Intussen zagen de leden van de D66-fractie
zich, mede gezien de lange weg die het wetsvoorstel inmiddels heeft
afgelegd, genoodzaakt dit bezwaar niet doorslaggevend te doen zijn.
Deze leden meenden dat het in dat licht bezien wel noodzakelijk is nu al
een afspraak te maken over het na enige tijd evalueren van de werking
van de wet, en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Reeds bij
verschillende andere gelegenheden hadden zij zich een voorstander
getoond van wetsevaluatie ter verbetering van de kwaliteit en het
democratisch gehalte van wetgeving. De Wet BIG komt naar hun oordeel
zonder twijfel in aanmerking voor wetsevaluatie, zowel gezien de ingrij–
pendheid van de wijziging van het bestaande stelsel, als gezien de
omvangrijke delegatie van wetgeving. De evaluatie zou er mede toe
kunnen strekken om te bezien op welke onderdelen het te zijner tijd
mogelijk en wenselijk is delegatiebepalingen in de wet op te nemen. deze
leden zouden er de voorkeur aan geven de evaluatieafspraak wettelijk te
verankeren. In dit verband wezen deze leden op het rapport «Evaluatie
van wetgeving; terugblik en perspectief» dat onlangs door prof. mr. M.
Scheltema aan de minister van Justitie is aangeboden, waarin zij hun
standpunt bevestigd zagen. Gaarne vernamen deze leden de reactie van
de regering.
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§ 2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

De leden van de C.D.A.-fractie hadden grote problemen gehad met het
criterium «behoefte aan publieksvoorlichting wegens het zich zelfstandig
wenden tot het publiek», omdat dit criterium aanleiding zou kunnen
geven tot eindeloze discussies. Veel beroepsgroepen zullen immers van
mening zijn dat in hun beroep sprake is van een zich zelfstandig wenden
tot het publiek. Afgezien daarvan meenden deze leden dat dit motief kan
leiden tot veelvuldige aanpassing van de wet, daar thans een tendens
naar grotere zelfstandigheid van beroepen in de gezondheidszorg
waarneembaar is. Het verheugde deze leden dan ook dat de regering
haar voorstel heeft overgenomen, en dat dit criterium geen motief meer
is voor regeling in de wet, maar krachtens de wet.

Naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie worden door het
opnemen van slechts twee criteria voor regeling in de wet, te weten de
behoefte aan het verlenen van een zelfstandige bevoegdheid om voorbe–
houden handelingen te verrichten en de behoefte aan een publiekrechte–
lijke tuchtrechtregeling, de duidelijkheid en deregulering bevorderd.

Deze leden hadden tijdens het mondeling overleg van 25 januari 1990
gesteld dat alle beroepen die in de wet geregeld worden, in aanmerking
moeten komen voor tuchtrecht, periodieke registratie en medisch
toezicht. Zij maakten daarbij de kanttekening dat registratie van beroeps–
groepen die nog geen her– of bijscholingsmogelijkheden hebben niet
direct, maar op termijn zou kunnen worden ingevoerd. Deze leden wilden
weten of hun voorstel door de regering wordt overgenomen.

Hoewel deze leden vanaf het begin hadden gesteld dat eerst de criteria
moeten worden vastgesteld en dat de commissie BIG van de NRV
vervolgens de betrokken beroepsgroepen moet toetsen aan die criteria,
konden zij instemmen met het noemen van de beroepen «die bevoegd
zijn tot het zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen»,
omdat deze beroepen ook in artikel 53 genoemd worden om aan te
geven welke beroepsbeoefenaren welke voorbehouden handelingen
mogen verrichten. Op de beroepen klinisch psycholoog, psychotherapeut
en verpleegkundigen kwamen zij terug bij het hoofdstuk tuchtrecht–
spraak.

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de uitbreiding van de
motieven voor het regelen van opleidingen krachtens artikel 51.

De criteria voor regeling van een beroep krachtens de wet zijn:
1. de opleiding tot het betrokken beroep is niet op andere (bijv. parti–

culiere) wijze toereikend geregeld, terwijl een publiek belang aanwezig is
om de opleiding tot dat beroep van overheidswege te regelen;

2. met het oog op de voorlichting van het publiek dient voor personen
die de opleiding tot het betrokken beroep hebben voltooid een (oplei–
dingsjtitel te worden geregeld;

3. ten aanzien van het betrokken beroep dient toepassing te worden
gegeven aan artikel 55a.

Het verheugde de leden van de C.D.A.-fractie dat hun voorstel om het
derde motief op te nemen was overgenomen. Zij meenden dat hierdoor,
in relatie met artikel 55a, op ordentelijke wijze wordt geregeld dat er
beroepsgroepen zijn die door hun opleiding deskundig worden geacht
om bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag al de
vraag gesteld of het niet beter zou zijn de opleiding en het gebied van de
deskundigheid van alle beroepen waarvoor in het belang van een goede
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uitoefening van individuele gezondheidszorg opleidingseisen noodzakelijk
zijn, te regelen krachtens artikel 51. In de memorie van antwoord wordt
gesteld dat het inderdaad in het voornemen ligt om voor alle beroepen
die niet worden geregeld in de wet, maar waarvoor het in het belang van
een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg noodzakelijk is
opleidingseisen te stellen, krachtens artikel 51 regels te stellen voor de
opleiding en het gebied van de deskundigheid.

De leden konden dan ook instemmen met de wijziging van artikel 51
eerste lid, dat de opleiding tot een bij de maatregel aangewezen beroep
kan worden geregeld of aangewezen. In de toelichting op dit artikel in de
derde nota van wijziging staat echter dat het aanwijzen alleen maar
betrekking heeft op de motieven 2 en 3. Deze leden merkten hierover het
volgende op. Voor beroepen geregeld krachtens artikel 51 kunnen bij
AMvB regels worden gesteld voor bepaalde aspecten van de kwaliteit
van de beroepsuitoefening. Door het niet aanwijzen van beroepen
waarvan de opleidingen reeds op andere wijze zijn geregeld kunnen aan
die beroepen geen kwaliteitseisen krachtens artikel 56 worden gesteld.
Zij waren van mening dat alle beroepen waarvoor het motief van
«publieksbelang van een goed geregelde opleiding» geldt, op dezelfde
manier moeten worden behandeld. Deze leden hadden gepleit voor en
beschermde opleidmgstitel voor beroepen waarvoor motief 2 of 3 geldt.
Voor beroepen waarvoor motief 1 geldt zagen zij die noodzaak niet en
konden zij zich vinden in de argumentatie hiervoor in de memorie van
antwoord. Zij vroegen een indicatie van de administratieve en handha–
vingslasten, ervan uitgaande dat ook de beroepen waarvan de opleiding
reeds op andere wijze geregeld is, worden aangewezen en dus ook een
beschermde opleidingstitel zouden krijgen.

De leden van de C.D.A.-fractie waren met de regering van mening dat
het opzetten van registers voor beroepen te regelen in artikel 51 grote
bezwaren heeft en voorbij gaat aan de doelstelling van artikel 51
namelijk «ter bevordering van een goede uitoefening van de individuele
gezondheidszorg de opleiding van een beroep regelen of aanwijzen».

De discussie over heldere criteria die moeten leiden tot een ondubbel–
zinnige interpretatie of een beroep al dan niet in de wet wordt geregeld
heeft ertoe geleid dat slechts twee criteria leiden tot opneming in artikel
3, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Deze criteria zijn het zelfstandig
mogen verrichten van voorbehouden handelingen en de behoefte aan
een publiekrechtelijk tuchtrecht. De staatssecretaris van Welzijn, Volks–
gezondheid en Cultuur concludeert in zijn brief van 9 april 1990
(Kamerstuk 19 522, nr. 17), dat een van beide criteria reden is voor
regeling van een beroep in artikel 3. De leden van de P.v.d.A.-fractie
hadden al bij gelegenheid gesteld dat zij van mening waren dat juist de
combinatie van beide criteria zou moeten leiden tot regeling in artikel 3.
In hun ogen gaat hiervan de meest objectiverende werking uit. Daarom
vroegen zij waarom hiervoor niet is gekozen. Waarom in artikel 3 zowel
de beroepen zijn geregeld die een publiekrechtelijke tuchtregeling
kennen alsmede zelfstandig voorbehouden handelingen mogen
verrichten als de beroepen die ofwel zelfstandig voorbehouden hande–
lingen mogen verrichten ofwel een publiekrechtelijk tuchtrecht kennen
was deze leden niet duidelijk. Als er geen verschil bestaat tussen
regeling in de wet in artikel 3 of krachtens artikel 51, dan was het deze
leden niet duidelijk, waarom de keuze is gemaakt voor, onafhankelijk van
elkaar, genoemde twee criteria die leiden tot regeling in de wet. Zij
vroegen eveneens of daarmee objectief gezien niet meer beroepen in
artikel 3 zouden moeten worden geregeld. Zij dachten hierbij aan de
fysiotherapeut. Volgens hen leidt slechts de combinatie van de twee
criteria tot een duidelijke afbakening. Ten aanzien van de beroepen die in
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artikel 3 zijn geregeld wordt gesteld dat voor deze beroepen de oplei–
dingsregels en een gebied van deskundigheid worden vastgesteld
(bladzijde 7 memorie van antwoord). De leden van de P.v.d.A.-fractie
konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de gevolgen van regeling
in artikel 3 nog onvoldoende helder zijn uitgewerkt. Vele adviezen aan de
Kamer versterkten deze indruk. Daarom vroegen zij wat de invoering van
de Wet BIG verandert aan de bestaande opleidingsregels. Hoe ziet de
periodieke registratie voor de in artikel 3 geregelde beroepen eruit? Aan
welke voorwaarden moet een beroep of specialisatie van een beroep
voldoen om in aanmerking te komen voor herregistratie? Hoe worden de
specialisaties van de in artikel 3 opgenomen beroepen nader geregeld?
Welke rol speelt hierbij de Raad voor beroepen in de individuele gezond–
heidszorg? Deze laatste vraag vonden deze leden belangrijk om te
kunnen beoordelen in hoeverre de consument ten aanzien van specialis–
tische voorbehouden handelingen door middel van de beschermde titel
van de specialistische individuele beroepsbeoefenaar, voldoende op de
hoogte zou kunnen zijn van de capaciteiten van een beroepsbeoefenaar.
Zij wilden deze vraag verduidelijken met het volgende voorbeeld. In
artikel 3 is het beroep van arts opgenomen. Nu zegt het bezit van de titel
«arts» op zichzelf niet veel over de vaardigheden: een opgeleide
basisarts zal zich nader moeten bekwamen als huisarts of als medische
specialist om zelfstandig voorbehouden handelingen te kunnen
verrichten, omdat een basisarts feitelijk geen zelfstandig individueel
beroepsbeoefenaar is. Basisartsen in opleiding werken onder toezicht
van een opleider, verrichten de medisch-specialistische voorbehouden
handelingen onder toezicht. Steeds vaker echter zijn basisartsen
werkzaam in de individuele gezondheidszorg, zonder een opleidings– of
toezichtssituatie. Zij spraken hierover de agnio's. Is deze ontwikkeling
niet in strijd met de bedoeling van de Wet BIG, die immers regelt door
middel van een titelbescherming dat de consument weet wie hij «aan zijn
bed heeft staan». Het wetsvoorstel eist ook periodieke bijscholing opdat
de beroepsbeoefenaar bij de tijd blijft. Deze leden nodigden de regering
uit precies te schetsen hoe specialistische titels worden beschermd en in
welke verhouding die staan tot een basistitel van een beroepsgroep.
Hierbij moet ook duidelijk zijn hoe de (super-)specialistische voorbe–
houden handelingen zijn voorbehouden aan de (super-)specialist. In dit
kader vroegen zij welke rol de Raad voor de beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg hierin speelt.

De motieven om een beroep krachtens artikel 51 te regelen moeten
niet conflicteren met de criteria voor regeling van beroepen in artikel 3.
De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich niet aan de indruk
onttrekken dat de regering hierin maar ten dele is geslaagd. Allereerst
stelden zijn, verheugd te zijn over de wettelijke bescherming van de
opleidingstitel, waardoor het wetsvoorstel vanuit de optiek van consu–
mentenbescherming sterk is verbeterd. Waarom houdt de regering
echter overwegende bezwaren tegen een verplichte registratie van de
krachtens artikel 51 te regelen beroepen. Kan niet slechts dan sprake zijn
van controle op het niet ten onrechte voeren van een beschermde oplei–
dingstitel, indien geregistreerd is wie bevoegd zijn een dergelijke oplei–
dingstitel te voeren? Dat weegt toch zwaarder dan de constatering dat bij
verplichte registratie het verschil tussen een beroep in artikel 3 en een
beroep krachtens artikel 51 te gering wordt. Deze leden wezen erop dat
er voor de beschermde opleidingstitel geen sprake zou moeten zijn van
constitutieve registratie en van periodieke registratie; derhalve gaat die
redenering niet op. Het argument van de administratieve lasten vonden
deze leden reëel. Maar, is het nu al niet veelal zo, dat opleidingsinstituten
of beroepsorganisaties registreren wie een diploma behalen? Misschien
kan het daarom met de beleidslasten meevallen. Daarnaast is, los van de
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Wet BIG, registratie eveneens van belang in het kader van een te ontwik–
kelen arbeidsmarktbeleid in de zorgsector. Zij gaven de regering in
overweging het standpunt ten aanzien van de administratieve registratie
voor krachtens artikel 51 te regelen beroepen te heroverwegen. Voor
bovengenoemde beroepen vroegen deze leden, in hoeverre de drie
motieven die worden genoemd in de brief van de staatssecretaris van
WVC van 9 april 1990 (Kamerstuk 19 522, nr. 17) tegelijkertijd aan de
orde moeten zijn wil een beroep geregeld worden krachtens artikel 51.
Vraagtekens zetten deze leden bij de toevoeging van het derde motief,
de behoefte aan toepassing van de regeling omtrent beroepsbeoefe–
naren die deskundig zonder toezicht of tussenkomst van een zelfstandig
bevoegde (opdrachtgever) voorbehouden handelingen mogen verrichten.
Gezien het voorstel van de regering dat geen sprake mag zijn van een
combinatie van de twee criteria voor regeling in artikel 3, maar dat elk
criterium afzonderlijk voldoende is meenden deze leden dat het
wetsvoorstel inconsequent is, door de toevoeging van het derde motief
dat leidt tot regeling krachtens artikel 51. Zij vroegen welke beroepen de
regering voornemens is krachtens artikel 51 op grond van de genoemde
motieven, te regelen. In vorige versies van het wetsvoorstel gold als
motief voor regeling van een beroep krachtens artikel 51 het stellen van
regels met betrekking tot de opleidingseisen en de omschrijving van de
deskundigheidsgebieden. Wegens het dominante motief van de publieks–
voorlichting vroegen deze leden, in hoeverre dit aanleiding geeft tot de
regeling van veel beroepen waarvoor op dit moment de opleidingseisen
goed zijn geregeld. De publieksvoorlichting plaatst de keuze voor
regeling krachtens de wet, zo dachten zij, toch wel in een ander daglicht.
Hetzelfde geldt voor het argument dat een beroep dat vrijwel uitsluitend
in loondienst wordt verricht, niet geregeld behoeft te worden. Zij konden
hiervan de logica niet doorgronden. Zij kwamen tot de conclusie dat de
criteria om beroepen krachtens de wet te regelen niet sluitend zijn en zij
nodigden de regering uit hierop nogmaals te reageren.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden al in het voorlopig verslag
gesteld dat juist wegens het voornemen de beroepsmatige uitoefening
van de individuele gezondheidszorg vrij te geven door het schrappen van
het verbod tot het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst, een duide–
lijke publiekrechtelijke erkenning en waarborg van deskundigheid ten
aanzien van een aantal beroepen niet kan ontbreken doch dat zij
daarvoor in het wetsvoorstel heldere criteria hadden gemist. Met tal van
voorbeelden hadden zij aangetoond dat de gemaakte keuzen in het
oorspronkelijke wetsvoorstel onduidelijk en wellicht zelfs inconsequent te
noemen waren. Tevens hadden deze leden grote bezwaren tegen het
gehanteerde criterium «behoefte aan publieksvoorlichting, wegens het
zich zelfstandig wenden tot het publiek». Deze bezwaren hadden zij nog
eens verwoord in de desbetreffende mondelinge overleggen, waarbij zij
nog eens wezen op de groeiende tendens van verzelfstandiging. Met
instemming hadden zij thans kennis genomen van de derde nota van
wijziging, waardoor deze bezwaren zijn vervallen. De aan het woord
zijnde leden konden zich zeer goed vinden in het hanteren van slechts
twee afzonderlijke motieven voor regeling van een beroep in artikel 3
(regelende de constitutieve registratie en de daarbij behorende titelbe–
scherming), te weten 1) de behoefte aan het verlenen van een
zelfstandige bevoegdheid om voorbehouden handelingen te verrichten en
2) de behoefte aan een publiekrechtelijke tuchtrechtregeling. Op grond
van het motief van de behoefte aan een zelfstandige bevoegdheid om
voorbehouden handelingen te verrichten kiest de regering voor regeling
in artikel 3 van de beroepen arts, tandarts en verloskundige en op grond
van het motief van behoefte aan een publiekrechtelijke tuchtrechtre–
geling komen daarbij de apotheker, de verpleegkundige, de klinisch
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psycholoog en de psychotherapeut.
De leden van de V.V.D.-fractie hadden over de keuze voor regeling in

artikel 3 behoefte aan het stellen van een aantal vragen. In hoeverre
loopt de nu reeds gemaakte keuze vooruit op de toetsing door de Raad
voor de beroepen in de mdividuele gezondheidszorg aan de gestelde
criteria? Overigens kwam het deze leden voor dat de gekozen wetssyste–
matiek onvermijdelijk leidt tot het expliciet in de wet noemen van die
beroepsgroepen die op grond van het motief van zelfstandige
bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen worden
opgenomen in artikel 3, temeer waar art. 53 expliceert welke beroeps–
groepen welke voorbehouden handelingen mogen verrichten. Welke
zwaarwegende argumenten zouden ertoe kunnen leiden dat niet voor alle
beroepen die in artikel 3 worden geregeld, geldt dat zij onderworpen
dienen te worden aan medisch toezicht, publiekrechtelijke tuchtrechtre–
geling en periodieke registratie? Het kwam deze leden voor dat de
«zwaarte» van de regeling in artikel 3 een dergelijk «automatisme» recht–
vaardigt, zij het dat de uitwerking (de interval van periodieke registratie
door middel van her– en bijscholing) voor onderscheiden beroepsgroepen
zou kunnen variëren. Een alternatief voor verplichte periodieke registratie
opgenomen in de wet, zou kunnen zijn dat een regeling wordt getroffen
van periodieke her– en bijscholing in de onderscheiden gedrags– en
beroepscodes. De aan het woord zijnde leden zouden het op prijs stellen
indien nog eens op deze materie zou kunnen worden ingegaan, waarbij
ook aspecten als bureaucratisering en kosten/batenanalyse aan de orde
zouden moeten komen. Zou in relatie tot de «voorbehouden hande–
lingen» nog eens kunnen worden ingegaan op de zelfstandige
bevoegdheid van het maken van röntgenfoto's door chiropractoren, die
in het huidige gewijzigde wetsvoorstel buiten de regeling in artikel 3
vallen, doch blijkens een recent schrijven van de Nederlandse Chiroprac–
toren Associatie (NCA) daartoe in enkele landen van de EG wel bevoegd
zijn dan wel binnenkort zullen worden? De NCA verwijst tevens naar de
resultaten van een in Engeland uitgevoerd «randomised controlled trial»
door de Medical Research Council (zie o.a. the Guardian van 1 juni
1990), als argumentatie voor regeling in artikel 3. Deze leden zouden het
op prijs stellen indien in het licht van het gewijzigde wetsvoorstel de
positie van de chiropractie nog eens wordt uiteengezet. Dit klemt
temeer, zo stelden voornoemde leden, omdat zij zich moeilijk een
oordeel konden vormen over de vraag of de opleiding tot chiropractor
adequaat is om «bevoegd en bekwaam» zelfstandig röntgenapparatuur te
bedienen.

Ook de leden van de D66-fractie vroegen naar aanleiding van een
schrijven van de Nederlandse Chiropractoren Associatie aan de vaste
Commissie voor Volksgezondheid van 6 juni 1990, aandacht voor het
daarin aangeroerde probleem rondom de voorbehouden handelingen. De
associatie wijst erop dat de thans voorgestelde wetgeving ertoe kan
leiden dat de chiropractoren niet langer zelfstandig de voor hun beroeps–
uitoefening noodzakelijke röntgenfoto's zullen kunnen maken, waarmee
zij afhankelijk worden van andere beroepsgroepen. Kortheidshalve
verwijzend naar de inhoud van genoemde brief, verzochten de leden van
de D66-fractie de regering in de nota naar aanleiding van het eindverslag
op deze problematiek in te gaan.

Het lid van de R.P.F.-fractie betreurde het dat de chiropractoren niet
tot degenen worden gerekend die voorbehouden handelingen mogen
verrichten. Er ontbreekt naar zijn inzicht voldoende ruimte voor de
chiropractie, waardoor dit beroep de kans lopen uitgesloten te worden
van de bevoegdheid tot het maken van röntgenfoto's. Indien het maken
van röntgenfoto's gaat behoren tot de voorbehouden handelingen met
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uitsluiting van de chiropractie zou, zo vreesde dit lid, de uitoefening van
dit beroep in ernstige mate kunnen worden belemmerd, terwijl het
beroep van chiropractoren steeds meer erkenning en waardering onder–
vindt bij zowel patiënten als ziektekostenverzekeraars. Hoe beoordeelt de
regering deze waardering en wat verzet zich tegen de uitvoering van de
motie-Terpstra (Kamerstuk 17 481, nr. 10), die zich voor erkenning van
het beroep van chiropractor uitspreekt? In dit verband informeerde hij
ook naar de positie van tandartsen. In hoeverre laat dit wetsvoorstel toe
dat tandartsen röntgenfoto's bij patiënten nemen?

De leden van de V.V.D.-fractie waren, zoals ook bleek uit de gevoerde
mondelinge overleggen, van meet af aan voor een uitbreiding van de
motieven voor regeling van een beroep krachtens artikel 51. Zij wensten
met nadruk instemming te betuigen met de criteria die blijkens het
gewijzigd voorstel van wet thans gelden, zijnde

a. de opleiding tot het betrokken beroep is niet op andere (bijvoor–
beeld particuliere) wijze toereikend geregeld, terwijl wel een publiek
belang aanwezig is om de opleiding tot dat beroep van overheidswege te
regelen;

b. met het oog op de voorlichting van het publiek moet voor personen
die de opleiding tot het betrokken beroep hebben voltooid, de
bescherming van de opleidingstitel worden ingevoerd en

c. t.a.v. het betrokken beroep dient toepassing te worden gegeven aan
artikel 55a (nieuw), strekkende de mogelijkheid om een specifieke
regeling te treffen voor specifieke categorieën van beroepsgroepen die
bepaalde voorbehouden handelingen verantwoord zonder (fysiek)
toezicht of tussenkomst anderszins van degenen die hun een opdracht
daartoe hebben gegeven, kunnen verrichten. De leden van de
V.V.D.-fractie wensten expliciet te vragen of zij goed hadden begrepen
dat het ook hier gaat om afzonderlijke motieven die op eigen merites
moeten worden beoordeeld. Deze leden waren ermee ingenomen dat
hun aanbevelingen ter zake thans is het wetsvoorstel zijn opgenomen,
omdat om deze wijze een evenwichtige keuze is gemaakt ten aanzien van
de motieven. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid van de beroeps–
groepen en van de individuele beroepsbeoefenaar, anderzijds is er een
ingebouwde flexibiliteit naar toekomstige ontwikkelingen, zo meenden
zij. Zij konden dan ook ten volle instemmen met de wijziging van artikel
51 eerste lid, waarin niet alleen gewag wordt gemaakt van het regelen
van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen beroep maar
ook van het aanwijzen ervan. De aan het woord zijnde leden hadden
goede nota genomen van het feit dat, aangezien artikel 51 geen stelsel
van constitutieve registratie kent, een krachtens het derde lid te regelen
titel niet kan voortvloeien uit de inschrijving in een (constitutief) register,
maar in plaats daarvan gekoppeld moet worden aan het voltooien van
een bepaalde opleiding. De krachtens het derde lid te regelen titels
zullen dus geen beroepstitels zijn (zoals in artikel 3) maar opleidings–
titels. Anders dan een beroepstitel (die weer kan worden afgenomen
door schrapping van de betrokkene uit het constitutieve register) is een
krachtens het derde lid van artikel 51 geregelde opleidingstitel niet
afneembaar, aldus de toelichting op Onderdeel D in de derde nota van
wijziging (Kamerstuk 19 522, nr. 18). Deze leden vroegen of er niet een
aanvullende regeling zou moeten worden getroffen voor bijvoorbeeld een
verplichting tot regelmatige her– en bijscholing, opdat de bescherming
van de opleidingstitel niet leidt tot en quasi-kwalitatieve «bescherming»
voor de consument/patiënt. Zij vroegen in hoeverre een aanvulling van
artikel 8 voor de periodieke registratie mogelijkheden biedt voor «zelfre–
gulering» van de desbetreffende beroepsgroep, geregeld dan wel aange–
wezen krachtens artikel 51. Weliswaar erkenden deze leden het bezwaar
van extra administratieve lasten en het argument dat er een duidelijk
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verschil moet zijn tussen de «zware» regeling in artikel 3 en de «lichtere»
regeling krachtens artikel 51 te regelen beroepen, desondanks meenden
zij dat mogelijkheden zouden moeten worden geschapen om «zelfregu–
lering» van onderscheiden beroepsgroepen door zelf op te zetten regis–
tratie te stimuleren dan wel te belonen». Zij nodigden de regering uit
hierop nog nader in te gaan, opdat zij tot een afgewogen eindoordeel
zouden kunnen komen.

Zij konden zich overigens goed vinden in artikel 51, lid 4 (nieuw), dat
ten nauwste samenhangt met het in het derde lid vervatte recht op het
voeren van een bepaalde (opleidings-)titel.

De leden behorend tot de fractie van D66 konden zich in hoofdzaak
vinden in de tot en met derde nota van wijziging door de regering
gedane voorstellen. Een aantal eerder door hen gesignaleerde problemen
rondom de vraag welk beroep hoe en hoe «zwaar» moet worden
geregeld wordt redelijk ondervangen door de thans voorgestelde syste–
matiek van criteria voor regeling in artikel 3 dan wel krachtens artikel 51.
Uiteraard laat dit onverlet de nog te houden discussie over de feitelijke
invulling van de algemene matregelen van bestuur krachtens artikel 51.

De leden van de S.G.P.-fractie stelden met genoegen vast dat de
motieven voor een wettelijke regeling van de beroepen in artikel 3 van
het wetsvoorstel nu ondubbelzinnig en inzichtelijk zijn geworden.
Volgens het voorliggende voorstel zijn als criteria alleen in het geding de
behoefte aan de zelfstandige bevoegdheid om voorbehouden hande–
lingen te verrichten en de behoefte aan een publiekrechtelijke tuchtrecht–
regeling. Deze leden achtten het juist dat naast deze criteria geen
zelfstandige motieven meer aanwezig zijn. Zij stemden dan ook in met
het schrappen van het motief van de behoefte aan publieksvoorlichting.
Feitelijk zijn andere criteria, zoals de behoefte aan medisch toezicht en
het instrument van de periodieke registratie, afgeleid van deze twee
essentiële motieven, zo stelden deze leden en zij vroegen de regering dit
te bevestigen. Zij hadden begrepen dat de motieven voor regeling in
artikel 3 volstrekt zelfstandig gehanteerd kunnen worden, hetgeen moet
inhouden dat ieder motief afzonderlijk een grond is om een beroep in
artikel 3 van het wetsvoorstel te regelen. Op dit punt vroegen zij of de
regering voorziet dat in de toekomst nog andere beroepen dan de nu
genoemde in artikel 3 zullen moeten worden opgenomen.

De leden van de S.G.P.-fractie constateerden dat als motieven voor
regeling van een beroep krachtens artikel 51 zullen gelden de behoefte
aan een publiekrechtelijke opleidingsregeling, de behoefte aan publieks–
voorlichting en de behoefte aan een regeling voor beroepsbeoefenaren,
die deskundig zonder toezicht of tussenkomst van een zelfstandig
bevoegde opdrachtgever voorbehouden handelingen verrichten. De uit
breiding met het laatste motief vergt een terechte aanpassing van artikel
51. Deze leden hadden begrepen dat voor alle beroepen krachtens artikel
51 een beschermde titel zal worden ingevoerd. Zij vroegen de regering of
het bij de motieven voor regeling van de beroepen krachtens artikel 51
gaat om motieven die gezamenlijk vereist zijn dan wel dat ieder motief
afzonderlijk aanleiding is om een beroep krachtens dit artikel te regelen,
zulks naar analogie van artikel 3. De leden van de S.G.P.-fractie konden
instemmen met het voorstel om voor de krachtens artikel 51 te regelen
beroepen af te zien van het opzetten van registers. In dit verband
vroegen zij nog wel welke beroepen krachtens artikel 51 zullen worden
geregeld; moesten zij er van uitgaan dat alle beroepen die sinds de
indiening van het wetsvoorstel uit artikel 3 zijn verwijderd, zullen worden
ondergebracht in een regeling krachtens artikel 51?

Naar aanleiding van de discussie over motieven voor wettelijke
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regeling van beroepen wilden de leden van de G.P.V.-fractie het
voïgende opmerken. De twee motieven, genoemd om een beroep bij
formele wet in artikel 3 te regelen, leken hun adequaat. Wat betreft de
regeling van een beroep krachtens artikel 51 vroegen zij nadere uitleg
over het eerst genoemde motief. Hierin wordt gesproken over een
publiek belang om de opleiding van overheidswege te regelen. De leden
van de G.P.V.-fractie zouden het op prijs stellen, als nader zou worden
aangegeven welke criteria worden gehanteerd om het begrip publiek
belartg te objectiveren.

Het lid van de R.P.F.-fractie had met instemming kennisgenomen van
het voornemen, zoals voorgesteld in de derde nota van wijziging, een
achttal beroepen uit artikel 3 te schrappen. Hij had begrepen dat de
behoefte aan verlenen van een zelfstandige bevoegdheid om voorbe–
houden handelingen te verrichten en de behoefte aan een publiekrechte–
lijke tuchtregeling motieven zijn beroepen in artikel 3 te regelen. Door
het vervallen van de behoefte aan publieksvoorlichting als een motief
wordt voorgesteld een achttal beroepen te schrappen, die uitsluitend op
grond van dat motief in artikel 3 waren opgenomen. Voor deze beroepen
worden, zo begreep hij, dus geen stelsel van constitutieve registratie en
titelbescherming in het leven geroepen. Was deze constatering juist?

De bezwaren van regeringszijde tegen het opzetten van registers voor
de krachtens artikel 51 te regelen beroepen onderschreef dit lid
vooralsnog. Het onderscheid tussen de artikelen 3 en 51 zou in dat geval
minimaal zijn, terwijl het juist de opzet was om voor de beroepen
krachtens artikel 51 een lichtere wettelijke voorziening te treffen. Er
worden dan twee vormen van registratie (een constitutieve in artikel 3 en
een administratieve in artikel 51) geïntroduceerd. Hij had begrepen dat
het voor organisaties van eigen beroepsbeoefenaren wel mogelijk is tot
registratie over te gaan. Hij informeerde in hoeverre dit reeds werd
gedaan en welke organisaties dit betrof.

HOOFDSTUK 3. SYSTEEM DER WET

§ 1. Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag
opgemerkt dat zij in de toelichting een hoofdstuk voorlichting misten.
Deze opmerking is door de regering verkeerd geïnterpreteerd. Niet het
wetsvoorstel zelf zou aanleiding geven tot het misverstand dat zonder
meer alle geneeswijzen - ongeacht hun effect - en alle vormen van
gezondheidszorg worden gelegitimeerd door het afschaffen van het
algehele verbod van beroepsuitoefening behoudens uitdrukkelijk daartoe
wettelijk verleende bevoegdheid.

Deze leden bedoelden dat zij graag hadden vernomen hoe de regering
het publiek het bovenstaande duidelijk wil maken. De regering onder–
schrijft het belang en zij zal voorlichting geven via de gangbare kanalen.
Deze leden beklemtoonden dat ook voorlichting moet worden gegeven
over de bekostiging.

Door voorlichting moet duidelijk worden dat het opheffen van het
verbod niet inhoudt dat het tot nu toe verbodene betaald moet/zal
worden ingevolge de Ziekenfondswet en de AWBZ en dat het geregeld
zijn in of krachtens de wet van een beroep niet automatisch aanspraken
uit bovengenoemde voorzieningen inhoudt.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden vast dat in de memorie van
antwoord nog onvoldoende inzicht is gegeven, in hoeverre de
voorlichting rondom de wet BIG ten behoeve van de consument wordt
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geregeld. De wet kan slechts functioneren, als de consument begrijpt dat
beschermde titels en beschermde opleidingstitels inzicht geven in de
beroepsstandaard. Omdat voorlichting essentieel is bij het kunnen onder–
scheiden van gekwalificeerden en niet-gekwalificeerden moet naar het
inzicht van deze leden meer zicht worden geboden op de wijze waarop
dat zal geschieden. Op zichzelf konden zij het standpunt billijken dat
voorlichting niet in de wet zelf behoeft te worden geregeld. Maar
daarmee was volgens hen het laatste woord niet gesproken.

§ 2. Alternatieve geneeswijzen

Tegen het gebruik van de term «alternatieve geneeskunst» maakte het
lid van de R.P.F.-fractie bezwaar. Wellicht kan naar zijn opvatting beter
gesproken worden van genezers, die alternatieve methoden gebruiken. Is
de regering hiertoe bereid? In dit kader informeerde hij ook naar de
opvatting dat de sector van de alternatieve geneeskunst nog niet rijp
voor regelgeving is.

HOOFDSTUK 4. RAAD VOOR DE BEROEPEN IN DE INDIVIDUELE
GEZONDSHEIDSZORG

De leden van de C.D.A.-fractie verheugden zich over de instemming
van de regering om voor de beroepen die krachtens artikel 51 van de wet
geregeld gaan worden een wettelijk vastgelegde plaats in de Raad voor
de beroepen in de individuele gezondheidszorg in te ruimen. In de
memorie van antwoord wordt gesteld dat de beroepen die krachtens
artikel 51 zijn geregeld een wettelijk vastgelegde plaats in de Raad voor
de beroepen in de individuele gezondheidszorg krijgen, opdat deze
beroepen verzekerd zijn van een inbreng in de door de raad uitgebrachte
adviezen. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen, in hoeverre deze
verandering een verandering ten goede is. De inbreng van beroepen bij
advisering is toch wel te regelen dan door middel van een plaats in de
raad. Zij dachten hierbij bijvoorbeeld aan verplichte consultatie van de
beroepsorganisaties. Het nadeel van deelneming van alle beroepen aan
de raad zelve leek hun omvang die de raad daardoor zou krijgen.
Daarnaast is de invloed niet echt sterk als slechts een vertegenwoordiger
het bij wijze van spreken moet opnemen tegen de andere vertegenwoor–
digers van andere beroepen, om de belangen van het beroep te verde–
digen. Zij vroegen daarom de regering dit onderdeel van het wetsvoorstel
uitvoerig van commentaar te voorzien en in het bijzonder aandacht te
besteden aan de doeltreffendheid van het geschetste model.

Ten aanzien van het ontwikkelen van gedragsregels meenden deze
leden dat het weliswaar op zichzelf juist is dat dit primair een taak is van
de desbetreffende beroepsgroep, maar bij deze constatering kan het niet
blijven. Tenslotte ontstaat een steeds grotere behoefte om te komen tot
het harmoniseren van medisch handelen door middel van protocollering.
Zij waren het met de regering eens, dat opneming van gedragsregels in
de erkenningsvoorwaarden betekent dat deze slechts van toepassing zijn
op degenen die werkzaam zijn in een erkende instelling. Daarom vroegen
zij of het niet beter is, protocollering van medisch handelen te veran–
keren in de wet BIG, en indien mogelijk, de protocollen juridisch
afdwingbaar te maken. Immers, de wet BIG is een kwaliteitswet en
protocollering moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van de gezond–
heidszorg. Zij constateerden dat dit voor de consument ter voorkoming
van over– en onderbehandeling, een goede zaak is.

De adviesfunctie van de Raad voor de beroepen in de individuele
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gezondheidszorg ten aanzien van de opleidingen voor beroepen in de
individuele gezondheidszorg spoort volgens deze leden niet met de
adviesorganen die krachtens onderwijswetgeving een adviestaak hebben.
Zij dachten hierbij aan de ARVO, ARHO, de onderwijsraad en de CCOO.
Zij bleven derhalve vragen, in hoeverre de raad eveneens wettelijk
verankerd moet worden in de onderwijswetgeving. Hoewel het de vraag
is of dit spoort met het streven in het onderwijs het aantal adviesorganen
drastisch terug te dringen.

Hun conclusie was dat zij in het totaal van de adviesstructuren niet
direct konden overzien, hoe daarin de raad dient te worden geplaatst.
Met betrekking tot de samenstelling van de raad vroegen deze leden of
het niet verstandig is de overheid bevoegdheden te geven bij de samen–
stelling van de raad. Het kwam deze leden te gemakkelijk voor als wordt
gesteld dat er vanuit mag worden gegaan dat de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid de pluriformiteit in het oog zal houden bij de samen–
stelling van de Raad voor beroepen in de individuele gezondheidszorg.
De verwijzing naar de afzonderlijke commissies vonden deze leden
eveneens niet overtuigend.

Daarom vroegen zij of het niet logisch is een aantal Kroonleden in de
raad te benoemen, om in de wet een zekere pluriformiteit te waarborgen.
Bovendien is hiermee eveneens de betrokkenheid van de overheid tot
uitdrukking gebracht. De voorzitter van de raad zou eveneens door de
Kroon moeten worden benoemd.

HOOFDSTUK 5. REGISTRATIE EN TITELBESCHERMING

De leden van de C.D.A.-fractie wilden meer duidelijkheid over de
bereikbaarheid van openbare gegevens. De overweging om naast de
mogelijkheid tot informatie-inwinning bij het centrale registratiepunt ook
mogelijkheden te scheppen voor regionale raadpleging was voor deze
leden niet voldoende.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden hierover reeds vele opmer–
kingen gemaakt. Zij kregen graag meer inzicht in de wijze waarop de
regionale raadpleging van de registers wordt gerealiseerd en wie
daarover het beheer hebben.

Zij vroegen of in de beroepspraktijk deze informatie ter inzage kan
liggen. Tenslotte kennen vele beroepsgroepen nu reeds een ledenlijst die
periodiek wordt aangepast en die aan elke beroepsbeoefenaar wordt
toegezonden.

De leden van de C.D.A.-fractie waren het eens met de opvatting van
de regering dat tegen een beslissing van de minister op een aanvrage om
inschrijving beroep open staat op grond van de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen. Dit betekent dat, indien de minister
niet binnen twee maanden op een aanvrage heeft beslist, ingevolge
artikel 3 van de Wet AROB sprake is van een fictieve weigering.
Hiertegen kan eveneens een beroep worden ingesteld bij de afdeling
rechtspraak van de Raad van State. Deze leden gingen ervan uit dat in
het aanvraagformulier van bovenstaande melding wordt gemaakt.

Zij waren blij met de toezegging dat de in de registratie opgenomen
gegevens bestaande uit slechts tijdelijke maatregelen, zodra zij hun
werking hebben verloren, uit de registratie worden verwijderd.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden behoefte aan een beter inzicht
op grond van welke criteria tot herregistratie wordt overgegaan. Zij
beklemtoonden het belang van duidelijke criteria op dit onderdeel, omdat
zij vreesden dat anders het aantal AROB-/zaken progressief zou
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toenemen. Zij vroegen hoe de eis van periodieke bijscholing zo kan
worden geobjectiveerd, dat dit leidt tot een werkelijk kwaliteitsverhogend
instrument. Welke eisen worden bijvoorbeeld gesteld aan de nascho–
lingscursussen die in aanmerking komen voor beoordeling in het kader
van de herregistratie?

Zij wilden eveneens inzicht hebben in de perioden tussen de herregis–
tratie per beroep dat is geregeld in artikel 3. Zij hadden al in het
voorlopig verslag gesteld dat huns inziens deze eis niet uitsluitend aan
verpleegkundigen mag worden gesteld. Zij achtten dit zelfs in de strijd
met de Wet gelijke behandeling.

Voor alle beroepen die in de wet zijn geregeld, geldt dat de snelle
technologische ontwikkeling in de gezondheidszorg de noodzaak van
bijscholing progressief doet toenemen.

De kosten voor de herregistratie moeten volgens deze leden door de
beroepsgroep zelf worden opgebracht. De administratieve lasten nemen
af naarmate minder beroepen zijn geregeld in artikel 3 en sinds de derde
nota van wijziging is hiervan sprake. In dit verband vroegen deze leden,
in hoeverre de afspraken met betrekking tot periodieke bijscholing en
herregistratie rijmen met de opmerking in de memorie van antwoord dat
pas afgestudeerden zich niet behoeven te registreren, als ze na afstu–
deren het beroep niet zullen uitoefenen. Wat betekent dit voor de eisen
die aan deze beroepsbeoefenaren worden gesteld, als zij zich alsnog
aanmelden voor registratie.

Het lid van de R.P.F.-fractie stemde in met een terughoudende
opstelling ten aanzien van periodieke registratie. Kan zo'n registratie niet
aan de beroepsgroepen zelf worden overgelaten? Waarom moet dit
instrument alieen voor verpleegkundigen worden toegepast?

De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening geweest dat in het
geval dat alle in artikel 3 genoemde beroepen onder het stelsel van
periodieke registratie werden gebracht het onderwerp bijscholing in
artikel 56 kon vervallen. Het antwoord van de regering had deze leden
echter van mening doen veranderen. Het kan inderdaad zo zijn dat ook in
gevallen waarin de betrokken beroepsbeoefenaren voor (her)registratie in
aanmerking komen er toch aanleiding is het volgen van bijscholing
verplicht te stellen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan het op peil
houden van weinig frequent voorkomende aspecten van de beroepsuit–
oefening. Bovendien kan artikel 56 nu ook gebruikt worden voor oplei–
dingen geregeld krachtens artikel 51.

HOOFDSTUK6. SPECIALISMEN

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast dat de regering kan
instemmen met hun gedachte dat uit een oogpunt van kwaliteitsbe–
waking naast organisaties van beroepsbeoefenaren ook organisaties van
instellingen waarin specialisten werkzaam zijn, op enigerlei wijze bij de
regeling van de opleiding tot specialist dienen te worden betrokken. De
betrokkenheid kan gestalte krijgen bij de samenstelling van de organen
die zijn belast met de instelling van specialismen en met de regelgeving
voor de opleiding tot specialist. Omdat dit in de bestaande praktijk al
gebruikelijk is, is er naar haar mening geen reden om aan te nemen dat
daarin onder de werking van de nieuwe wet verandering zal komen. De
leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat het geen bezwaar kan
zijn om de gegroeide praktijk in de wet vast te leggen. Zij stelden dan
ook voor om artikel 13 lid 3 zodanig te wijzigen dat ook organisaties van
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instellingen waarin specialisten werkzaam zijn, zitting hebben in het
orgaan dat belast is met het aanwijzen van specialismen en met regel–
geving voor de opleiding tot specialist. Dit konden naar de mening van
deze leden zowel gewone als adviserende leden zijn.

In de memorie van antwoord staat dat vanuit het oogpunt van de
kwaliteitsbewaking naast de beroepsbeoefenaren ook de organisaties van
instellingen waarin de specialisten werkzaam zijn op enigerlei wijze bij de
regeling van de opleiding tot specialist dienen te worden betrokken,
aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Het antwoord van de regering
stelde deze leden maar ten dele tevreden. Het betreft huns inziens niet
alleen de registratie door middel van het Centraal College voor de
erkenning en registratie van medische specialisten. Er ontstaan langza–
merhand grote knelpunten in de opleidingscapaciteit die wordt gewenst
door de wetenschappelijke verenigingen van de verschillende specia–
lismen en daarnaast is er een groeiend aantal onvervulbare vacatures in
sommige specialismen. Het belang van de medische specialisten en de
instellingen loopt lang niet altijd parallel. Daarom vroegen de leden van
de P.v.d.A.-fractie de zeggenschapsstructuur met betrekking tot de oplei–
dingscapaciteit te herzien zodat de belangen in evenwicht zijn. Tenslotte
is het in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening dat de oplei–
dingscapaciteit overeenkomt met de behoefte.

Het verband dat de leden van de C.D.A.-fractie hadden gelegd tussen
het eerste en vierde lid van artikel 13 berustte inderdaad op een misver–
stand. De leden van de C.D.A.-fractie waren namelijk bevreesd dat het al
of niet verlenen van medewerking aan een specialistenregeling bepaald
werd door te toetsen of de regeling aan de in de wet genoemde eisen
voldoet. Zij waren met de regering van mening dat de rijksoverheid een
zekere mate van beleidsvrijheid moet hebben en vragen als:

- is het specialisme voldoende uitgekristalliseerd;
- is de organisatie van beroepsbeoefenaren voldoende representatief;
- leidt invoering van een bepaald specialisme tot ongewenste

fragmentatie;
- wat zijn de financiële consequenties;
meegewogen moeten kunnen worden bij de beslissing medewerking te

verlenen.

Ten aanzien van het al dan niet wettelijk erkennen van specialistentitels
begrepen de leden van de P.v.d.A.-fractie niet waarom in het ene geval
wel in het belang van de individuele gezondheidszorg is een titel wettelijk
te beschermen en in het andere geval niet. Zij hadden graag een aantal
voorbeelden van specialismen waarbij het niet van belang is de titel
wettelijk te beschermen. Anders was het hun niet mogelijk dit onder–
scheid op de juiste waarde te schatten.

Als wordt gesteld dat vanuit het «basisberoep» wordt geregeld, welke
deelgebieden als specialisme dienen te worden aangemerkt, dan merkten
deze leden op dat zij reeds eerder hadden opgemerkt, dat als gevolg van
het veranderde initiële studieprogramma van de medische opleidingen
dit standpunt lijkt te zijn achterhaald. Hier wreekt zich volgens deze
leden de zeer lange geschiedenis van dit wetsvoorstel.

HOOFDSTUK7. BEPALINGEN INZAKE DE BEROEPEN

De leden van de C.D.A.-fractie waren verheugd dat naar aanleiding van
hun opmerking inzake de beperking van de deskundigheid van de
apotheker tot het gebied van de artsenijbereidkunst in de zin van de Wet
op de geneesmiddelenvoorziening, deze beperking is opgeheven.
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Als bij algemene maatregel van bestuur de behandelingsmethoden die
behoren tot de desbetreffende deskundigheidsgebieden van de beroepen
die in de wet zijn geregeld, zullen worden aangeduid - gehoord de Raad
voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg - dan vroegen de
leden van de P.v.d.A.-fractie nogmaals inzicht te krijgen in deze
algemene maatregel van bestuur. Huns inziens bestaat er over de
gevolgen van de algemene maatregelen van bestuur nog geen begin van
een inzicht. Daardoor kan de vraag niet worden beantwoord of de hele
gang van zaken zal leiden tot een werkbaar geheel en kan geen
eindoordeel worden gegeven over de bestuurslast die hiervan het gevolg
is.

HOOFDSTUK8. VOORBEHOUDEN HAIMDELINGEN

De leden van de C.D.A.-fractie waren verheugd dat na jarenlange strijd
nu in de wet wordt vastgelegd dat onder andere verpleegkundigen
deskundig én bevoegd zijn om zelfstandig - zonder (fysiek) toezicht of
tussenkomst van een opdrachtgever - voorbehouden handelingen te
verrichten. Deze leden hadden geen overwegende bezwaren tegen het
onderbrengen van deze regeling in een nieuw artikel 55a, maar misten de
motivering waarom deze niet, zoals door hen voorgesteld, in artikel 53a
was ondergebracht. Deze leden waren het eens met de regering dat
omvangrijke voorbebouden gebieden niet handhaafbaar zijn. Zij verwezen
daarbij naar Denemarken, waar al tientallen jaren gewerkt wordt vanuit
het principe dat beroepsmatige uitoefening van de individuele gezond–
heidszorg - voorbehouden handelingen daargelaten - in beginsel wordt
vrijgelaten. De ervaring in Denemarken leert dat de wet slechts een
beperkte invloed heeft. Hoe uitgebreider de bepalingen, hoe minder
handhaafbaar en zinvol de wet is. In Denemarken wordt een handeling
slechts aan de lijst van voorbehouden handelingen toegevoegd indien
sprake is van een werkelijk probleem. Dit land gaat uit van het beginsel
dat hoe meer je regelt op punten waar dit niet echt nodig is, hoe minder
de regeling als zodanig werkt, óók waar het wel nodig is.

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich met het standpunt van de
regering verenigen dat vooralsnog het aantal voorbehouden handelingen
en de omschrijvingen daarvan niet gewijzigd worden en dat verdere
regelgeving pas plaatsvindt, nadat de Gezondheidsraad een nader advies
heeft uitgebracht, omdat het advies van november 1988 te veel «ruis»
bevatte.

Zij verzochten de regering de Gezondheidsraad te vragen in het nader
advies speciaal aandacht te besteden aan de vraag of bepaalde kunst–
matige voorplantingstechnieken, zoals het doen versmelten van zaad– en
eicellen en het verrichten van ingrepen aan een embryo of foetus (voor
zover nog niet begrepen onder geïdentificeerde voorbehouden hande–
lingen) tot voorbehouden handelingen verklaard moeten worden. Dit
uiteraard onder de voorwaarde dat een en ander handhaafbaar is.

Het speet de leden van de C.D.A.-fractie dat de regering niet inhou–
delijk is ingegaan op de adviezen van de NRV en de Gezondheidsraad
inzake het tot voorbehouden handeling maken van bepaalde behande–
lingsmethoden. Het is juist dat beide adviesorganen geen aanbevelingen
hebben gedaan voor regelgeving op dit punt, maar dat mag naar de
mening van deze leden geen reden zijn om geen commentaar te geven
op beide adviezen.

Deze leden constateerden dat de NRV in 1984 van mening was dat de
toepassing van methodieken, zoals psycho-analytische, gedragsthera–
peutische en systeemtheoretische methodieken, goed lijken te kunnen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19 522, nr. 19 18



worden omschreven, zodat ook de vraag kan worden beantwoord of één
of meer toepassingen moeten worden beschouwd als voorbehouden
handelingen, die slechts door titelgerechtigden zouden mogen worden
verricht. Hieruit blijkt dat de NRV in tegenstelling tot de Gezond–
heidsraad van mening is dat het wel mogelijk is om bepaalde behande–
lingsmethoden tot voorbehouden handelingen te maken. De Raad meent
echter (in 1984) dat daartoe geen noodzaak is gelet op:

- de criteria die hiervoor in de toelichting bij het voorontwerp zijn
aangegeven;

- het ook niet opgenomen zijn van voorbehouden handelingen in het
voorontwerp van verrichtingen van de klinisch psycholoog;

- het maatschappelijk kader van de gezondheidszorg (onder andere
sociale verzekeringsstelsel) waardoor de praktische mogelijkheid voor
anderen dan gekwalificeerde deskundigen om zich op het terrein van
bijvoorbeeld de psychotherapie te begeven, beperkt zullen blijven. De
regering maakt bij dit laatste nog de kanttekening dat niet– gekwalifi–
ceerden, indien hun handelen schade toebrengt, strafbaar kunnen
worden gesteld volgens artikel 109.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden bij het bovenstaande de
volgende kanttekeningen:

- de criteria van het voorontwerp zijn sindsdien nogal gewijzigd;
- het niet opnemen van voorbehouden handelingen van verrichtingen

van de klinisch psycholoog is een afgeleide en geen argument op
zichzelf;

- het maatschappelijk kader geldt evenzeer voor de heelkundige
handelingen en is dus geen valide argument;

- het strafbaar stellen volgens artikel 109 is een onbegaanbare weg,
indien het juist is wat de NRV stelt in zijn advies van december 1986
inzake de klinisch psycholoog.

Hierin wordt aanbevolen om voor de klinisch psycholoog een wettelijk
tuchtrecht tot stand te brengen. Zij komen tot deze aanbeveling, omdat
de bestaande civielrechtelijke en strafrechtelijke acties als onvoldoende
moeten worden gekwalificeerd wegens het ontbreken van specifieke
strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht, de bewijsproblematiek en
de aard van de schade.

Deze leden hadden bovendien vernomen dat in de beroepsgroep
psychotherapeuten een nieuwe discussie is ontstaan over de mogelijk–
heden om bepaalde methoden aan te merken als voorbehouden
handeling.

De leden meenden dat bovenstaande aanleiding is om de Gezond–
heidsraad te vragen hier nader op in te gaan. Ook hier geldt uiteraard
weer het beginsel van handhaafbaarheid. Volgens de regering bestaat er
voor de opleiding van opticiëns en tandtechnici een regeling in het kader
van de vestigingswetgeving. De leden van de C.D.A.-fractie merkten op
dat ook hier geldt dat geen kwaliteitseisen kunnen worden gesteld
krachtens artikel 56, indien de opleiding van deze beroepen niet wordt
aangewezen krachtens artikel 51. Het aanmeten van contactlenzen is
volgens de Gezondheidsraad een risicovolle handeling waarvan de
uitvoering aan terzakekundigen moet worden voorbehouden. Het leek de
regering denkbaar dat met toepassing van de Wet op de medische
hulpmiddelen tot een geschikte regeling van dit onderwerp kan worden
gekomen. Afgezien van het feit dat ook in dit geval geen kwaliteitseisen
kunnen worden gesteld krachtens artikel 56 merkten deze leden op dat
de Inspectie voor de volksgezondheid in 1984 over deze suggestie stelde
dat een regeling op grond van de Wet op medische hulpmiddelen de
Inspectie voor de Volksgezondheid niet bevoegd maakt tot optreden.
Bovendien ziet deze wet alleen maar toe op hulpmiddelen en instru–
menten en niet op de handelingen die in het kader van een beroep
worden verricht. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen het standpunt
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van de regering hierover. Zij vroegen tevens waarom voor bovenge–
noemde beroepen niet de normale procedure wordt gevolgd: toetsing
van de beroepen door de Raad voor de beroepen in de individuele
gezondheidszorg aan de vastgestelde criteria.

In de periode tussen het verschijnen van de memorie van antwoord en
de derde nota van wijziging heeft in het bijzonder de discussie over de
voorbehouden handelingen de aandacht gekregen, aldus de leden van de
P.v.d.A.-fractie. Het wetsvoorstel is dan ook op dit onderdeel sterk
verbeterd. Deze leden waren zeer verheugd over de regeling van de
voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen. Zij waren van mening
dat hiermee de zelfstandige positie van de verpleegkundige op de juiste
waarde werd geschat. Welke zijn de beroepen die zonder toezicht door
de opdrachtgever en zonder diens tussenkomst voorbehouden hande–
lingen mogen verrichten? Daarbij gingen zij er van uit dat het in ieder
geval de verpleegkundige van het eerste deskundigheidsniveau betreft.
Wel vroegen zij hoe de bepaling «zonder diens tussenkomst» is te rijmen
met de mogelijkheid van hernieuwde indicatiestelling door de bevoegde
beroepsbeoefenaar.

Als zij artikel 53, waarin een aantal voorbehouden handelingen worden
gespecificeerd, nader beschouwden dan vroegen zij zich het volgende af.
Wordt de uitbreiding van het aantal voorbehouden handelingen, overeen–
komstig het advies van de Gezondheidsraad overwogen? Hoe passen de
beroepen die geregeld zijn krachtens artikel 55a, lid 1, daarin?

De voorbehouden handelingen in artikel 53 lid 7 (ioniserende straling)
zijn volgens deze leden onvoldoende strikt geregeld. Zij verwezen in dit
verband naar hun inbreng tijdens het mondeling overleg van 8 maart
1990 over Medische stralingstoepassingen, waarin zij de positie van de
tandarts en het gebruik van apparatuur met een lagere spanning dan 100
kV ter discussie stelden. De staatssecretaris van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur zegde toe dat hij deze voorstellen nader zou bestu–
deren. Deze leden vroegen naar de resultaten hiervan en de gevolgen
voor de Wet BIG.

De leden van De V.V.D.-fractie verwezen nog eens naar hun inbreng in
het voorlopig verslag waarin zij hadden gesteld dat de Wet BIG de
nodige flexibiliteit moet hebben om in te kunnen spelen op verande–
ringen in de individuele gezondheidszorg enerzijds en anderzijds oog
moet hebben voor de handhaafbaarheid in de praktijk van regelen en ge–
en verboden. Zij stemden in met de opvatting van de regering dat het
advies van de Gezondheidszorg terzake «ruis» bevatte en drongen erop
aan op korte termijn de Gezondheidsraad in een nadere adviesaanvraag
te verzoeken deze ruis te verwijderen. De aan het woord zijnde leden
hadden in een debat over kunstmatige bevruchting en genetische
manipulatie reeds aangedrongen op wetgeving ter zake. Zij meenden dat
het aanbeveling verdient in het kader van de Wet BIG en het nader
advies over voorbehouden handelingen tevens nieuwe genetische
technieken te betrekken, met die kanttekening dat dit geen vertragende
rol moet spelen in het wetgevingsproces van de Wet BIG. Zij zouden het
op prijs stellen indien de regering hierop zou reageren. Voorts wensten
zij hun voldoening uit te spreken over het feit dat het beroep van psycho–
therapeut(e) in het gewijzigde wetsvoorstel eveneens zal gaan vallen
onder de wettelijke geregelde titelbescherming en tuchtrecht, waardoor
na het van kracht worden van de Wet BIG effectief kan worden
opgetreden tegen kwakzalvers. Zoals bekend hebben deze leden
meermalen gepleit om psychotherapeutische hulpverlening tot voorbe–
houden handeling te verklaren omdat het zich bezig houden met de
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persoonlijke gevoelens van de mens even precair is als het verrichten van
voorbehouden handelingen op het lichamelijk vlak. Deze leden verwezen
daarbij naar de tijdens het desbetreffende mondeling overleg door hun
gemaakte opmerkingen dat de mens wat betreft voorbehouden hande–
lingen niet louter gedetermineerd dient te worden als functionerend
vanuit het lichamelijk aspect. Zij zou het op prijs stellen indien op dit
punt nog een nadere uiteenzetting zou volgen.

De leden van de V.V.D.-fractie beklemtoonden nogmaals dat zij zich
een en andermaal hadden uitgesproken voor het advies van de Nationale
Raad voor Volksgezondheid en dat van Prof. mr. v.d. Grinten om het
wetsvoorstel aan te passen aan de gegroeide praktijk. Dit betekent de
regeling van de bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden
handelingen in gevallen waarin de beroepsbeoefenaar bekwaam mag
worden geacht een bepaalde voorbehouden handeling functioneel
zelfstandig, dat wil zeggen zonder toezicht, uit te voeren, mits dat
geschiedt op voorschrift van of aanwijzing van een arts of tandarts.
Aanvankelijk hadden deze leden gepleit voor de invoering van een nieuw
artikel 53a. Het thans voorliggende voorstel in de derde nota van
wijziging een en ander te regelen in het nieuwe artikel 55a ondervond
geen overwegende of principiële bezwaren, al zouden de aan het woord
zijnde leden graag vernemen waarom voor deze constructie is gekozen.
Tevens zouden zij willen vernemen of nog andere beroepsgroepen onder
het nieuwe artikel 55a te scharen zijn dan de verpleegkundigen. Zij waren
erover verheugd dat een oplossing is gevonden voor dit probleem. De
verpleegkundigen ijverden terecht al lang voor een wettelijke erkenning
van hun bekwaamheid tot het zelfstandig uitvoeren van (sommige)
voorbehouden handelingen. Eveneens speciale aandacht wilden de leden
van de V.V.D.-fractie vragen voor de mogelijkheden en vooral onmoge–
lijkheden kwaliteitseisen krachtens artikel 56 te stellen aan beroepen die
niet zijn geregeld danwel aangewezen krachtens artikel 51. Het kan in
het kader van een goede individuele gezondheidszorg toch van belang
zijn niet alleen op instrumentarium, behandelplaats of hulpmiddelen
(door middel van vestigingswetgeving danwel Wet op de medische
hulpmiddelen) maar ook op de handelingen als zodanig onder (medisch)
toezicht te stellen. De aan het woord zijnde leden achtten het de taak
van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg
daarover uitsluitsel te geven.

De ten aanzien van de positie van verpleegkundigen gekozen oplossing
sluit naar het oordeel van de leden van de D66-fractie aan bij de werke–
lijkheid dan de eerdere voorstellen. Terzijde hadden deze leden zich naar
aanleiding daarvan wel afgevraagd in hoeverre de regering rekening
houdt met de mogelijkheid dat vanuit de betrokken beroepsgroep zal
worden aangedrongen op herwaardering van hun functies nu het taken–
pakket van verpleegkundigen formeel wordt uitgebreid. De leden van de
S.G.P.-fractie bestempelden het onderwerp van de voorbehouden hande–
lingen als het voorheen meest omstreden onderdeel van het
wetsvoorstel. Zij waren verheugd dat de zogenaamde verlengde–
arm-theorie mede naar aanleiding van het advies van prof. Van der
Grinten is verlaten. De nu voorgestelde regeling sloot naar hun oordeel
ook beter aan bij de verpleegkundige praktijk. De leden van de
S.G.P.-fractie oordeelden positief over het opnemen van een specifieke
regeling in het wetsvoorstel met betrekking tot beroepsbeoefenaren die
deskundig zijn om zelfstandig voorbehouden handelingen te verrichten
(artikel 55a). Zij vroegen of hiermee een praktische uitwerking is gegeven
aan het begrip functionele zelfstandigheid.

De leden van de G.P.V.-fractie meenden dat door toevoeging van
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artikel 55a en artikel 52, tweede lid, aan een aantal bezwaren van
sommige groepen beroepsbeoefenaren tegemoet is gekomen. Het feit
dat in het onderhavige wetsvoorstel door artikel 55a de mogelijkheid
wordt gegeven bepaalde voorbehouden handelingen tot de deskun–
digheid van een bepaalde beroepsgroep te rekenen deed naar hun
mening recht aan de feitelijke situatie in de gezondheidszorg, evenals
artikel 52, lid 2, waarin de opdrachtnemer expliciet bevoegdheid wordt
verleend. Dit zou de rechtspositie van bij voorbeeld verpleegkundigen
verbeteren.

Het lid van de R.P.F.-fractie bracht in herinnering dat de hoofdregel
van het wetsvoorstel is dat iedereen beroepsmatig de individuele
gezondheidszorg mag beoefenen. De wetgever maakt namelijk kenbaar
met welke beroepen hij zich in kwalitatieve zin bemoeit door het verlenen
van een beschermende titel aan de desbetreffende beroepsbeoefenaren.
Een overblijfsel van het oude stelsel blijft echter gehandhaafd waar het
de voorbehouden handelingen betreft. Artsen en verloskundigen worden
expliciet bevoegd verklaard dergelijke handelingen te verrichten.
Verpleegkundigen waren aanvankeiijk in het wetsvoorstel niet uitdruk–
kelijk bevoegd verklaard voorbehouden handelingen te verrichten, maar
als zij onder bepaalde voorwaarden dergelijke handelingen verrichten,
maken zij zich niet schuldig aan onbevoegde uitoefening van de genees–
kunst. Gelet op deze situatie waardeerde het lid, hier aan het woord, de
invoering van het nieuw artikel 55a; in de toelichting op dit artikel in de
derde nota van wijziging worden de verpleegkundigen specifiek
genoemd. Het lid van de R.P.F.-fractie stelde immers vast dat in zieken–
huizen verpleegkundigen de facto onbevoegd, zelfstandig of zonder
toezicht, voorbehouden handelingen tot nu toe verrichten. Een scheef–
groei waaraan de wet zijns inziens niet zonder meer moest worden
aangepast. Anderzijds is de gegroeide praktijk voor hem onbevredigend.
Ook de vorige staatssecretaris gaf in de memorie van antwoord geen
duidelijkheid over de redenen van de weigering om aan verpleegkun–
digen geen eigen bevoegdheden te verlenen ten aanzien van voorbe–
houden handelingen. Het zou volgens de vorige staatsecretaris noch
nodig noch wenselijk zijn, die bevoegdheden toe te kennen. Artikel 55a
bevat nu een regeling voor beroepsbeoefenaren die deskundig zijn om
zelfstandig, dat wil zeggen zonder fysiek toezicht of tussenkomst
anderszins van de opdrachtgever, voorbehouden handelingen te
verrichten. Houdt dit nu in dat de verpleegkundige een strafrechtelijke
vrijlating wordt beloofd als hij/zij zich aan de voorwaarden houdt bij de
uitvoering van die voorbehouden handeling? Ook vroeg dit lid, aandacht
voor de medische analisten. In hoeverre valt deze groep onder artikel
55a?

Het lid van de R.P.F.-fractie merkte vervolgens op dat het beroep van
mondhygiënist in artikel 3 wordt geschrapt. De regeling van dit beroep
vond uitsluitend plaats door aan deze beroepsgroep de bevoegdheid tot
het maken van röntgenfoto's (een voorbehouden handeling) toe te
kennen. De motivering hiervoor had dit lid aanvankelijk bevreemd. Hij
had de indruk dat het aantal mondhygiënisten, dat niet meer in dienst
van een tandarts werkzaam is maar zelfstandig opereert, betrekkelijk
gering is. Verder zou, indien de mondhygiënist op voorschrift van de
tandarts röntgenfoto's maakt, die handeling zich - zo leidde hij uit het
antwoord van de regering af - binnen de zeggenschapssfeer van de
mondhygiënist voltrekken. Hij vroeg of het begrip «zeggenschapssfeer»
dan ingevuld zou moeten worden als de ruimtelijke afstand tussen
tandarts en de vrijgevestigde mondhygiënist. In dat geval zou de factor
«ruimtelijke afstand» naar de mening van het lid van de R.P.F.-fractie ook
gelden in situaties waarin andere beroepsgroepen functioneren. Hij dacht
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hierbij bij voorbeeld aan radiologisch laboranten bij bevolkingsonder–
zoeken. Daarom keerde hij zich niet tegen het schrappen van het beroep
mondhygiënist. Hetzelfde gold voor het vervallen van het beroep van
klinisch chemicus. Uit de memorie van antwoord maakte het lid van de
R.P.F.-fractie op dat de klinisch chemici uitsluitend om hun organisato–
rische functie van hoofd van een laboratorium deze bevoegdheid krijgen
toebedeeld. Het argument was namelijk dat zij deskundigen zijn in wier
zeggenschapssfeer het verrichten van bedoelde handelingen zich
afspeelt en wie die handelingen kunnen worden toegerekend. Daarmee
wordt gedoeld op degenen die bij uitstek de verantwoordelijkheid dragen
dat die handelingen worden verricht (bladzijde 56 memorie van
antwoord). Het had daarom de instemming van dit lid van de
R.P.F.-fractie dat de klinisch chemicus bij de tweede nota van wijziging
werd geschrapt. Bij handhaving van dit beroep zou deze lijn namelijk
doorgetrokken moeten worden naar vergelijkbare functies, zoals hoofd
verpleegafdeling, hoofd polikliniek en hoofd operatie-afdeling.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar aanleiding van een brief
van de Landelijke Werkgroep Gewetensbezwaren in de Gezondheidszorg
of de artikelen 52 en 55 in samenhang met de artikelen 53 en 54 terecht
aanleiding geven tot de vrees dat «opdrachtnemers» niet kunnen
weigeren bepaalde voorbehouden handelingen uit te voeren op grond
van godsdienstige of levensbeschouwelijke overwegingen.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie vroegen aandacht voor deze brief.
Zij vonden wel de memorie van antwoord bevredigend, waar nog eens
expliciet is bevestigd dat niemand tegen zijn/haar geweten in kan worden
gedwongen tot handelingen die zij als «gewetensbezwaarden» niet
wensen te verrichten.

Met betrekking tot de te formuleren gedragsregels merkten de leden
van de G.P.V.-fractie het volgende op. Het verontrustte deze leden dat
abortus provocatus en euthanasie steeds meer worden gezien als een
onderdeel van de geneeskundige beroepsuitoefening. Zij verwezen hierbij
naar de brief van de Landelijke Werkgroep Gewetensbezwaren in de
Gezondheidszorg (LWGG) aan de leden van de vaste Commissie voor de
Volksgezondheid (G-89-553). In deze brief wordt wettelijk ruimte bepleit
voor het kunnen weigeren van het verrichten van bepaalde handelingen
op grond van godsdienstige of levensbeschouwelijke overwegingen.
Gezien de ontwikkelingen in de gezondheidszorg is het gewenst nog
eens nadrukkelijk vast te leggen dat potentiële opdrachtnemers niet
verplicht zijn opdrachten te aanvaarden, dan wel uit te voeren, waartegen
de potentiële opdrachtnemer principiële bezwaren heeft. Het opnemen
van een dergelijke bepaling in het onderhavige wetsvoorstel zou
discussies en conflicten zowel in het «veld» als ook in bij voorbeeld
tuchtprocedures voorkomen. Ook in het ontwerp-advies van de Sociaal
Economische Raad (SER) inzake gewetensbezwaren in dienstbetrekking
wordt een dergelijke conclusie getrokken. Op bladzijde 23 van dit advies
concludeert de raad dat naar huidig recht de rechtspositie van een
gewetensbezwaarde werknemer niet is geregeld. De raad is van oordeel
dat de huidige wetgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie de
betrokken werkgever en werknemer onvoldoende vastomlijnde normen
verschaffen om de wederzijdse rechten en plichten bij werkweigering
wegens gewetensbezwaren met voldoende precisie en voorspelbaarheid
te bepalen. De raad acht in het ontwerp-advies concrete normen
wenselijk. De leden van de G.P.V.-fractie waren van mening dat er
voldoende aanleiding is om de positie van gewetensbezwaarden in de
Wet BIG te regelen. Juist in de gezondheidszorgsector ontstaan immers
steeds duidelijker fundamentele meningsverschillen op grond van
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godsdienst en levensovertuiging over de bescherming van leven, die
doorwerken in de werksituatie. In de brief van de LWGG werden twee
mogelijkheden voor een dergelijke bepaling naar voren gebracht.
Voornoemde bepaling zou een plaats moeten krijgen in hoofdstuk IV van
het wetsvoorstel (over voorbehouden handelingen). Of als dit om
wettechnische redenen onmogelijk zou zijn, in hoofdstuk V van het
wetsvoorstel (over de kwaliteit van beroepsuitoefening). De leden van de
G.P.V.-fractie drongen er op aan om op grond van bovenstaande
argumenten een dergelijke bepaling in het wetsvoorstel op te nemen.

HOOFDSTUK 9. KWALITEIT VAN DE BEROEPSUITOEFENING

In het voorlopig verslag hadden de leden van de C.D.A.-fractie hun
waardering uitgesproken voor de relatie die was gelegd tussen artikel 56
van dit wetsvoorstel en artikel 7 van de Wet voorzieningen gezond–
heidszorg (WVG). Artikel 7 WVG benadert de kwaliteit van de zorg vanuit
het gezichtspunt van de rechten van de gebruiker. Artikel 56 BIG heeft
als bindend element de kwaliteit van het handelen in de uitoefening van
het beroep. Het verbaasde deze leden dat in de dat in de memorie van
antwoord niet wordt aangegeven wat de consequenties zijn van het niet
invoeren van de WVG en dat slechts verwezen wordt naar het regerings–
standpunt over het rapport van de Commissie structuur en financiering
gezondheidszorg. Zij waren van mening dat in dit wetsvoorstel als
overgangsmaatregel de intentie van artikel 7 WVG moet worden
vermeld.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie was het opgevallen dat in de
memorie van antwoord slechts summier wordt ingegaan op de conse–
quenties die het niet invoeren van de WVG kan hebben op de Wet BIG
en dat dit ook niet in een van de nota's van wijziging tot uitdrukking
komt. De aan het woord zijnde leden vroegen of het weggevallen
verband tussen artikel 7 van de WVG en artikel 56, waarover in de
memorie van toelichting nog behartigenswaardige woorden waren
gesproken, niet op een andere wijze tot uitdrukking zou moeten komen.
Zij zouden het op prijs stellen indien de regering hierover nog eens haar
oordeel geeft, temeer daar en goede beroepsuitoefening alles te maken
heeft met een versterken van de positie van de gebruiker doormiddel van
klachtenbemiddeling. Een verwijzing naar het wetsvoorstel democratisch
functioneren zorginstellingen leek hen onvoldoende, aangezien deze wet
slechts beperkt toepasbaar is en lang niet alle individuele beroepsmatige
«contacten» omvat.

De leden van de C D.A.-fractie vroegen of klachtenbemiddeling niet
opgenomen zou moeten worden in artikel 56 teneinde de mogelijkheid te
hebben de nodige regels terzake te stellen in dezelfde wet die het tucht–
recht regelt. In de memorie van antwoord wordt niet op die relatie met
het tuchtrecht ingegaan. Er wordt enkel gesteld dat artikel 56 anders dan
artikel 7 WVG de kwaliteit van de zorg niet benadert vanuit de
gezichtshoek van de rechten van de gebruiker doch dat het in artikel 56
gaat om regels voor de beroepsbeoefenaren. Wellicht dat artikel 56 niet
het geschikte artikel is om de klachtenbemiddeling te regelen, maar
daarmee is de vraag naar het verband met het tuchtrecht nog niet beant–
woord. Dit klemt te meer gezien de opmerkingen van deze leden over
artikel 7 WVG. De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de
kosten van bijscholing gedragen moeten worden door degenen die deze
scholing volgen. Zij vroegen welke redenen er zouden kunnen zijn om van
dit uitgangspunt af te wijken. Deze leden gingen akkoord met de uitleg
dat met «in beginsel» bedoeld wordt dat er aanleiding kan zijn in een
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aanloopperiode bepaalde ontwikkelingskosten of kosten voor het
opzetten van een verzorgingsstructuur voor de na– en bijscholing geheel
of gedeeltelijk voor rekening van de rijksoverheid te laten komen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten, wellicht ten overvloede, op
dat de kosten voor bijscholing door betrokken beroepsoefenaar of door
de werkgever in de sector dienen te worden gedragen. Zij stemden in
met het uitgangspunt dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de
bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening bij de overheid
berust, maar dat voor de beroepsgroepen zelf uiteraard een belangrijke
taak is weggelegd. Zij gingen er bovendien van uit dat de wetgeving voor
de kwaliteit van de zorg dit uitgangspunt aanscherpt, zodat dit niet door
middel van de Wet BIG behoeft te gebeuren, waarbij zij hun standpunt
over het verband van de wet met protocollering al hadden gegeven. Zij
stemden in met het voorstel dat een vertegenwoordiger van het Landelijk
Patiënten Consumenten Platform in de Raad voor de beroepen in de
individuele gezondheidszorg wordt opgenomen. Zij tekenden daar echter
dezelfde bezwaren bij aan als zij reeds in de algemene zin over de
samenstelling van deze raad hadden geuit.

HOOFDSTUK 10. BUITEIMLANDS GEDIPLOMEERDEN

De leden van de C.D.A.-fractie waren tevreden over de antwoorden op
hun vragen inzake de erkenning van buitenlandse getuigschriften.
Hierdoor kan inschrijving in het register plaatsvinden en is er de
mogelijkheid om in het buitenland genoten opleidingen gelijk te stellen
met opleidingen geregeld of aangewezen krachtens artikel 51. Deze
leden hadden sindsdien verscheidene brieven gekregen van beroeps–
groepen die zich ernstige zorgen maken over hun erkenning in het
buitenland. Volgens deze informatie zouden naast de thans in Europees
verband erkende beroepen geen nieuwe erkenningen komen voor Neder–
landers in Europa. Dit zou tot een nadelige positie van de Nederlanders
in Europees verband kunnen leiden. Deze leden vroegen uitgebreide
informatie over het bovenstaande. Tevens vroegen zij welke complicaties
EG-richtlijn 89/48 EG van 21 december 1988 heeft voor dit
wetsvoorstel.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen in hoeverre het behoeftecri–
terium strijdig is met het Europees recht en in hoeverre dit criterium
spoort met de wetgevlng die uitgaat van contracteervrijheid. Zij vroegen
of voor buitenlands gediplomeerden niet het algemene stelsel van
toepassing is, namelijk het al dan niet hebben van een werkvergunning.
Zij waren er dan ook niet van overtuigd dat de invoering van een behoef–
tecriterium niet in strijd is met het beginsel van gelijkwaardigheid.

HOOFDSTUK11. TUCHTRECHTSPRAAK

§ 1. Inleiding

In het voorlopig verslag hadden de leden van de C.D.A.-fractie
gevraagd of de doelstelling die de regering in dit wetsvoorstel beoogt
niet een dubbele is, namelijk kwaliteitshandhaving van de beroepsuit–
oefening en verruiming van het klachtrecht van gebruikers in de gezond–
heidszorg. Dreigt deze nieuwe wetgeving, omdat meer doelen bereikt
dienen te worden, niet mank te gaan aan compromissen, die het bereiken
van de beoogde doelstellingen in de weg zullen staan, zo vroegen deze
leden. De memorie van antwoord is daarover duidelijk; de primaire
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functie van het wettelijk tuchtrecht is het bevorderen van de kwaliteit van
de beroepsuitoefening en de versterking van de positie van de klager kan
leiden tot ondersteuning van deze primaire doelstelling van het tucht–
recht. De leden van de C.D.A.-fractie konden met deze conclusie volledig
instemmen. Wel wezen zij erop dat in de rechtspraktijk de situatie is
gegroeid dat, waar het voor een individuele klager zeer moeilijk is op een
bevredigende manier bewijsmateriaal ten behoeve van een civiele
procedure te verzamelen, hiervoor nogal eens de oneigenlijke weg van
het tuchtrecht wordt gebruikt. Deze leden wezen erop het ook hier van
groot belang te achten dat parallel en gelijktijdig met deze wetgeving,
een goede klachtenprocedure en klachtenopvang, voor de gezond–
heidszorg tot stand worden gebracht. Een en ander ook om te
voorkomen dat tuchtcolleges met oneigenlijke zaken worden belast en
dat door mogelijke afwijzing tijdens het vooronderzoek of daarna
eventueel klagers zich te kort gedaan voelen. Zeker geldt dit waar
inmiddels duidelijk is, zoals leden reeds in het voorlopig verslag
opmerkten, dat vele klachten worden veroorzaakt door slechte
voorlichting en communicatiestoornissen met beroepsbeoefenaars.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden geboeid niet alleen de memorie
van antwoord over de tuchtrechtspraak gelezen en het Advies Tucht–
rechtregeling in de Wet BIG van de NRV bestudeerd, maartevens
kennisgenomen van enkele artikelen in onder andere Medisch Contact,
waarin vaak vanuit verschillende gezichtshoeken de complexe proble–
matiek van een nieuwe, moderne tuchtrechtspraak werd belicht. Reeds in
het voorlopig verslag hadden de aan het woord zijnde leden de stelling
van de regering onderschreven dat beide uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan hoofdstuk 11, te weten een tuchtrechtelijke
regeling met als primaire functie de kwaliteitsbewaking van de beroeps–
groep enerzijds en een verbetering van de mogelijkheid «verhaal te
halen» door patiënten anderzijds, niet als onderling strijdig te zijn aan te
merken. Ten aanzien van de beroepsbeoefenaar hadden zij gepleit voor
het meer betrekken van deskundigen uit de eigen beroepsgroep, waarbij
zij nog eens extra de nadruk hadden gevestigd op de speciale positie van
additieve/alternatieve beroepsbeoefenaren. Ten aanzien van de patiënt
als klager hadden zij gepleit voor een verdere versterking van zijn/haar
positie. Aangezien de beantwoording hen niet had kunnen overtuigen,
kwamen zij hier nog op terug. In de eerste plaats dient het tuchtrecht
gezien te worden als schakel in een geheel van kwaliteitsbevorderende
en bewakende mechanismen in de beroepsuitoefening. De leden van de
V.V.D.-fractie hadden gewezen op andere schakels als onderlinge
controle in de praktijk, scholing, voorlichting en her– en bijscholing, als
middelen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen.
Tuchtrecht, zo hadden zij gesteld, speelt hierbij slechts een bescheiden
rol, wellicht per definitie eerder een corrigerende dan een preventieve. In
dit opzicht was hun aandacht getrokken door een artikel van J. L. M. van
der Beek in Medisch Contact nr. 50 (11 december 1987), waarin nog
eens de aandacht wordt gevestigd op de toenemende juridisering van
het medisch tuchtrecht die de kwaliteitsbevorderende en bewakende
mechanismen steeds meer lijken te belemmeren. In het artikel worden
alternatieve voorstellen ontwikkeld die het bestuderen waard lijken. De
leden van de V.V.D.-fractie nodigden de regering uit een reactie te geven
op dit artikel en in te gaan op de praktische haalbaarheid van de ontwik–
kelde voorstellen. Deze zouden ertoe kunnen leiden dat de verscheidene
onderdelen van de tuchtrechtspraak (correctie, genoegdoening en
ontwikkelen van normen en regels) beter tot hun recht komen, er een
ruim voldoende rechtspraak van de eigen beroepsgroep wordt gecreëerd,
er sprake is van een eerlijk proces en de correctiemogelijkheid en publi–
katienoodzaak beter geregeld worden dan tot nu toe.
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De leden van de D66-fractie wilden nogmaals stilstaan bij het
onderwerp tuchtrechtspraak. Bij nader inzien hadden deze leden
behoefte aan een korte uiteenzetting van de regering hoe de verschil–
lende vormen van tuchtrecht (publiek– dan wel privaatrechtelijk) zich
onderling tot elkaar en tot gewone rechtspraak verhouden. Anders
gezegd, wat zijn volgens de regering de wezenlijke verschillen in
procedure en in doelstelling, waarbij de leden van de D66-fractie
opmerkten dat naar hun oordeel bij de beantwoording van deze vraag
meer - en soms anders - dan tot nu toe in de voorliggende stukken is
gebeurd aandacht zou moeten worden besteed aan het element van
conflictoplossing.

De leden van de S.G.P.-fractie konden in algemene zin instemmen met
de herziening van het publiekrechtelijke tuchtrecht op het gebied van de
individuele gezondheidszorg. Het tuchtrecht is een onmisbaar instrument
in het licht van de algemene doelstelling van kwaliteitsbevordering en
–bewaking ten behoeve van de onderscheiden beroepsgroepen.

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg de regering waarom er niet voor
wordt gekozen het wettelijk tuchtrecht voor alle beroepsgroepen af te
schaffen en het aan de afzonderlijke beroepsgroepen over te laten of ze
intern tuchtrecht willen opzetten of handhaven. Dient een gezondheids–
zorgwerker buiten het strafrecht wel zonodig aan een extra toetsing
onderworpen te worden in vergelijking met andere werknemers in
Nederland?

§ 2. Openbaarheid van tuchtrechtspraak

De leden van de C.D.A.-fractie konden instemmen met de beant–
woording van hun opmerkingen over de openbaarheid van de tucht–
rechtspraak. Zij waren van mening dat in de beschouwing hierover van
regeringszijde voldoende argumenten zijn aangedragen om de voorge–
stelde regels te accepteren. Of de bevoegdheid van het tuchtcollege zelf
te beslissen of er voldoende aanleiding is om de zitting besloten te
verklaren, een voldoende waarborg zal zijn om belangen van de klager en
zijn betrekkingen en tevens van de aangeklaagde afdoende te
beschermen, zal in de rechtspraktijk beproefd moeten worden. Het
schrappen van beperkingen van het inzagerecht van processtukken en
van het afschrift van de beslissing van de klager en mitsdien de wijzi–
gingen van de artikelen 82 en 87 achtten voornoemde leden een
logische consequentie van het regeringsstandpunt rondom de
openbaarheid van de procesgang.

De vraag of ook de aangeklaagde mag verzoeken over te gaan tot
behandeling van een tuchtrechtzaak achter gesloten deuren wilden de
leden van de P.v.d.A.-fractie negatief beantwoorden. Zij vroegen of het
niet zo kan worden geregeld dat, indien sprake is van het verstrekken van
vertrouwelijke mededelingen over de klager, klager zelf kan beslissen of
hij al dan niet zal verzoeken tot behandeling achter gesloten deuren. Het
initiatief blijft dan voorbehouden aan de klager en niet aan de aange–
klaagde. Deze leden vreesden anders in het bijzonder in de regionale
colleges dat de beroepsgenoten veelal zouden willen overgaan tot
behandeling achter gesloten deuren, zoals tot heden de praktijk is.

De leden van de V.V.D.-fractie hechtten er zeer aan dat de tucht–
rechtspraak in beginsel openbaar is, tenzij er zwaarwegende argumenten
zijn die het college nopen de zitting besloten te doen zijn. Zij vroegen of
er toch niet nog een aanscherping nodig is van de zwaarwegende
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argumenten die leiden tot een besloten zitting «ter waarborging van de
belangen van de klager en zijn naaste betrekkingen en tevens de aange–
klaagde». De voorziene regeling voor volledig inzagerecht van proces–
stukken en afschrift van de eindbeslissing achtten deze leden een wezen–
lijke verbetering. Deze doet recht aan de beoogde versterking van de
positie van de patiënt/cliënt.

§ 3. Het klachtrecht

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren ermee ingenomen dat de
regering bij nader inzien de verplichting heeft geschrapt dat de regionale
inspecteur altijd van advies moet dienen. Zij meenden dat hiermee de
snelheid van de rechtspraak wordt gediend.

Wel vroegen zij of het noodzakelijk is een versnelde procedure in te
voeren, een noodprocedure voor die situaties die onhoudbaar zijn, ter
beoordeling van de regionale inspecteur. Zij kwamen hierop, omdat door
de Hoofdinspectie, naar aanleiding van de zaak van de Veghelse huisarts,
een pleidooi is gehouden om uiterst snel te kunnen ingrijpen in noodsi–
tuaties. Om te voorkomen dat een situatie van rechteloosheid zou
kunnen ontstaan, moet dan ook zeer snel een uitspraak worden gedaan.

Hangende zo'n noodprocedure zou aangeklaagde het beroep niet
mogen uitoefenen. De Inspectie vergeleek dit met de procedure die de
Warenwet kent.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de regering uiteen te zetten
hoe in haar ogen de relatie gezien moet worden tussen de klachtbehan–
deling/opvang die de Inspectie voor de volksgezondheid, sinds 1987 aan
de hand van een leidraad klachtenonderzoek verricht, en de projecten
die, extramuraal, in het kader van het patiëntenrecht zijn voorzien.
Voornoemde leden konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de
Inspectie voor de volksgezondheid, bij uitstek bewaker van kwaliteit, in
deze kwaliteitswet min of meer uit beeld verdwijnt. De leden van de
C.D.A.-fractie achtten het gewenst dat een heldere klachtenprocedure
geregeld is op het ogenblik dat de Wet BIG wordt gepubliceerd in het
Staatsblad. Tevens waren zij van mening dat, hoewel rechtstreeks
belanghebbende klagers een directe toegang tot het tuchtcollege moet
worden verschaft, het redelijk lijkt dat de klager daaraan voorafgaand
verplicht is gebruik te maken van de mogelijkheden die bestaande of nog
te ontwikkelen klachtprocedures bieden. Een en ander om onnodige
juridisering te voorkomen. De aanwezigheid van een dergelijk voortraject,
te vergelijken met de toegang tot het instituut Ombudsman, kan de
klager veel frustraties en de toch al zwaar belaste tuchtcolleges veel
werk besparen.

De leden van de V.V.D.-fractie beklemtoonden nogmaals het belang
van een goede kachtenprocedure. Zij hadden overigens grote aarzelingen
of in alle gevallen altijd een verplicht doorlopen van een dergelijke klach–
tenprocedure moet worden opgelegd als «voorportaal» tot dan wel
«zeef» van directe toegang tot het tuchtcollege. Het is goed denkbaar
dat de verhouding tussen klager en aangeklaagde dusdanig is verstoord
dat zelfs een heldere (en onafhankelijke), «lichtere» klachtenprocedure
die als verplichting wordt opgelegd, gevoeld wordt als een poging de
klacht in de doofpot te stoppen. In dit verband is er wel eens gesugge–
reerd als «tussenschakel» een Nationale Ombudsman voor de gezond–
heidszorg te benoemen met voldoende autoriteit om het gekrenkte
rechtsgevoel genoegdoening te geven. Deze leden vroegen hierover de
opvatting van de regering.

De leden van de C.D.A.-fractie vonden het voorstel van de regering om
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tuchtrecht voor verpleegkundigen in te stellen, maar het klachtrecht van
rechtstreeks belanghebbenden vervolgens niet van toepassing te
verklaren, inconsequent. De mening van deze leden is op dit punt niet
gewijzigd. Zij konden zich vinden in de strekking van het in januari 1989
gepubliceerde advies van de NRV, die het juister acht om voor het tucht–
recht van verpleegkundigen geen afwijkende regeling te treffen, maar in
overeenstemming met de doelstelling van de regering, in de Wet BIG de
regelingen voor de verschillende beroepen zoveel mogelijk te unifor–
meren.

Het argument van te grote toeneming van de werkdruk van tuchtcol–
leges zal, zo meenden deze leden, vervallen als gebruik wordt gemaakt
van het voortraject hetzij via de instelling waar de desbetreffende
beroepsbeoefenaar in dienst is, hetzij via reeds aanwezige of nog te
ontwerpen klachtopvangvoorzieningen waar betrokkene met de klacht
terecht kan, extramuraal.

In feite wordt dan hetzelfde bereikt als beoogd wordt met de in het
huidige wetsvoorstel voorgestelde regeling, met dien verstande dat
uiteindelijk, na afleggen van het voortraject, de gang naar het tucht–
coliege mogelijk moet zijn, ook voor de rechtstreeks belanghebbende.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hielden vast aan hun eerder
ingenomen standpunt dat voor verpleegkundigen een zelfstandig tucht–
recht dien te gelden. Zij vonden het een te opportunistische redenering
dat dit niet moet, omdat anders het aantal beroepsbeoefenaren dat
onder een tuchtrechtregeling valt met een factor 2 wordt vermenig–
vuldigd. Zij dat dit geen criterium ingevolge de Wet BIG kan zijn.
Bovendien onderstreepte de gewijzigde regeling met betrekking tot de
voorbehouden handelingen het standpunt van deze leden.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden instemmend gereageerd op het
instellen van tuchtrecht voor verpleegkundigen en hadden er kritiek op
gegeven dat het klachtenrecht van rechtstreeks belanghebbenden niet
van toepassing werd verklaard.

Zij hadden in het voorlopig verslag gesteld dat «alleen de vrees voor de
hoeveelheid klachten onvoldoende grond leek om patiënten het klacht–
recht te blijven onthouden» en eraan toegevoegd dat daaruit juist zou
kunnen worden afgeleid hoe groot de behoefte kan zijn. Om te illustreren
hoe ook het andere argument weinig hout sneed dat aangevoerd was om
patiënten het klachtrecht te onthouden (patiënten zouden voldoende
andere middelen ter beschikking hebben), hadden zij in het voorlopig
verslag een redenering a contrario opgebouwd door te stellen dat dat
argument a priori gold voor werkgevers, hetgeen ertoe zou leiden dat
alleen voor inspecteurs dan nog een klachtrecht voor verpleegkundigen
zou overblijven. Ze hadden de regering uitgenodigd op een dergehjke
suggestie commentaar te leveren. In de memorie van Antwoord werd
deze suggestie terecht als «te mager» van de hand gewezen. Er bleek
echter ook dat de regering niet had begrepen dat deze juist was gebruikt
om de argumentatie van regeringszijde te ondergraven en zeker niet als
serieuze suggestie van de zijde van de V.V.D.-fractie. Daarom wensten
deze leden nogmaals te stellen dat zij menen dat het verlenen van tucht–
recht aan verpleegkundigen gepaard moet gaan met het verlenen van
direcht klachtrecht aan rechtstreeks belanghebbende en dat zij in dezen
het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van harte
ondersteuden.

In hoeverre is het redelijk om (bijvoorbeeld met een beroep op toene–
mende werkiast) bepaalde groepen betrokkenen (gedeeltelijk) uit te
sluiten van toegang tot de procedure, zo vroegen de leden van de
D66-fractie.
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Zij verwezen hierbij naar de memorie van antwoord waarin de regering
ingaat op de door hen gemaakte opmerkingen over de «zeeffunctie» van
klachtencommissies ten opzichte van het tuchtrecht. De repliek van de
regering komt er kort gezegd op neer dat een dergelijke schifting
materieel gesproken zich wel zal kunnen voordoen, maar dat op
voorhand geen maatstaven zijn te geven voor een taakverdeling tussen
deze klachtencommissies en de tuchtcolleges. Bij die stand van zaken
achtten deze leden het bezwaarlijk om de uitzonderingsbepaling van
artikel 80, tweede lid te handhaven, waarbij een rechtstreeks belangheb–
bende de toegang tot de tuchtrechter wordt ontzegd, indien de klacht
betrekking heeft op een verpleegkundige. Overigens hadden deze leden
zich ook afgevraagd of het bij derde nota van wijziging voorgestelde ten
aanzien van de bevoegdheden van verpleegkundigen op dit punt niet ook
aanleiding tot aanpassing zou moeten zijn.

De leden van de S.G.P.-fractie waren niet geheel tevreden gesteld met
de reactie betreffende het klachtrecht, concreet artikel 80, tweede lid. Zij
vernamen gaarne nogmaals van de regering waarom niet aan de
bezwaren van de organisaties van verpleegkundigen tegemoet kan
worden gekomen.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden op bladzijde 83 van de memorie
van antwoord gelezen dat slechts een zwaarwegend belang het niet
toekennen van een rechtstreeks klachtrecht aan de patiënt zou kunnen
rechtvaardigen. Desondanks wordt in tuchtrechtzaken betreffende
verpleegkundigen de patiënt rechtstreeks klachtrecht onthouden. De
argumenten, die hiervoor worden aangedragen op bladzijde 86 van de
memorie van antwoord vonden deze leden niet overtuigend. In de eerste
plaats wordt in de memorie van antwoord aangevoerd dat de verpleeg–
kundigen de grootste beroepscategorie zijn en daarom de mogelijkheid
bestaat dat het aantal tuchtrechtzaken zal verdubbelen. In de tweede
plaats dat het aantal klachten in deze beroepsgroep groter zal zijn,
aangezien het contact met de patiënt frequenter is, zodat de werkdruk en
de financiële consequenties groot zouden zijn. Het leek de leden van de
G.P.V.-fractie dat slechts om pragmatische redenen besloten is tot het
niet toekennen van rechtstreeks klachtrecht. Bovendien werd volgens
deze leden voorbij gegaan aan mogelijke belangenstegenstellingen
tussen enerzijds de patiënt en anderzijds de betrokken arts en/of
instelling inzake een klacht tegen een verpleegkundige. Bij een klacht
tegen een verpleegkundige zijn immers de arts en in instelling respectie–
velijk opdrachtgever en werkgever. Het leek deze leden dan ook niet
aannemelijk dat deze partijen onbevooroordeeld zijn in een klachtzaak
tegen een verpleegkundige. De argumenten genoemd in de memorie van
antwoord leken hun daarom niet zwaarwegend genoeg in inzake tucht–
recht betreffende de beroepsgroep van de verpleegkundigen direct
klachtrecht aan de belanghebbende te verlenen. Zou het daarom niet
beter zijn ook betreffende de beroepsgroep van de verpleegkundigen
direct klachtrecht aan de belanghebbende te verlenen? Een extra
argument hiervoor vonden zij in het feit dat via de nieuwe artikelen 55a
en 52, lid 2, verpleegkundigen (naar het voornemen van de regering)
deskundig en bevoegd geacht zullen worden tot het zelfstandig
verrichten van voorbehouden handelingen. Met betrekking tot deze
beroepsgroep zal derhalve een extra reden ontstaan voor deze groep
geen afgeleid klachtrecht in te stellen.

Grote aarzelingen bleven de leden van de V.V.D.-fractie behouden over
de beperking van de mogelijkheden voor de klager om in hoger beroep te
gaan. Zij hadden goede nota genomen van de argumentatie dat gekozen
is voor harmonisatie van de medische tuchtrechtspraak met die van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19 522, nr. 19 30



advocaten, notarissen en registeraccountants, maar dat had hen niet
kunnen overtuigen. Waar het om gaat, zo stelden deze leden, is de vraag
of er binnen de groep «vertrouwensberoepen» niet toch een dusdanig
verschil is tussen advocaten, notarissen en registeraccountants enerzijds
en medische beroepsbeoefenaren anderzijds, dat ook een verschillende
regeling van het beroepsrecht van de klager gerechtvaardigd is. Deze
leden meenden dat dit verschil er wel dergelijk is, nog eens beklemtoond
door de voorbehouden handelingen die rechtstreeks ingrijpen in de ook
grondwettelijk vastgelegde integriteit van het menselijk lichaam. Graag
nodigden zij de regering uit hieraan een nadere beschouwing te wijden.

Op vragen van de leden van de C.D.A.-fractie waarom de mogelijkheid
van beroep in cassatie van beslissingen van het Centrale Tuchtcollege
ontbreekt in het wetsvoorstel, komt de argumentatie van de regering in
de memorie van antwoord als zeer curieus over. Het betreft de zinsnede:
«gezien het overwegen van het juridisch element in het Centrale Tucht–
college lijkt onvoldoende motief aanwezig beroep in cassatie mogelijk te
maken». Betekent deze opmerking niet dat waar in de reguliere recht–
spraak de colleges uitsluitend uit juristen bestaan het gehele begrip
cassatie uit de rechtspraak verwijderd dient te worden?

Voor het overige vonden de leden van de C.D.A.-fractie dat het
argument van harmonisatie van de medische tuchtrechtspraak met die
van advocaten, notarissen en registeraccountants voldoende hout snijdt
om vooralsnog met het regeringsvoorstel in te stemmen.

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg naar het standpunt van de regering
over de oprichting van klachtbehandelingsbureaus in de verschillende
gezondheidsregio's.

§ 4. Werkingssfeer

In zijn brief van 9 april 1990 constateert de staatssecretaris van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dat er niet zozeer verschil van
inzicht bestaat over de criteria die voor een beroep tuchtrecht wenselijk
maken, maar dat de vraag welke beroepen aan deze creteria voldoen
problematisch is. Consequent geredeneerd zijn de criteria dus te vaag en
niet universeel (sluitend) toepasbaar. Naast de beroepen die reeds tucht–
recht kennen voegt de regering, zie derde nota van wijziging, daar nu
behalve verloskundigen, onder andere wegens het doen van voorbe–
houden handelingen, verpleegkundigen, psychotherapeuten en klinisch
psychologen aan toe. Niet door de criteria toe te passen doch door bij
voorbeeld een advies van de NRV te volgen. De leden van de
C.D.A.-fractie hadden hier moeite mee omdat in het bijzonder in de
toekomst, maar ook nu reeds, voor nieuwe aanvragen de wet zelf dus
kennelijk geen goede toets bevat.

Naar het oordeel van voornoemde leden is het misschien beter in de
toelichtende stukken bij de wet de drie criteria uit het NRV-advies 1989:

a. afhankelijkheidvan de patiënt/cliënt van de beroepsbeoefenaar,
welke nader wordt bepaald door het ontbreken van voldoende andere
correctiemogelijkheden en de mate van zelfstandigheid bij de beroeps–
uitoefening;

b. de bijzonderheid van de aan de beroepsuitoefening inherente
risico's;

c. de bijzondere aard van daartoe te stellen normen en hun
haalbaarheid langs niet-tuchtrechtelijke weg

op te nemen met toevoeging van de slotzin: «Daarbij bepaalt de mate
waarin een gezondheidszorgberoep aan een of meer van deze drie
criteria voldoet of een wettelijk tuchtrecht voor het desbetreffende
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beroep opportuun is».
Volstrekte objectiviteit is volgens deze leden niet mogelijk, maar door

deze criteria in samenhang te bezien zou een eind kunnen worden
gekomen. De leden van de C.D.A.-fractie zouden graag een reactie van
de regering op dit standpunt vernemen.

De verwijzing van de staatssecretaris naar de adviezen van de NRV van
januari 1984 en december 1986 gaat voorbij aan het hierboven bedoelde
advies van de NRV. Ook geeft de staatssecretaris niet aan, aan welke in
de brief van 22 juni genoemde creteria de drie door hem genoemde
beroepen: verpleegkundigen, psychotherapeuten en klinisch psychologen
voldoen.

Deze leden waren bovendien nog steeds van mening dat het bij
voorbeeld ten aanzien van de psychotherapeuten mogelijk en noodza–
kelijk is bepaalde behandelmethoden tot voorbehouden handeling te
maken. Gezien bovenstaande vonden zij het prematuur om nu al
beroepen aan te wijzen die wegens het criterium tuchtrecht in
aanmerking komen om in de wet geregeld te worden. Bovendien vroegen
deze leden waarom wel het beroep klinisch psycholoog en niet dat van
klinisch-orthopedagoog genoemd wordt. Dit zijn immers twee beroepen
met gelijksoortige werkzaamheden. Tevens vroegen deze leden of de
opleiding van klinisch psychoioog inmiddels geregeld is.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren niet erg te spreken over de
argumenten die ertoe hebben geleid voor de fysiotherapeut geen
publiekrechtelijke tuchtrechtregeling in te stellen. De omvang van
eventuele misstanden in een beroepsgroep kan nooit het argument zijn
om te komen tot een publiekrechtelijk tuchtrecht. Zij vroegen welke
gevolgen zo'n uitspraak heeft voor die beroepen waarvoor wel een
publiekrechtelijk tuchtrecht geldt.

De op handen zijnde evaluatie van het interne tuchtrecht van de
fysiotherapeuten vonden deze leden eveneens geen geldig argument om
niet over te gaan tot de instelling van een publiekrechtelijk tuchtrecht.
Tuchtrecht behoort zich niet intern te voltrekken. Vanuit het oogpunt van
openbaarheid en objectiviteit gaven zij er de voorkeur aan voor een zo
belangrijke beroepsgroep als de fysiotherapeuten, die een centrale
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening, wel een publiek–
rechtelijk tuchtrecht in te stellen. Bezwaren die worden geopperd door
de minister van Justitie dat er te veel kosten mee zijn gemoeid, vonden
deze leden niet steekhoudend. Tenslotte kunnen door het bewaken van
de kwaliteit, hetgeen een doelstelling is van het publiekrechtelijk tucht–
recht, veel onnodige kosten worden voorkomen.

Voor de fysiotherapeut geldt dat de afhankelijkheid van de patiënt, het
ontbreken van andere correctiemogelijkheden (de huisarts kan dat niet)
en een niet door de patiënt te beoordelen deskundigheid opgaan.

Het al of niet vaak voorkomen van fouten vonden deze leden geen
argument. Bovendien is duideliik dat vooral de historisch gegroeide
ontwikkeling leidraad is geweest voor de Wet BIG. Daarvoor konden zij
wel begrip opbrengen, maar dat moet geen blokkade vormen voor
nieuwe beroepsgroepen die voldoen aan de criteria voor regeling van een
tuchtrecht.

De leden van de V.V.D.-fractie waren het eens met de handhaving van
de klinisch psycholoog in artikel 3 wegens het criterium tuchtrecht, maar
vroegen waarom dit niet geld voor de klinisch - orthopedagoog. Dit zijn
immers beroepen met gelijkwaardige werkzaamheden. Wat is het
oordeel van de regering hierover? Dit geldt ook voor het niet opnemen
van het beroep fysiotherapeut in artikel 3, in afwachting van de resul–
taten van de evaluatie van het onderzoek naar de noodzaak van
opneming op grond van het tuchtrecht-motief, dat tot en met 1991
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doorloopt. De leden van de V.V.D.-fractie hadden grote aarzelingen over
het standpunt van de regering. Weliswaar kan het vóórkomen van veel
klachten een argument zijn om te besluiten tot de noodzaak van een
publiekrechtelijke tuchtrechtregeling (en derhalve regeling van deze
beroepsgroep in artikel 3), anderzijds kan en mag de kwantiteit van
geregistreerde klachten niet doorslaggevend zijn voor de beslissing of op
kwalitatieve overwegingen een publiekrechtelijke tuchtrechtregeling
wenselijk en noodzakelijk is voor een beroepsgroep waarbij de afhanke–
lijkheidsverhouding patiënt /beroepsbeoefenaar zo evident is? Daarbij
komt bovendien dat in het geval van weinig geregistreerde klachten net
zo goed sprake zou kunnen zijn van onvoldoende toegankelijkheid tot
klachten. De aan het woord zijnde leden zouden het op prijs stellen
indien nader op deze principiële vraag zou worden ingegaan, waarbij
tevens de snelle (en ook medisch-technologische) ontwikkeling van deze
maatschappelijk steeds belangrijker beroepsuitoefening - in het licht van
de vergrijzing en tendens naar meer zelfstandige thuiszorg– dient te
worden betrokken. Zij vonden ondersteuning voor hun pleidooi in het
advies van de Nationale Raad (1989).

In aanvulling op hetgeen reeds hiervoor gesteld is, zouden de leden
van de V.V.D.-fractie het op prijs stellen indien de regering op het door
de Nationale Raad voor de Volksgezondheid uitgebrachte advies over de
«afhankelijkheid van de patiënt /cliënt van de beroepsbeoefenaar»
enerzijds en de relatie met de diverse mogelijkheden van correctie, met
inbegrip van het klachtrecht. De leden van de V.V.D.-fractie hechtten hier
vooral aan, aangezien door de NRV een koppeling wordt gelegd tussen
enerzijds afhankelijkheid, zelfstandige beroepsuitoefening en ontbreken
van andere correctiemogelijkheden, die naar het oordeel van deze leden
niet mag worden veronachtzaamd. Ten overvloede zij opgemerkt dat de
aan het woord zijnde leden op zich zelf geen bezwaar hadden tegen het
nu al noemen van beroepen die wegens het criterium tuchtrecht in
aanmerking komen voor regeling in artikel 3 van de wet.

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de drie criteria in het
advies van de Nationale Raad (1989), te weten

1. afhankelijkheid van de patiënt/cliënt van de beroepsbeoefenaar,
welke nader wordt bepaald door het ontbreken van voldoende andere
correctiemogelijkheden en de mate van zelfstandigheid bij de beroeps–
uitoefening,

2. de bijzonderheid van de aan beroepsuitoefening inherente risico's
en

3. de bijzondere aard van daartoe te stellen normen en hun
haalbaarheid langs niet-tuchtrechtelijke weg.

Deze leden onderschreven de toevoeging van de NRV dat de mate,
waarin een beroep aan één of meer van deze criteria voldoet bepalend is
of een wettelijk tuchtrecht voor het desbetreffende beroep opportuun is.
Zij achtten deze toevoeging belangrijk en vroegen of het aanbevelmg
verdient daaraan expliciet aandacht te besteden. Zij herhaalden dat zij
met de NRV van mening waren dat voor het beroep van fysiotherapeut
eveneens een wettelijk tuchtrecht moet worden ingesteld.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden begrepen dat er wettelijk
geregeld tuchtrecht komt voor de in artikel 3 geregelde beroepen. Op dit
punt hadden deze leden de vraag hoe het beroep van klinisch psycholoog
zich verhoudt tot dat van klinisch– en orthopedagoog, aangezien laatst–
genoemde beroepen in wet– en regelgeving erkend worden. Vooralsnog
hadden deze leden geen bezwaar tegen het voorstel om op een later
moment een beslissing te nemen over het publiekrechtelijk tuchtrecht
voor fysiotherapeuten. Zij hadden zich wel afgevraagd of een beslissing
tot instelling van dit tuchtrecht zal moeten inhouden dat de wet wordt
gewijzigd.
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Volgens het lid van de R.P.F.-fractie houdt de wederzijdse erkenning
van de diploma's van verpleegkundigen in de EG in 1979 in dat ook
Nederland tot een regeling behoort te komen, die verpleegkundigen de
bevoegdheid ontnemen om het beroep uit te oefenen. Hij informeerde
naar de regelingen inzake het tuchtrecht voor verpleegkundigen, die in
de verschillende EG-lidstaten van kracht zijn. In hoeverre is in deze
landen sprake van openbare tuchtrechtspraak? Het lid van de
R.P.F.-fractie stelde dat de primaire functie van het wettelijk tuchtrecht is
om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.
Hij concludeerde dat geen verandering is gebracht in het oorspronkelijke
wetsvoorstel inzake welke beroepen voor het tuchtrecht in aanmerking
komen. Fysiotherapeuten zouden derhalve niet onder het tuchtrecht
vallen. De reden hiervan was dat eerst het evaluatie-onderzoek van de
werking van het interne tuchtrecht in het leven te roepen. Dit onderzoek
is, zo had hij begrepen, reeds begonnen en zal in 1991 worden
beëindigd. Het lid van de R.P.F.-fractie was vooralsnog door het
standpunt van de regering niet overtuigd en vroeg daarop een reactie. De
Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening bepleitte in 1973 reeds
voor een tuchtrecht voor deze beroepsgroep. Ook in het voorontwerp van
de Wet BIG worden fysiotherapeuten in dit kader genoemd. Tevens
toonde zich de NRV voorstander een dergelijk tuchtrecht voor deze
categorie in te voeren. De NRV hanteerde hierbij onder meer het
criterium «de afhankelijkheid van de patiënt, die nader wordt bepaald
door het ontbreken van voldoende andere correctiemogelijkheden en de
mate van zelfstandigheid bij de beroepsuitoefening». Hoe zwaar heeft
bovengenoemd criterium gewogen om fysiotherapeuten niet onder het
publiekrechtelijk tuchtrecht te brengen? Bovendien verschilt het interne
tuchtrecht of het verenigingstuchtrecht naar de mening van dit lid van
het wettelijk tuchtrecht. Door het lidmaatschap van een vereniging op te
zeggen kunnen beroepsbeoefenaren zich aan de werking van het interne
tuchtrecht onttrekken. Ook kan het verenigingstuchtrecht zich aan de
door de overheid gestelde eisen onttrekken. Waarom moet dan eerst
zo'n evaluatie-onderzoek worden afgewacht? Is dit bij andere beroepen
ook gebeurd? Het lid van de R.P.F.-fractie ging er vooralsnog van uit dat
het voor de hand zou liggen dit beroep in artikel 62 op te nemen.

§ 5. Tuchtnormen

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat de tuchtnorm gefor–
muleerd in de zinsnede (art. 62 1.3): «te kort schieten in zorg tot de
naaste betrekkingen van de patiënt» wel een intentie weergeeft, maar
daarnaast als wettekst toch te vaag en onvoldoende afgebakend is.
Moge het al ondoenlijk zijn om het begrip «zorg» wettelijk precies te
omschrijven, het probleem behoeft, zo meenden de leden van de
C.D.A.-fractie, niet vergroot te worden door de reikwijdte van het begrip
«naaste betrekkingen» slechts vaag te definiëren. Het was niet de
bedoeling van de desbetreffende leden het belang van verwanten te
onderschatten. Het ging hen er eerder om dat een wettekst zo duidelijk
en helder mogelijk moet zijn. Door bij herhaling «wachten op jurispru–
dentie» in te voeren wentelt de wetgever verantwoordelijkheden te
gemakkelijk af op de rechterlijke macht.

§ 6. Tuchtmaatregelen

Naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie was de
weerlegging in de memorie van antwoord van de toepasbaarheid van het
«ne bis in idem» beginsel in de tuchtrechtspraak sluitend. Toch wringt er
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iets als in de memorie van antwoord nu gesteld wordt (bladzijde 99):
«Wat betreft de gevallen waarin strafvervolging plaats vindt na een
tuchtrechtelijke berechting, merken wij op dat de strafrechter bij het
bepalen van de strafmaat rekening zou kunnen houden met de maatregel
die door het tuchtcollege ten aanzien van de betrokkene is opgelegd».
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat althans het rechts–
gevoel hierbij op zijn minst in de knel komt. Tot de BIG in werking treedt,
is strafrechtelijke vervolging wegens onbevoegd uitoefenen van de
geneeskunst volgens artikel 436 van het Wetboek van Strafrecht
mogelijk. In een beschouwing over de mogelijkheden van de Wet BIG om
een passende reactie mogelijk te maken tegenover niet officiële genezers
die onzorgvuldig handelen, kwamen twee zaken naar voren die de leden
van de C.D.A.-fractie een nadere bestudering waard achtten. (Zie artikel
in Medisch Contact nr. 23 van 10 juni 1988 van de hand van Mr. Drs.
D.F.J. Hoekstra). Het eerste betreft de onmogelijkheid van tuchtrechte–
lijke aansprakelijkheid van artsen zonder inschrijving in het register
(artikel 62 BIG). Het tweede betreft de suggestie de bepalingen van het
wetsvoorstel aan te vullen met de volgende passages in artikel 109,
bijvoorbeeld lid 3: Hij die buiten noodzaak individuele gezondheidszorg
verleent en daarbij grovelijk onzorgvuldig handelt, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand en geldboete van de tweede
categorie, hetzij met één van deze straffen. Alsmede lid 4: Indien de
rechter daartoe in de ernst van het feit of de persoon van de dader
aanleiding vindt, kan hij in de in de vorenbedoelde leden bepaaide
gevallen als bijkomende straf opleggen een verbod om opnieuw
werkzaam te zijn in het beroep waarin het feit werd begaan. Het
oorspronkelijke artikel 109 lid 3 wordt dan vernummerd tot lid 5.
Voornoemde leden zouden aanvulling van het wetsvoorstel in deze zin als
een verbetering beschouwen en zagen de reactie van de regering op dit
voorstel met belangstelling tegemoet. Nog steeds onderschreven de
leden van de C.D.A.-fractie de argumenten van de regering voor
afschaffing van het absolute verbod op de uitoefening van de genees–
kunst. Zij vroegen zich echter bij voortduring af of de feitelijke situatie
die bij de inwerkingtreding van deze wet zal ontstaan, uit een oogpunt
van volksgezondheid een betere zal zijn dan de bestaande situatie.

De leden van de P.v.d.A.-fractie namen kennis van het standpunt dat
niet tegelijkertijd met het tuchtrecht een schadevergoeding moet worden
geregeld. Zij konden hiervoor wel begrip opbrengen. Zij worstelden
echter met het gegeven dat de bewijslast in het privaatrecht uiterst
moeilijk is ten aanzien van medische klachten. Daarom vroegen zij
aandacht voor de gedachten die worden ontwikkeld door de consumen–
tenorganisaties en de Nationale Raad voor de Volksgezondheid om te
komen tot een «no-fault»-verzekering. Zij vroegen de regering of een
dergelijke ontwikkeling aan het tuchtrecht zou kunnen worden
gekoppeld.

§ 7. Tuchtcolleges

De leden van de V.V.D.-fractie waren teleurgesteld en zelfs verbijsterd
door het antwoord van de regering op hun pleidooi de samenstelling van
de tuchtcolleges flexibel te maken door vier vaste leden en een
wisselend lid, behorend tot de discipline van de aangeklaagde arts, zijnde
al dan niet additief/alternatief van aard. De argumenten van de regering
om afwijzend te reageren op een meer flexibele samenstelling van het
tuchtcollege doen geen recht aan de doelstelling («correctie») van tucht–
rechtspraak, noch aan het feit dat de medische beroepsgroep in een
groot aantal specialistische sectoren is gesegregeerd en er pas weer
sprake kan zijn van «Collegiale bespreking en correctie» als niet op zijn
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minst iemand van de eigen discipline is toegevoegd als lid en niet als
deskundige adviseur van het tuchtcollege. De verbijstering betreft vooral
de argumentatie die op bladzijde 27 van de memorie van antwoord
wordt gegeven om hun suggestie van flexibele samenstelling af te
wijzen:

1. «de objectiviteit van het oordeel dat van de tuchtcolleges wordt
verwacht, brengt met zich mee dat zij ook met een zekere afstande–
lijkheid moeten oordelen zonder zich met een bepaalde geneeswijze te
vereenzelvigen»,

2. «wanneer een rechter aangezien wordt als een vertegenwoordiger
van een bepaalde stroming, is het gevaar aanwezig dat hij teneinde een
schijn van partijdigheid te vermijden, in zijn oordeelsvorming gaat
overcompenseren» en

3. «anderzijds bestaat het gevaar dat een rechter die uit een bepaalde
kring voortkomt zijns ondanks te weinig afstand neemt van de in die
kring levende opvattingen.»

De aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie wensten de
volgende kanttekeningen te plaatsen:

ad 1) Met de bepleite samenstelling van vier vaste leden en een
flexibele inzet van een vijfde lid afkomstig vanuit de «eigen disciplme»
van de aangeklaagde arts wordt de ojectiviteit van het oordeel van de
tuchtcolleges, in het geheel geen geweld aangedaan. Uitgegaan wordt
immers van de keuze van een «wijze, ervaren» collega. Het college wint
daarmee aan niveau van oordeelsvorming en autoriteit.

ad 2 en 3) Deze redenering zou niet alleen kunnen worden opgevat als
een directe aanval op de integriteit van de zittende rechters van tuchtcol–
leges, zij zou ook kunnen leiden tot de conclusie dat reguliere artsen bij
voorkeur berecht moeten worden door een tuchtcollege bestaande uit
louter additieve/alternatieve artsen en omgekeerd. Met klem vroegen
daarom de leden van de V.V.D.-fractie het standpunt terzake van een
flexibele samenstelling van de tuchtcolleges te heroverwegen en daarbij
nadrukkelijk te betrekken dat een aangeklaagde beroepsbeoefenaar baat
kan hebben bij een tuchtcollege waarin ook een «ambtsbroeder» uit de
eigen discipline direct deelneemt aan de beraadslagingen en besluit–
vorming, dat de klager baat kan hebben bij een tuchtcollege waarin ook
een beroepsbeoefenaar uit dezelfde discipline als de aangeklaagde
zitting heeft en met (ervarings-)deskundigheid de klacht afstandelijk en
objectief kan beoordelen en dat de uitspraak van een dusdanig tucht–
college aan autoriteit kan winnen, hetgeen een hoger beroep kan
voorkomen.

In hoeverre is het redelijk om bij de samenstelling van tuchtcolleges
rekening te houden met de heterogeniteit van de potentiële partijen (bij
voorbeeld wel of geen vertegenwoordiging van alternatieve genezers, en
consumentenorganisaties), vroegen de leden van de D66-fractie. Zij
waren bij voorbeeld niet overtuigd door de argumentatie waarmee de
regering pleidooien voor het in de colleges opnemen van vertegenwoor–
digers van alternatieve genezers afwijst. De regering stoelt haar afwijzing
immers op de overweging dat een dergelijke constructie - waartegen de
wet zich naar haar eigen zeggen niet verzet - de objectiviteit en onafhan–
kelijkheid van de tuchtrechter zou aantasten. Nu kwam het de leden van
de D66-fractie voor dat er op zijn minst spanning bestaat tussen het
enerzijds typeren van het tuchtrecht als primair een middel om kwaliteit
te handhaven, en dus niet of secundair als middel voor conflictoplossing,
en het anderzijds zonder meer vooronderstellen van een met de gewone
rechter vergelijkbare positie van de colleges welke grotendeels zijn
samengesteld uit «vertegenwoordigers», dat wil zeggen mensen
afkomstig uit (een bepaald deel van) de betrokken beroepsgroep.
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Ook de leden van de G.P.V.-fractie wilden reageren op de samen–
stelling van de tuchtcolleges. Zij waren van mening dat niet alleen
specialismen maar ook verschillende stromingen binnen een beroeps–
groep een plaats zouden moeten kunnen krijgen. In een bepaalde zaak
zal objectiviteit beter gewaarborgd kunnen zijn, als in het tuchtcollege de
verschillen in uitgangspunten tussen bij voorbeeld reguliere en
additieve/alternatieve artsen vertegenwoordigd zouden zijn. Dit zou
vergelijkbaar zijn met de wijze waarop in een bepaalde zaak de samen–
stelling van een tuchtcollege kan worden afgestemd op de voor de
behandeling van die zaak vereiste bijzondere deskundigheid (bladzijde
103 bovenaan, memorie van antwoord). Dat hierdoor versnippering in
het tuchtcollege zou optreden (bladzijde 27 van de memorie van
antwoord) bestreden deze leden. Zij waren van mening dat ook binnen
een richting als bij voorbeeld de additieve/alternatieve artsen, een
persoon gevonden zou kunnen worden die door vakgenoten als een der
hunnen zou worden erkend, maar die tevens in staat is tot een afstande–
lijke, onpartijdige oordeelsvorming. Op die manier zou meer recht
gedaan worden aan de verschillende overtuigingen binnen een beroeps–
groep. Zou het daarom niet beter zijn ook expliciet te stellen dat de
samenstelling van een tuchtcollege in een bepaalde zaak ook kan worden
afgestemd op de voor die zaak relevante stromingen binnen de beroeps–
groep?

HOOFDSTUK 12. MAATREGELEIM WEGEIMS ONGESCHIKTHEID

Voor dit hoofdstuk geldt volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie
eveneens dat een noodprocedure mogelijk moet zijn, met hangende de
procedure een ontzetting uit de bevoegdheid. Artikel 93 voorziet daar
deels in, maar niet zodanig dat zeer snel kan worden ingegrepen. Zij
nodigden de regering uit dit hoofdstuk zo aan te passen dat van een
noodprocedure sprake kan zijn.

II. Artikelen

Artikel 3 (onderdeel B derde nota van wijzigmg)

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat een beroep dat
in dit artikel wordt opgenomen met voldoen aan beide genoemde
criteria, te weten het zelfstandig mogen verrichten van voorbehouden
handelingen en een zelfstandig tuchtrecht. De eis van herregistratie moet
aan iedere beroepsgroep in dit artikel geregeld worden gesteld. Zij
twijfelden over het basisberoep van arts wegens de veranderde initiële
opleiding. Basisarts is huns inziens geen beroep in het kader van de
individuele gezondheidszorg. Daarom dienen nadere specialisaties te
worden aangeduid of dient duidelijk te zijn hoe het basisberoep zich
verhoudt tot de beroepen als huisarts en medische specialist. Ook is
onduidelijk geregeld hoe het moment van afstuderen en het moment van
registratie zich verhouden tot de nadere eisen die worden gesteld aan
herregistratie.

Artikel 4

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat dit artikel
eveneens duidelijkheid moet verschaffen hoe de beschermde titel van
het basisberoep zich verhoudt tot de eveneens beschermde titel van de
specialisatie.
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Lid 2
De leden van de C.D.A.-fractie waren verheugd dat aan hun suggestie

om in dit lid de zinsnede «of een daarop gelijkende benaming» toe te
voegen, gevolg was gegeven.

üd 3
De leden van de C.D.A.-fractie waren overtuigd door de argumentatie

in de memorie van antwoord.

Artikel 7

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen ervan uit dat de inschrijving
eveneens wordt doorgehaald, indien niet aan de verplichtingen in het
kader van de periodieke registratie is voldaan, overeenkomstig artikel 8,
lid 1 a en b.

Artikel 8

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat de in artikel
105 opgenomen voorhangprocedure niet beperkt kan worden tot de
regeling of beëindiging van een regeling van een beroep, omdat de
reikwijdte van «technische wijziging» niet duidelijk is.

Artikel 13

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen welke procedure zal worden
toegepast bij de totstandkoming van deze ministeriële besluiten. Aan de
hand van welke criteria wordt beoordeeld of de beroepsbeoefenaren
(vakgebieden) voldoende representatief zijn?

Artikel 17

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het arts-examen hier
voldoende is.

Artikel 47

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat dit artikel moet
worden aangepast aan de nieuwe formulering van de voorbehouden
handelingen, in het bijzonder het zonder toezicht door de opdrachtgever
en zonder diens tussenkomst verrichten van handelingen in aansluiting
op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden. Tevens is het
de vraag in hoeverre verpleegkundige diagnostiek en werkzaamheden -
het vraagstuk van het optimaal verplegen - niet als aparte bevoegdheid
moeten worden opgenomen. Deze leden dachten dat dit iets anders is
dan het verrichten van handelingen op dit gebied.

Artikel 51 (Onderdeel D derde nota van wijziging)

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen toe te lichten waaraan gedacht
wordt bij publiek belang, ter voorkoming van verwachtingen bij beroepen
die hiervoor niet in aanmerking komen. Deze leden hadden immers
begrepen dat het motief dat er een publiek belang moet zijn om de
opleiding te regelen bij beroepsbeoefenaren tot meer interpretaties leidt.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de vraag hoe het verbod in lid
4 zonder registratie kan worden gecontroleerd. Zij pleitten daarom voor
een niet-constitutieve vorm van registratie door middel van bijvoorbeeld
de opleidingsinstituten of beroepsverenigingen.
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Artikel 53 (Onderdeel E derde nota van wijziging)

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat in het wetsvoorstel
steeds de term «verrichten» gebruikt wordt met uitzondering van artikel
53 lid 8. Deze leden wezen echter op het advies van de NRV die
voorstelt om in de artikelen 49, 52 en 55 het woord «verrichten» te
vervangen door «uitvoeren».

De leden van de C.D.A.-fractie erkenden dat de regering terecht stelt
dat het onderscheid tussen degene die op voorschrift een voorbehouden
handeling uitvoert en degene die bevoegd is om de indicatie tot een
voorbehouden handeling te stellen, blijkt uit de in de betrokken artikelen
opgenomen eis, dat er sprake moet zijn van handelen «ingevolge
opdracht».

Toch meenden deze leden dat het in het kader van publieksvoorlichting
duidelijker is te spreken van verrichten als bedoeld wordt degene die
bevoegd is om de indicatie tot voorbehouden handeling te stellen en uit
te voeren, en uitvoeren als bedoeld wordt degene die op voorschrift/in
opdracht van een voorbehouden handeling uitvoert. Zij werden hierin
gesterkt door het huns inziens terecht gemaakte onderscheid in lid 8 van
dit artikel. De strekking van dit lid is immers dat de in dit artikel
genoemde beroepsbeoefenaren weliswaar bevoegd zijn tot het
voorschrijven en uitvoeren van voorbehouden handelingen, maar dat er
rekening mee moet worden gehouden dat zij niet in alle gevallen
bekwaam zullen zijn om de voorbehouden handelingen ook zelf uit te
voeren. Om te voorkomen dat zij dan ook niet zouden kunnen
voorschrijven is lid 8 opgenomen.

Naar de mening van deze leden was het woord uitvoeren hier dan ook
op zijn plaats. Zij verzochten de regering dan ook om de desbetreffende
artikelen dienovereenkomstig aan te passen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren nog steeds van mening dat er
onduidelijkheid bestaat over het aantal vast te leggen voorbehouden
handelingen. Zij wezen op het advies hierover van de Gezondheidsraad.
Van volledigheid is, hoewel de regering dit pretendeert geen sprake.
Eveneens is onduidelijk hoe specialistische voorbehouden handelingen
blijven/zijn voorbehouden aan specialisten.

Bezwaren hadden zij tegen lid 7, met betrekking tot de tandartsen,
zijnde geen tandheelkundig specialist. (orthodontist).

Artikel 54

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat lid 1 en 2 pas in werking
mogen treden nadat de in lid 3 voorgestelde wetswijziging door de
Kamer is aanvaard. Desnoods kan worden gekozen voor een snelle
procedure. De volgorde van eerst een AMvB en daarna een wetswijziging
kwam hun onjuist voor.

Artikel 55A (Onderdeel C derde nota van wijziging)

De leden van de C.D.A.-fractie en van de P.v.d.A.-fractie vroegen wat
lid 2c toevoegt aan 2a en 2b.

Artikel 56 (Onderdeel H derde nota van wijziging)

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden voor het protocolleren van het
medisch handelen te regelen door middel van dit artikel. Tevens pleitten
zij voor de «voorhangprocedure» voor de algemene maatregel van
bestuur op grond van dit artikel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19 522, nr. 19 39



Artikel 62

De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleitten - zoals al gesteld in het
algemeen deel - een tuchtrechtregeling voor de fysiotherapeuten.

Artikel 63

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen bij dit artikel aandacht voor
de ontoegankelijkheid van het gewone strafrecht voor medische klachten
en stelden derhalve de vraag of het tuchtrecht hiervoor een oplossing
kan bieden.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of uit het gestelde moet
worden geconcludeerd dat de wet thans geen mogelijkheden biedt een
maatregel, daar waar dat nodig is, terstond ten uitvoer te leggen.

Artikel 73

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of er al aanleiding is het in dit
artikel gestelde te wijzigen.

Artikel 79

Het kwam de leden van de C.D.A.-fractie voor dat de door de regering
genoemde «sanctie» namelijk de zaak ter behandeling aan een ander
regionaal tuchtcollege overdragen, eerder een negatief dan een positief
effect zal hebben op het tempo waarmee zaken worden afgehandeld.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat er een spoed–
procedure bij een onhoudbare situatie in de individuele gezondheidszorg
(vergelijkbaar met de procedure die de Warenwet daarvoor kent) bij wet
mogelijk gemaakt moet worden. Daarbij moet schorsing van de
uitoefening van de praktijk, hangende de procedure, mogelijk zijn.

Artikel 80

Lid 2
De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleitten een zelfstandig tuchtrecht

voor de verpleegkundigen van het eerste deskundigheidsniveau.

Lid 11
Wordt, als de aangeklaagde zich laat uitschrijven uit het register,

terwijl de klacht nog in behandeling is, de procedure voortgezet bijvoor–
beeld omdat nog andere straffen kunnen worden opgelegd of terwille
van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie.

Artikel 85

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de klager en de aange–
klaagde beiden ingevolge dit artikel mogen verzoeken om de behandeling
geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren te doen plaats vinden. Zij
wilden dit recht vooral toestaan aan de klager, waarbij aan de klager
tevens het recht voorbehouden zou moeten zijn de beslissing te nemen.

Artikel 93, lid 2 en artikel 97

De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleitten een schorsing totdat de
voorziening is getroffen. Immers, het uit het register verwijderen op
grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid of wegens alcohol– of
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drugsmisbruik kan in het belang van de kwaliteit van de zorg gediend zijn
met een uiterst snelle procedure.

Artikel 105

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op hun opmerking in het kader
van de artikelen 8, 51 en 56 met betrekking tot de term «technische
wijziging».

Artikel 109 tot en met 117

In de artikelen 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117 worden regelingen
getroffen voor de situaties waarin mensen onbevoegd de geneeskunst
hebben uitgeoefend, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. De maximale
boete is een geldboete in de tweede categorie of een vrijheidsstraf van
ten hoogste 3 maanden.

Bij ernstige medische schade, een hechtenis van ten hoogste 6
maanden of een geldboete van de derde categorie.

Deze leden vroegen of deze strafmaat in vergelijking met andere
delicten niet laag is.

Artikel 131, lid 3

a. De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat de voorzitter door de
Kroon moet worden benoemd.

b. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen hoeveel leden door de
NRV worden benoemd, mede in het licht van de te verwachten omvang
van de Raad.

c. De leden uit de kring van de beroepen uit artikel 3 en krachtens
artikel 51 moeten de meerderheid vormen in de Raad. De leden van de
P.v.d.A.-fractie hadden hierover reeds een aantal opmerkingen gemaakt.
Zij vreesden dat een onwerkbare situatie gaat ontstaan.

d. De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat deze leden
Kroonleden zouden moeten zijn.

e. De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat deze leden door de
landelijke patiënten– en consumentenorganisaties zelf moeten worden
voorgedragen. De vraag is wel relevant, wie als representatief worden
aangemerkt.

Over de taken van de Raad met betrekking tot het vastleggen van de
positie van beroepen in het kader van de individuele gezondheidszorg,
het vastleggen van welke beroepsgroep/specialist welke voorbehouden
handelingen mogen verrichten bestaat in de wet zelf grote onduide–
lijkheid, aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie.

De voorzitter van de Commissie,
Haas-Berger

De griffier van de Commssie,
De Gier
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