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Het voorstel van Wet op de beroepen in de individuele gezond-
heidszorg wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In de opsomming van artikel 3, eerste lid, vervalt: klinisch chemicus,. 

B 

De artikelen 23 en 24 alsmede het boven artikel 23 gestelde opschrift 
vervallen. 

C 

In artikel 49, onder b, wordt «op verzoek van» vervangen door: 
ingevolge opdracht van. 

D 

Artikel 52 komt te luiden: 

Artikel 52 

1. Het is degene die niet behoort tot de personen die hun 
bevoegdheid tot het verrichten van een handeling ontlenen aan het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 53 en 54 verboden buiten 
noodzaak beroepsmatig die handeling te verrichten, tenzij: 

a. zulks geschiedt ingevolge een opdracht van een persoon die zijn 
bevoegdheid ontleent aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 53 
en 54 en 

b. hij redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt over de 
bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht 
en 

c. hij, voor zover de opdrachtgever aanwijzingen heeft gegeven, heeft 
gehandeld overeenkomstig die aanwijzingen. 
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2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid is de opdracht-
nemer bevoegd tot het verrichten van de in het eerste lid bedoelde 
handeling. 

E 

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het vijfde lid komt te luiden: 
5. Tot het verrichten van punkties zijn bevoegd: 
a. de artsen, 
b. de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft 

handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het bij 
of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 
deskundigheid. 

2. In het zevende lid vervalt de zinsnede «c. de mondhygiënisten,» en 
wordt «voor zover het betreft de onder b en c genoemde personen» 
vervangen door «voor zover het betreft tandartsen» en wordt «overeen-
komstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde» vervangen door 
«overeenkomstig het bij hoofdstuk III bepaalde». 

3. Na het zevende lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 
8. De personen, genoemd in het eerste tot en met zevende lid, zijn tot 

het verrichten van de desbetreffende handelingen uitsluitend bevoegd 
voor zover zij redelijkerwijs mogen aannemen dat zij beschikken over de 
bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van die hande-
lingen. De personen, genoemd in het eerste tot en met zevende lid, die 
niet voldoen aan het bepaalde in de eerste volzin, worden voor de 
toepassing van de artikelen 52, eerste lid, onder a, en 55 aangemerkt als 
personen die hun bevoegdheid ontlenen aan het in dit artikel bepaalde. 

F 

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt «regels overeenkomstig de artikelen 52 en 

53» vervangen door «regels overeenkomstig artikel 53» en wordt «die 
artikelen» vervangen door «dat artikel». 

2. In het tweede lid wordt «handelingen, vallende onder de artikelen 
52 en 53» vervangen door: handelingen, vallende onder artikel 53. 

G 

Artikel 55 komt te luiden: 

Artikel 55 

Het is degene die zijn bevoegdheid tot het verrichten van een bij of 
krachtens de artikelen 53 en 54 omschreven handeling ontleent aan het 
bij of krachtens die artikelen bepaalde verboden aan een ander opdracht 
te geven tot het verrichten van die handeling, tenzij: 

a. in gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is aanwijzingen worden 
gegeven omtrent het verrichten van de handeling en de mogelijkheid tot 
toezicht door de opdrachtgever op het verrichten van de handeling en tot 
zijn persoonlijke tussenkomst voldoende is verzekerd en 

b. hij redelijkerwijs mag aannemen dat degene aan wie de opdracht 
wordt gegeven, in aanmerking genomen het onder a bepaalde, beschikt 
over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van de 
handeling. 
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H 

In de artikelen 59, eerste lid, onder b, en 106, eerste lid, onder b, 
wordt de zinsnede «het in artikel 52 dan wel krachtens artikel 54, eerste 
of tweede lid, gestelde verbod» vervangen door: het in artikel 52, eerste 
lid, gestelde verbod. 

I 

Aan artikel 70, tweede lid, wordt toegevoegd: In afwijking van het 
bepaalde in de eerste volzin kan de voorzitter bepalen dat aan de behan-
deling van een zaak die hem daartoe geschikt voorkomt, wordt deelge-
nomen door de voorzitter en door twee leden-beroepsgenoten, benoemd 
voor de categorie waartoe degene over wie is geklaagd, behoort, een en 
ander met de mogelijkheid van plaatsvervanging. Indien de zaak naar het 
oordeel van een van deze leden ongeschikt is voor behandeling overeen-
komstig het bepaalde in de tweede volzin, wordt de behandeling voort-
gezet met toepassing van de eerste volzin. 

J 

In artikel 98, vierde lid, laatste volzin, wordt «de vooorzitter» vervangen 
door: de voorzitter. 

K 

In artikel 110 wordt de zinsnede «Degene die handelt in strijd met het 
in artikel 52 of 55, eerste lid, gestelde verbod of met een verbod, gesteld 
krachtens artikel 54, eerste of tweede lid,» vervangen door: Degene die 
handelt in strijd met het in artikel 52, eerste lid, of 55 gestelde verbod. 

L 

Artikel 11 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, onder b, wordt de zinsnede «het in artikel 52 dan 

wel het krachtens artikel 54, eerste of tweede lid, gestelde verbod» 
vervangen door: het in artikel 52, eerste lid, gestelde verbod. 

2. In de opsomming van het vijfde lid vervalt: klinisch chemicus,. 

M 

In artikel 119, eerste lid, wordt «artikel 118, derde lid» vervangen 
door: artikel 118, vierde lid. 

Toelichting 

Voor een toelichting op de tweede nota van wijziging kan in het 
algemeen worden verwezen naar de brief van 27 februari 1989 van de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Kamerstukken 
II 1988/1989, 19 522, nr. 13), waarin aan de Tweede Kamer het advies 
van prof. mr. W. C. L. van der Grinten over de bevoegdhedenregeling 
met betrekking tot voorbehouden handelingen is aangeboden en waarin 
mede namens de Minister van Justitie is medegedeeld dat dit advies 
wordt onderschreven. De onderhavige nota van wijziging strekt er in 
hoofdzaak toe de in verband met het overnemen van voornoemd advies 
noodzakelijke wijzigingen in het wetsvoorstel op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg aan te brengen. Voorts strekt de onder-
havige nota van wijziging ertoe een wijziging aan te brengen in de 
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regeling inzake de tuchtrechtspraak (onderdeel I). Dit laatste naar 
aanleiding van het advies van de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid van januari 1989 over de regeling van het tuchtrecht. Tenslotte 
is naar aanleiding van het in november 1988 door de Gezondheidsraad 
uitgebrachte advies inzake voorbehouden handelingen een wijziging 
aangebracht in artikel 53 van het wetsvoorstel (onderdeel E, punt 3). 

Enkele onderdelen van de tweede nota van wijziging verdienen nog 
enige afzonderlijke toelichting. 

Onderdeel A 

De in dit onderdeel opgenomen schrapping van het beroep van klinisch 
chemicus uit de lijst van beroepen van artikel 3, eerste lid, is het gevolg 
van (het dezerzijds onderschrijven van) punt 6, onder c, van het advies 
van prof. Van der Grinten. In verband hiermee is voor wat de klinisch 
chemicus betreft namelijk niet langer behoefte om aan deze een 
zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van punkties (een voorbe-
houden handeling) toe te kennen. Verwezen wordt naar onderdeel E, 
punt 1, van de nota van wijziging, waaruit blijkt dat de klinisch chemicus 
uit de opsomming van ter zake bevoegden is geschrapt. Aangezien aldus 
dit motief tot wettelijke regeling van het beroep is komen te vervallen en 
geen ander van de in de memorie van toelichting en memorie van 
antwoord beschreven motieven tot wettelijke regeling van het beroep 
aanwezig is, is de onderhavige wijziging in artikel 3 aangebracht. Voor de 
goede orde zij opgemerkt dat met deze wijziging niet wordt beoogd 
vooruit te lopen op de nog in samenspraak met de Kamer te nemen 
beslissing over de vraag welke criteria behoren te gelden ten aanzien van 
de wettelijke regeling van beroepen. 

Onderdeel B 

De in dit onderdeel opgenomen wijziging vloeit voort uit de schrapping 
van het beroep van klinisch chemicus uit artikel 3, eerste lid. 

Onderdeel C 

Overeenkomstig het voorstel van prof. Van der Grinten, opgenomen in 
punt 4 van zijn advies, wordt in plaats van het woord «verzoek» het 
woord «opdracht» gehanteerd. 

Onderdeel D 

Het in dit onderdeel opgenomen gewijzigde artikel 52 luidt overeem 
komstig het door prof. Van der Grinten in punt 4 van zijn advies ter zake 
gedane voorstel. 

Onderdeel E 

De in de punten 1 en 2 van dit onderdeel opgenomen wijzigingen 
vloeien voort uit het onderschrijven van het advies van prof. Van der 
Grinten (punt 6, onder c). 

Door de wijziging in punt 3 van dit onderdeel wordt aan artikel 53 een 
achtste lid toegevoegd. Ingevolge de eerste volzin van dit nieuwe lid 
mogen de in de overige leden van artikel 53 genoemde beroepsbeoefe-
naren de in die artikelleden bedoelde voorbehouden handelingen 
uitsluitend verrichten voor zover zij beschikken over de bekwaamheid die 
vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van die handelingen. De 
aanleiding om een zodanige bepaling aan artikel 53 toe te voegen is 
gelegen in het in november 1988 door de Gezondheidsraad uitgebrachte 

| 
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advies over voorbehouden handelingen, waaruit onder meer blijkt dat 
naar het oordeel van de Gezondheidsraad in het wetsvoorstel rekening 
moet worden gehouden met het feit dat de in artikel 53 genoemde 
beroepsbeoefenaren niet bekwaam kunnen worden geacht tot het 
uitvoeren van alle volgens artikel 53 aan hen voorbehouden handelingen. 
Verwezen zij naar hetgeen op dit punt is opgemerkt in de brief waarbij de 
onderhavige nota van wijziging aan de Tweede Kamer wordt aange-
boden. 

De tweede volzin van het nieuwe artikellid is opgenomen teneinde te 
voorkomen dat een voorbehouden handeling uitsluitend in opdracht van 
een in artikel 53 genoemde beroepsbeoefenaar mag worden verricht 
indien de opdrachtgever ook zelf bekwaam is om de desbetreffende 
handeling te verrichten. Het stellen van deze eis zou in de praktijk 
onnodig belemmerend werken, terwijl het voor een goede zorgverlening 
niet nodig is dat degene die de opdracht geeft steeds ook zelf bekwaam 
is de betrokken handeling te verrichten. In ieder geval zal degene aan wie 
de opdracht wordt gegeven bekwaam moeten zijn om de betrokken 
handeling op behoorlijke wijze te verrichten. Deze eis wordt gesteld in de 
artikelen 52 en 55. 

Onderdeel G 

Het in dit onderdeel opgenomen gewijzigde artikel 55 luidt overeen-
komstig het door prof. Van der Grinten in punt 3 van zijn advies ter zake 
gedane voorstel. 

Onderdeel I 

Naar aanleiding van het door de NRV in januari 1989 uitgebrachte 
advies over de regeling van het tuchtrecht wordt een wijziging aange-
bracht in de in artikel 70 opgenomen regeling ter zake van het aantal 
leden-beroepsgenoten dat deelneemt aan de behandeling van een zaak. 
Voor een toelichting op dit punt zij verwezen naar de brief waarbij de 
onderhavige nota van wijziging aan de Tweede Kamer wordt aange-
boden. 

OnderdeelJ 

Deze wijziging strekt tot het herstellen van een drukfout. 

Onderdeel L 

Het schrappen van het beroep van klinisch chemicus uit de in artikel 
118, vijfde lid, opgenomen lijst van beroepen is een consequentie van 
het schrappen van het betrokken beroep uit artikel 3, eerste lid. 

Onderdeel M 

In dit artikel was een onjuiste verwijzing opgenomen. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
D.J. D. Dees 
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