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§ I • Inleiding 

De gevraagde uiteenzetting omtrent de geneeskundige wetgeving in 
Nederland wordt in dit artikel gegeven op het moment dat een gehele 
herziening van deze wetgeving binnen afzienbare tijd kan worden 
verwacht. Reeds lang bestaat de noodzaak de verouderde wetgeving, 
grotendeels in 1865 tot stand gebracht door de oak buiten Nederland 
bekende staatsman en rechtsgeleerde Thorbecke, aan een modernise
ring te onderwerpen. Het begrip geneeskunst heeft door de ontwikke
ling van de medische wetenschap en door de veranderde opvattingen 
omtrent ziekte en gezondheid een geheel andere inhoud gekregen 
dat de wetgever oorspronkelijk voor ogen stand. Voorts hebben 
zich sedert het begin van deze eeuw niet alleen allerlei specialisaties 
binnen het medische beroep voorgedaan, maar er zijn oak vele nieuwe 
beroepen op het gebied van de gezondheidszorg tot ontwikkeling 
gekomen, die niet alle zonder meer een regeling kunnen vinden binnen 
de bestaande wetgeving. Bovendien is, ondanks de bedoeling van de 
wetgever de kwakzalverij uit te roeien, een discrepantie blijven bestaan 
tussen enerzijds de wet die elke vorm van onbevoegd uitoefenen van 
geneeskunst strafbaar heeft gesteld, en anderzijds de praktijk welke 
op ruime schaal het onbevoegd optreden van paranormale genezers 
e.a. toelaat. Tenslotte is een belangrijke factor dat de geneeskundige 
wetgeving op dit moment een verbrokkeld, onoverzichtelijk geheel 
vormt en weinig systematiek vertoont. 
Deze en andere redenen zijn voor de regering aanleiding geweest in 
1967 de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening in te stellen 
welke tot opdracht kreeg voorstellen te doen voor een moderne wet
geving. In juni 1973 heeft deze commissie haar rapport uitgebracht. 
Dit biedt de gelegenheid in dit artikel niet alleen de bestaande rege
lingen, maar ook de plannen tot wijziging daarvan te bespreken, al 
bestaat uiteraard op dit moment niet de volstrekte zekerheid dat de 
voorstellen van de commissie door regering en parlement zullen 
worden overgenomen. 
Er is nag een ander belangrijk gegeven, waarop in deze inleiding de 
aandacht moet worden gevestigd. De bestaande Nederlandse wet-

193 



geving op het gebied van de uitoefening van de geneeskunst wordt 
gekenmerkt door soberheid. Zij volstaat met aan te geven wie be
voegd is tot uitoefening van geneeskunst, hetzij in volle hetzij in 
beperkte omvang, en op welke wijze deze 

1 
bevoegdheden kunnen 

worden verkregen. De wetgeving laat zich er echter nauwelijks over 
uit hoe bet beroep moet worden uitgeoefend. Anders dan in de Bel
gische wet van I967 komen in de Nederlandse wetgeving tot dusverre 
geen bepalingen voor omtrent bijvoorbeeld samenwerkingsvormen, 
wachtdiensten, collegiale consultatie, de inrichting van medische 
dossiers enz. De regeling van dergelijke onderwerpen is voor een 
belangrijk deel overgelaten aan bet particulier initiatief, waarbij 
met name de beroepsorganisaties een grote rol spelen. 

Dit brengt ons tenslotte tot een opmerking over de beroepsorganisatie 
van de artsen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot be
vordering der Geneeskunst (K.N.M.G.). Ook bier doet zich een 
verschil voor ten opzichte van de situatie in Belgie, omdat de K.N. 
M.G. niet is een publiekrechtelijk lichaam, een orde met verorde
nende bevoegdheid, maar een privaatrechtelijke organisatie, een 
vereniging met een vrijwillig lidmaatschap. De omstandigheid dat 
nog steeds sprake is van een hoge organisatiegraad, vooral voor wat 
betreft de curatief werkende artsen, brengt evenwel mede dat bet 
gezag van deze beroepsorganisatie tegenover de . buitenwereld_ gmot 
is en dat haar regelingen, waarvan de naleving door een eigen recht
spraak kan worden bevorderd en afgedwongen, een grote maat
schappelijke betekenis hebben. Voor een juist beeld van de situatie 
op bet gebied van de uitoefening van geneeskunst in Nederland mag 
dan ook een beschouwing over de rol daarbij van de beroepsorgani
satie der artsen niet ontbreken. 

§ 2. Van geneeskunst naar gezondheidszorg 

De Wet uitoefening geneeskunst van I juni I865, Staatsblad 6o, 
bepaalt in artikel I, eerste lid, dat uitoefening der geneeskunst, 
waaronder de wet verstaat bet verlenen van genees-, heel- of verlos
kundige raad of bijstand als bedrijf, alleen geoorloofd is aan degenen, 
aan wie de bevoegdheid daartoe volgens de wet is toegekend. In 
hoofdstuk 3 zal worden verklaard aan welke categorieen van beroeps
beoefenaars een dergelijke bevoegdheid is toegekend. Thans wordt 
eerst nader ingegaan op bet begrip ,geneeskunst". 

De hiervoren genoemde opsomming ,genees-, heel- en verloskunde" 
heeft vooral een historische betekenis. V66r I865 bestond een merk
waardige drieledige scheiding tussen verschillende onderdelen der 
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geneeskunst. De inwendige geneeskunde werd uitgeoefend door 
medicinae doctores die een universitaire opleiding hadden genoten. 
De uitwendige geneeskunde, ook wel heelkunde genoemd, werd soms 
uitgeoefend door eveneens academisch gevormde chirurgiae doctores, 
maar als regel door heelmeesters die een geringe opleiding hadden en 
veelal in de praktijk waren gevormd. De verloskunde werd uitgeoefend 
door vroedvrouwen en de met meer bevoegdheden uitgeruste vroed
meesters, terwijl er ook doctores artis obstetriciae waren. De gecom
bineerde uitoefening van deze verschillende takken van geneeskunst 
was aanvankelijk verboden. De wet van 1865 heeft echter twee be
langrijke wijzigingen gebracht : 

a. Voortaan zouden alleen universitair gevormde geneeskundigen -
de titel arts kwam pas tijdens het parlementaire debat naar voren
bevoegtl zijn de geneeskunst uit te oefenen. Zij verkregen derhalve 
een uitsluitende bevoegdheid op het gebied van de uitoefening der 
geneeskunst. 

b. Zij verkregen bovendien de bevoegdheid zowel de (inwendige) 
geneeskunde, de heelkunde als de verloskunde uit te oefenen of, zoals 
een andere wet van 1865 (vervangen door de thans nog geldende wet 
van 25 december 1878, Staatsblad 222) het stelde : een bevoegdheid 
tot uitoefening van de geneeskunst ,in haar valle omvang". In de 
praktijk spreekt men meestal over de algemene bevoegdheid van de 
arts. Ter sprake zal nog komen dat met het toekennen van deze 
bevoegdheid de wetgever niet heeft willen betogen dat iedere arts 
ook bekwaam zou kunnen worden geacht op het gehele terrein van 
de geneeskunst. 

Het antwoord op de vraag wat geneeskunst nu precies inhoudt, is 
met het bovenstaande nog nauwelijks gegeven. In 1938 is echter aan 
artikel 1 van de wet van 1865 een tweede lid toegevoegd, luidende : 
,Onder het verlenen van raad of bijstand, in het vorige lid bedoeld, 
wordt begrepen het als bedrijf onderzoeken van een orgaan of een 
deel van het menselijk lichaam, welke orgaan of welk deel in zijn 
werking te kart schiet of een ander gebrek vertoont, zomede het als 
bedrijf aanraden van een middel om aan een zodanig tekort of gebrek 
tegemoet te komen". 

Reeds v66r deze aanvulling van de wet had de rechter vele beslissingen 
moeten nemen omtrent de inhoud van het begrip geneeskunst, zulks 
naar aanleiding van het optreden van onbevoegden zoals para
normale genezers die zich op het standpunt stelden geen geneeskunst 
in de zin van de wet uit te oefenen en derhalve niet strafbaar te zijn. 
Dit verweer is echter telkens weer verworpen. Een duidelijke uitspraak 
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is gegeven door de Hoge Raad bij zijn arrest van 20 november I9I I 
(W. 9240), waarbij het volgende werd overwogen : ,De wet van 
I juni I865 (Stb. 6o) in haar artikel I voorschrijvende dat de ge
neeskunst slechts mag worden uitgeoefend door hen aan wie daar
toe volgens de wet bevoegdheid is toegekend, beoogt te waarbor
gen, dat zij die zich als geneesheren aanbieden tenminste beschikken 
over zodanige kennis en ervaring als nodig geacht moeten worden 
om te verzekeren, dat een ieder die genezing zoekt niet door on
kundigen, zij mogen zijn te goeder of te kwader trouw, worden be
handeld. Hieruit blijkt, dat de bevoegdheid om met uitsluiting 
van anderen de geneeskunst uit te oefenen, niet is beperkt tot die 
geneeskunst, welke steunt op de door de wet tot het bekomen dier 
bevoegdheid vereiste kennis en ervaring, maar zich uitstrekt over 
het gehele gebied der geneeskunst, welke middelen daarbij oak wor
den toegepast. Onder geneeskundige bijstand is te verstaan iedere 
bijstand met de voorgewende of werkelijke strekking om een genezen
de werking op de zieke mens uit te oefenen". 
Ook bij andere arresten is uitgesproken dat het begrip geneeskunst 
ruim moet worden uitgelegd. Het werd irrelevant geacht of de toe
gepaste geneeswijze feitelijk wel of niet door artsen wordt toegepast 
en evenmin of de medische opleiding een bepaalde behandelingswijze 
wel of niet omvat. Het gaat om de vraag of de indruk wordt gewekt 
dat door een behandeling een kwaal wordt genezen, althans ver
betering wordt bereikt. Aileen gebedsgenezing wordt geacht buiten 
het begrip geneeskunst te vallen, oak al kan bij bepaalde vormen 
daarvan ernstige schade aan de geestelijke gezondheid van personen 
worden toegebracht. 
Met deze jurisprudentie is nag niet de vraag beantwoord of er ook 
sprake kan zijn van uitoefening van geneeskunst, wanneer niet de 
intentie aanwezig is een kwaal te genezen. Gelet op de redactie van 
eerdergenoemde tweede lid van artikel I van de wet van I 86 5 oefent 
ook degene die een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand 
onderzoekt, geneeskunst uit. Oak de handelingen die in het kader 
van dit onderzoek bij een persoon worden toegepast, zoals bloed
afname en rontgenonderzoek, kunnen als geneeskundige handelingen 
worden aangemerkt. Inenting moet volgens de Hoge Raad eveneens 
tot uitoefening van geneeskunst worden gerekend. Daarentegen moet 
op zijn minst een vraagteken worden geplaats bij handelingen als 
laboratoriumonderzoek. Men zal zich trouwens meer dan voorheen 
moeten realiseren dat niet alles wat een arts doet, oak geneeskunst is. 
Er zal toch sprake moeten zijn van een rechtstreekse relatie met een 
patient, althans van een handelen gericht op een individuele persoon. 



Overigens kan de vraag worden gesteld of het begrip geneeskunst 
nu en in de toekomst nog wel een beslissende rol zal en mag blijven 
spelen. Vroeger wellicht kon geneeskunst, waarbij het vooral ging om 
het verlenen van somatische hulp aan personen bij wie zich een ziekte 
of gebrek openbaarde, nagenoeg gelijk worden geacht aan gezond
heidszorg. Thans echter wordt het begrip gezondheid geacht meer te 
omvatten. De bekende definitie van de World Health Organization, 
waarbij gezondheid wordt beschouwd als een staat van lichamelijk, 
geestelijk en sociaal welbevinden, wordt in brede kring als juist aan
vaard. Het zou echter onjuist zijn alle werkzaamheden binnen dit brede 
kader van gezondheidszorg als geneeskunst te beschouwen. Aan de 
werkelijke betekenis van dit begrip zou dan toch geweld worden aan
gedaan. Niettemin is er voor de wetgever voldoende reden zijn zorg 
ook uit te strekken over dit brede kader. Immers, elke op een individu 
gerichte gezondheidszorg - kortheidshalve aangeduid als individuele 
gezondheidszorg - zal toch aan bepaalde kwaliteiten moeten voldoen, 
wil daaraan van overheidswege enige vorm van erkenning, bv. in het 
kader van de sociale verzekering, kunnen worden gegeven. Op basis 
van vrijwilligheid kan in dit opzicht veel worden bereikt, maar in 
het algemeen zal een wettelijke regeling nodig zijn om een goede op
leiding en een goede kwaliteit te waarborgen. Op deze wijze wordt 
bovendien recht gedaan aan een ontwikkeling van geneeskunst naar 
gezondheidszorg. 

Het is in dit verband nog van belang er op te wijzen dat door de uit
breiding tot gezondheidszorg en de inschakeling van anderen dan 
artsen op dit bredere terrein, de wijze van medisch handelen steeds 
meer ter discussie komt en ook bei:nvloed wordt door de opvattingen 
van anderen. Ook door de toenemende institutionalisering in de ge
zondheidszorg en de verdere uitbouw van de sociale verzekeringen 
ontkomt men er niet aan in gemeenschappelijk overleg tussen alle 
betrokken groeperingen bepaalde normen te stellen en afspraken te 
maken ten aanzien van de vrijheid van diagnostiek, therapie en recep
tuur. De indruk bestaat dat ook binnen de medische kring zelf begrip 
hiervoor ontstaat. 

§ 3. Beroepen 

De wetgeving betreffende de beroepen, die zich bewegen op het 
gebied van de individuele gezondheidszorg - een ruimer gebied, 
zoals gezegd, dan dat der geneeskunst - vindt men verspreid over 
de volgende, vele malen gewijzigde wetten : 
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- Wet van I juni I865 (Stb. 6o), regelende de uitoefening der ge~ 
neeskunst. 

- Wet van 24 juni I876, (Stb. I I7), houdende regeling van de voor~ 
waarden tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot uit~ 
oefening der tandheelkunst. 

- Wet van 25 december I878 (Stb. 222), houdende regeling van de 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van arts, tandarts, 
apotheker, vroedvrouw en apothekers~assistent. 

- Wet van 2 mei I92I (Stb. 702), tot wettelijke bescherming van het 
diploma voor ziekenverpleging. 

- Medisch Tuchtwet van 2 juli I928 (Stb. 222). 
- Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van 28 juli I958 (Stb. 408). 
-'- Wet op de paramedische beroepen van 2I maart I963 (Stb. 113.) 
- Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters van I3 juni 

I963 (Stb. 289). 

Al deze wetten zullen in het verdere verloop ter sprake komen. Zij 
laten zich overigens het gemakkelijkst bespreken in het kader van een 
beschouwing over de diverse beroepen. Buiten beschouwing zullen 
daarbij echter blijven een viertal wetten, de laatste van I I juli I957 
(Stb. 330), welke de bevoegdheden regelen van de zogenaamde 
, tandheelkundigen", een snel kleiner wordende groep van beroeps~ 
beoefenaars --mef-heper K:te -l5evoegoheclen----op -n:et-gebied- der -tarrd~ 
heelkunst. 

I. ARTS 

Hoewel de wetten van I865 en I878 nog steeds uitgaan van een type 
arts, een arts met een bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst 
in haar valle omvang, is de maatschappelijke situatie een geheel an~ 
dere. Reeds in de loop van de vorige eeuw is binnen het medische 
beroep een specialisatie tot ontwikkeling gekomen, welke heeft geleid 
tot de erkenning van vele afzonderlijke medische specialismen, op 
dit moment 26. Oak in de sector van de sociale geneeskunde heeft 
zich in de laatste decennia een differentiatie voorgedaan, terwijl ten~ 
slotte in I973 de huisarts is erkend als de beoefenaar van een beroep, 
waarvoor een aanvullende opleiding na het artsenexamen noodzake~ 
lijk is. 

a. Opleiding 

Met deze specifieke opleidingen tot medische specialist, sociaal~ 

geneeskundige of huisarts bemoeit de wetgever zich overigens niet. 
De regeling van de opleidingen alsmede de erkenning en registratie 



is in handen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst, al is de overheid bij de uitvoering van 
deze regeling wel nauw betrokken. Door een recente wijziging van 
het Academisch Statuut, het belangrijkste uitvoeringsbesluit van de 
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 22 december 1960, 
(Stb. 559), is de grote betekenis van deze specifieke opleidingen nog 
eens onderstreept. De voor iedereen geldende opleiding tot arts is 
toen teruggebracht van zeven jaar tot zes jaar. De studie wordt dan 
afgesloten met een artsexamen dat de bevoegdheid geeft de genees
kunst uit te oefenen. De eed of belofte wordt afgelegd, het diploma 
wordt geviseerd en bij uitoefening van het beroep valt de arts onder 
het tuchtrecht. Hij is bevoegd tot alles wat de arts kan. Hem wordt 
echter sterk geadviseerd zich niet zelfstandig als huisarts of specialist 
te vestigen zonder de specifieke opleiding daarvoor te hebben gevolgd. 
Een stok achter de deur is het feit dat het Verstrekkingenbesluit ter 
uitvoering van de Ziekenfondswet reeds lang voor de specialist en 
sedert 1973 ook voor de huisarts bepaalt dat slechts hij als zelfstandig 
medewerker aan de ziekenfondsen kan worden verbonden en derhalve 
hulp aan ziekenfondsverzekerden (70 % van de bevolking) kan ver
lenen, indien hij de specifieke opleiding tot huisarts of medische 
specialist heeft gevolgd. Als bewijs van het gevolgd hebben van de 
opleiding client de inschrijving in het register dat wordt beheerd door 
organen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering der Geneeskunst. 
Het initiatief daartoe heeft de K.N.M.G. reeds in 1931 genomen. 
Voordien bestond weliswaar de mogelijkheid zich als specialist op 
een bepaald onderdeel der geneeskunde te scholen, maar de garantie 
dat iedere arts die als specialist ging optreden, ook de vereiste des
kundigheid op dat onderdeel der geneeskunde inderdaad bezat, was 
niet aanwezig. In eerder genoemd jaar slaagde de K.N.M.G. erin 
een systeem van erkenning en registratie van specialisten in het Ieven 
te roepen, waarbij op grond van een opleiding na het artsexamen een 
zekere waarborg van deskundigheid wordt verkregen. Ook kwamen 
interne regelingen tot stand omtrent de verhouding tussen huisartsen 
en specialisten. Het was daarbij gewenst de specialist die na een spe- . 
cifieke opleiding de erkenning had verworven en daardoor vrijwillig 
instemde met een feitelijke beperking van de hem bij de wet toege
kende algemene bevoegdheid, te beschermen tegenover collegae, die 
zonder zodanige opleiding en erkenning op hetzelfde onderdeel' der 
geneeskunde werkzaam zouden willen zijn. Ook het publiek diende 
te worden beschermd tegen ondeskundig optreden. Voor een en ander 
kon een oplossing worden gevonden in het ziekenfondswezen door 
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de reeds vermelde regeling dat alleen in het register ingeschreven 
specialisten door de ziekenfondsen als zodanig zouden worden erkend 
en als medewerker aanvaard. Andere ziektekostenverzekeraars heb
ben zich bij deze regeling aangesloten. Deze nog steeds geldende 
regeling, waaraan onlangs uitbreiding is gegeven voor wat betreft 
degenen die de specifieke opleiding tot huisarts (voorlopig vastgesteld 
op r jaar) hebben gevolgd, heeft grote maatschappelijke betekenis 
gekregen en ertoe geleid dat zonder wettelijke regeling toch een ge
ordend systeem van geneeskundige voorzieningen tot stand is ge
komen. Voor wat betreft de sociaal-geneeskundigen kan worden 
opgemerkt dat oak voor hen sedert 1960 een register bestaat. Hoewel 
de maatschappelijke betekenis van goed opgeleide sociaal-genees
kundigen door niemand wordt betwist, is nag niet de situatie bereikt 
dat alleen in het register ingeschreven sociaal-geneeskundigen in 
sociaal-geneeskundige functies worden benoemd, al strekt de in
schrijving wel tot aanbeveling. 

b. Vestiging 

Degene die met gunstig gevolg het Nederlands artsexamen aan een 
der universiteiten (te Leiden, Groningen, Utrecht, Amsterdam (2 X) 
Nijmegen en Rotterdam) heeft afgelegd, verkrijgt daardoor de hoe
danigheid van arts en het onaantastbare recht de titel van arts · te 
voeren. Alvorens hem echter het diploma wordt uitgereikt, client 
ingevolge artikel 21 van de Wet van r878 eerst nag in handen van de 
voorzitter van de examencommissie de eed of belofte te worden af
gelegd. De tekst daarvan luidt als volgt : ,Ik zweer (beloof), dat ik 
de genees-, heel- en verloskunst volgens de daarop vastgestelde wette
lijke bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen 
en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim 
aan mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn 
verklaring, als getuige of deskundige in rechte gevorderd, of ik anders
zins tot het geven van mededelingen door de wet verplicht word. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (dat beloof ik)". 

De eed schept op zichzelf geen nieuwe verplichtingen. Met name de 
geheimhoudingsplicht vloeit niet voort uit de eed, maar uit de eigen
aardige eisen van het beroep, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 
21 april 1913 (N.J., 958). Overigens houdt de formulering van de eed 
geen rekening met het aan de arts toegekende verschoningsrecht. 
Een herziening van de tekst van de eed wordt dan oak aanbevolen. 
Na het afleggen van de eed of belofte op de voorgeschreven wijze is 
men, behoudens een nader te noemen voorwaarde inzake de visering 
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van het diploma, bevoegd tot uitoefening van de geneeskunst in 
Nederland. Evenmin als het a:fleggen van het Nederlands artsexamen 
is voorbehouden aan hen die de Nederlandse nationaliteit bezitten, 
zo is ook de toelating tot de uitoefening van de geneeskunst in Neder
land niet voorbehouden aan hen die de Nederlandse nationaliteit 
bezitten. De wet van 1865 is in 1962 aangevuld met een regeling, 
ingevolge welke ook houders van een buitenlands diploma door de 
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, gehoord de com
missie buitenlandse geneeskundigen, kunnen worden toegelaten tot 
de uitoefening van de geneeskunst in Nederland. Deze toelating kan 
geschieden door toekenning van een onbeperkte bevoegdheid, indien 
er namelijk sprake 'is van gelijkwaardigheid van opleiding en boven
dien reciprociteit bestaat ten opzichte van het land van herkomst, 
dan wei een beperkte bevoegdheid, indien niet is voldaan aan de eis 
van gelijkwaardigheid en reciprociteit. De beperkingen kunnen be
trekking hebben op de omvang van het geneeskundig handelen, de 
groep van te behandelen personen, de functies of de inrichtingen, 
waarin de geneeskunst uitsluitend zal mogen worden uitgeoefend. 
Welke situatie zal ontstaan tengevolge van de te verwachten vrije 
circulatie van artsen en de onderlinge erkenning van diploma's binnen 
de E.E.G.-landen, waar overigens de eerdergeschetste regeling geheel 
los van staat, kan hier buiten beschouwing worden gelaten. 

lngevolge artikel 4 van de wet uitoefening geneeskunst is een arts 
verplicht, alvorens de praktijk uit te oefenen, zijn bewijs van bevoegd
heid, derhalve zijn artsdiploma, te Iaten viseren door de geneeskundig 
inspecteur van de volksgezondheid van de provincie, waarin hij zich 
vestigt. Vervolgens client de arts onder vertoon van het geviseerde 
diploma kennis van zijn vestiging te geven aan de burgemeester van 
zijn woonplaats. 

Aangezien de bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst reeds 
is verkregen door het met succes afleggen van het artsexamen en het 
afleggen van de eed of belofte, is de arts die de vestigingsvoorschriften 
niet in acht neemt, niet onbevoegd en derhalve niet strafbaar wegens 
onbevoegde uitoefening van de geneeskunst. Wei is overtreding van 
de vestigingsvoorschriften een zelfstandig strafbaar feit. 

Meer dan eens is de wenselijkheid geuit nog andere toelatingseisen 
te stellen dan het artsexamen en de eed of belofte. Met name heeft 
men daarbij het oog op het stellen van eisen ten aanzien van de licha
melijke, geestelijke of morele geschiktheid voor de uitoefening van 
het beroep. Het is echter tot dusvere niet gelukt een goed afgerond 
criterium te vinden. Getracht zal moeten worden reeds tijdens de 
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opleiding degenen te weren die geacht moeten worden niet geschikt 
te zijn voor de uitoefening van het beroep. 

c. Bevoegdheid 

Zoals reeds is opgemerkt, is aan de arts de bevoegdheid verleend de 
geneeskunst in haar valle omvang uit te oefenen. 
Deze algemene bevoegdheid heeft al vele malen bestrijding onder
vonden op grand van de overweging dat niemand meer bekwaam 
kan worden geacht het gehele terrein van de geneeskunst te beheersen 
en dat niemand bevoegd mag worden verklaard tot wat hij niet kan. 
Hoewel dit betoog op zichzelf juist is, zal niettemin de algemene be
voegdheid gehandhaafd moeten blijven. Deze stelling kan het beste 
worden geadstrueerd door het werk van de huisarts nader te be
schouwen. De huisarts beweegt zich immers wei degelijk op nagenoeg 
alle onderdelen der geneeskunde en op het gebied van vrijwel alle 
specialismen. Oak de huisarts verricht intern onderzoek, doet ver
loskunde, verricht kleine chirurgische ingrepen en is in ruime mate 
werkzaam op het gebied van de psychiatrie. Zijn werkzaamheden gaan 
echter niet verder dan een bepaalde graad, welke overigens in hoge 
mate afhankelijk is van de persoonlijke instelling en bekwaamheid van 
de arts en van plaatselijke omstandigheden, zoals stad of platteland. 
De wetgev-er-zou-er aan ook-niefin slagen oij afschaffing van-deal
gemene bevoegdheid de grenzen aan te geven, waar een eventuele 
beperkte bevoegdheid van de huisarts begint en eindigt. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de onderscheidene specialismen. Het is boven
dien oak niet nodig de algemene bevoegdheid prijs te geven, aange
zien de gezondheidszorg langzamerhand zo gestructureerd is dat 
vrijwel niemand de gelegenheid krijgt ver buiten zijn vakgebied te 
treden. Geen huisarts heeft de gelegenheid grate operaties te verrich
ten. Tegen eventuele overschrijding van de grenzen van de bekwaam
heid kan bovendien, ondanks de algemene bevoegdheid, tuchtrechte
lijk worden opgetreden. 

Het is echter geenszins noeiig deze algemene bevoegdheid te zien als 
een onaantastbaar beginsel, als een uiting van het geloof van de wet
gever in een medische almacht. Het bestaan van de algemene bevoegd
heid behoeft niet uit te sluiten dat de wetgever in bijzondere gevallen 
kan bepalen dat met name te noemen geneeskundige handelingen 
zullen zijn voorbehouden aan artsen met een speciale opleiding. Dit 
is bijvoorbeeld het geval in de Kernenergiewet voor wat betreft het 
gebruik van rontgenapparatuur en in de Krankzinnigenwet waarbij 
het afgeven van een geneeskundige verklaring, strekkende tot opname 
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in een inrichting, in beginsel is voorbehouden aan zenuwartsen. 
Oak kan worden genoemd de regeling ingevolge de Veiligheidswet 
van 1934, volgens welke als hoofd van een bij deze wet verplichte en 
erkende bedrijfsgeneeskundige dienst alleen een arts mag worden be
noemd die een specifieke opleiding tot bedrijfsarts heeft genoten. 

In dit kader client nag melding te worden gemaakt van artikel 3, eerste 
lid van de wet van 1865, bepalende dat alleen de geneeskundige binnen 
de grenzen van zijn bevoegdheid in het openbaar mag aankondigen 
dat hij de geneeskunst uitoefent, of een titel mag voeren die hem aan 
het publiek als geneeskundige aanwijst. De praktische betekenis van 
dit artikel is niet groat, met name niet sedert 1886, toen het wetboek 
van strafrecht werd ingevoerd, waarvan artikel 436 luidt : ,Hij die, 
niet toegelaten tot de uitoefening van een beroep waartoe de wet een 
toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep uitoefent, wordt ge
straft met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden". Met 
laatstgenoemd artikel wordt, zij het sporadisch, de kwakzalverij be
streden. Niettemin zou artikel 3 van de wet van 1865 een rol kunnen 
spelen in de strijd tegen reclame voor allerlei geneesmiddelen en 
geneeswijzen die apert waardeloos zijn. 

d. Verplichtingen 

Behalve eerdergenoemde vestigingsvoorschriften bevat de wet van 
1865 nag slechts enkele andere voorschriften voor de arts en wel met 
betrekking tot de inhoud van door geneeskundigen af te geven ver
klaringen na overlijden, alsmede met betrekking tot de verplichte 
afgifte van bewijzen van een verrichte vaccinatie of de behandeling 
van lijders van kinderpokken. Voorts regelen enkele voorschriften 
de verhouding tussen de arts en de apotheker, zulks met het oog op 
het noodzakelijk behoud van ieders zelfstandigheid en teneinde aan 
het gevaar van dichotomie te ontkomen. 

Oak in andere wetten dan in de Wet uitoefening geneeskunst komen 
enkele bepalingen voor welke voor de arts een duidelijke verplichting 
inhouden. Zo is ingevolge de Besmettelijke Ziektenwet van 1928 
(Stb. 265), iedere geneeskundige die een geval van een besmettelijke 
ziekte vermoedt ( dit slechts bij ziekten van groep A, zogenaamde 
exotische ziekten) of vaststelt (dit oak bij zogenaamde B-ziekten), 
verplicht tot aangifte daarvan aan de burgemeester ter plaatse en de 
regionale inspecteur voor de volksgezondheid. 

In voorbereiding is voorts een wetsontwerp, waarbij artsen (en vroed
vrouwen) bij iedere geboorte thuis, in het ziekenhuis of elders ver
plicht zullen worden een medische geboorteverklaring in te vullen, 
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bij voorkeur uiterlijk op de 10e dag na de geboorte. De aanleiding 
tot deze wettelijke maatregel vormt het softenondrama, dat zich in 
I962 heeft afgespeeld. 
Uiteraard mag oak niet onvermeld blijven de al eerdergenoemde 
geheimhoudingsplicht, voortvloeiende uit de eisen van het beroep, 
bevestigd door de eed of belofte, en strafrechtelijk gesanctioneerd 
door het algemene artikel 272 van het wetboek van strafrecht, lui
dende : 

"1. Hij die enig geheim, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet 
vermoeden, dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voor
schrift, dat wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te be
waren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. 

2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het 
slechts vervolgd op diens klachte". 
Bij een groat aantal andere wettelijke regelingen wordt aan de artsen 
weliswaar niet een directe verplichting opgelegd, maar wel hun 
medewerking bij de uitvoering van deze regelingen gevraagd en ver
ondersteld. Enkele voorbeelden vindt men in de Wet op de Lijk
bezorging (verklaring van natuurlijk overlijden), de Krankzinnigen
wet (verklaring omtrent geestelijke toestand) en Wegenverkeerswet 
(medewerking aan verplichte bloedproef). 
Voor de goede orde mage er op worden gewezen dat oak de regelen 
van het gewone recht en medische ethiek talrijke verplichtingen voor 
de arts inhouden, al zijn deze verplichtingen veelal niet expliciet 
omschreven en al bestaat niet zelden onzekerheid omtrent de inhoud 
en draagwijdte daarvan. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de 
verplichting tot hulpverlening en de verplichting de patient te in
formeren omtrent zijn toestand en prognose. Er bestaat terecht in 
brede kring een verlangen meer inzicht hierin te verkrijgen. 

II. TANDARTS 

Hoewel het beroep van tandmeester reeds lang voordien bekend was, 
heeft pas de Wet uitoefening tandheelkunst van 24 juni I876 (Stb. 
I 17), dit beroep officieel erkend. De term ,tandarts" werd bij wets
wijziging in I9I3 ingevoerd. 
Aanvankelijk hadden alle tandartsen slechts een beperkte bevoegd
heid en wel - aldus artikel 7 eerste lid der wet - de bevoegdheid tot : 

a. de plaatselijke behandeling van 

I. ziekten van de tanden, 
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2. van de tandkassen en van het tandvlees, voorzover die afhankelijk 1 

zijn van de ziekten van de tanden, 
3· van de anomalieen van de stand der tanden, 

b. de toepassing van de tandprothese. 

Het was hun voorts verboden algemeen gevoeiloosmakende middelen 
aan te wenden, inwendige geneesmiddelen voor te schrijven en ge
neesmiddelen a£ te leveren. De hoedanigheid en titel van tandarts 
verkregen zij na een 4-jarige niet universitaire opleiding en het met 
goed gevolg afleggen van het praktisch tandheelkundig examen. Zlj 
worden beschouwd als tandartsen ,oude stijl", van wie op dit moment 
nog ongeveer rsoo praktisch werkzaam zijn. 

Bij de Wet van 4 augustus 1947 (Stb. H.28g), werd echter de tand
heelkundige opleiding op universitair niveau gebracht en gesteld op 
6 jaar. Aan de aldus opgeleide tandarts ,nieuwe stijl" werd de be
voegdheid verleend de tandheelkunst in haar voile omvang uit te 
oefenen. Hieronder wordt verstaan de tandheelkunst, slechts beperkt 
door het verantwoordelijkheidsgevoel van de tandarts ten aanzien van 
de grenzen van zijn kennen en kunnen. Hij is bevoegd tot toepassing 
van algehele narcose, terwijl hij ook een volledige receptuurbevoegd
heid heeft. Voor eventuele ,overlappingen" in het werk van de arts 
en van de tandarts trachten de beroepsorganisaties telkens weer 
praktische oplossingen te vinden. 

Ook binnen het beroep van tandarts zijn inmiddels specialisaties tot 
ontwikkeling gekomen. De regeling daarvan is in handen van de 
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. 

III. APOTHEKER 

Hoewel de apotheker niet in strikte zin de geneeskunst uitoefent, is 
zijn functie in het geheel van de gezondheidszorg zodanig dat een 
korte beschrijving van deze functie niet mag ontbreken, mede omdat 
de nog te bespreken Medische Tuchtwet ook op hem van toepassing 
is verklaard. De hoedanigheid van apotheker, welke hem de bevoegd
heid verleent de artsenijbereidkunst in haar voile omvang uit te 
oefenen, wordt ingevolge meergenoemde wet van r 878 verkregen 
door het afleggen van het apothekersexamen. Alvorens echter van 
zijn bevoegdheid gebruik te mogen maken, moet de apotheker door 
de farmaceutisch inspecteur binnen wiens ambtsgebied hij zich ter 
uitoefening van zijn beroep vestigt, worden ingeschreven in het 
register der gevestigde apothekers. Er geldt dus voor hem een strenger 
vestigingsvoorschrift dan voor de arts. 
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De bevoegdheden en verplichtingen van de apotheker zijn nagenoeg 
alle opgenomen in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van 
28 juli I958 (Stb. 408), in werking getreden met ingang van I oktober 
I963, alsmede in het op deze wet steunende Besluit uitoefening artse
nijbereidkunst van I maart I963 (Stb. 75), eveneens op I oktober 
I963 in werking getreden. In dezelfde wettelijke regelingen vindt 
men oak de positie geregeld van de apotheekhoudende huisartsen, 
die met name in gebieden, waar (nag) geen apotheker is gevestigd, 
een onmisbare rol vervullen in het kader van de geneesmiddelen
voorziening. Voor hen gelden veelal dezelfde verplichtingen als voor 
apothekers. Daartoe behoort in de eerste plaats artikel I9 van het 
Besluit uitoefening artsenijbereidkunst, dat de apotheker en apotheek
houdend arts verplicht er voor te zorgen dat alle geneesmiddelen, 
welke hij aflevert, op de juiste wijze, uit deugdelijke bestanddelen en, 
voorzover het · aflevering op recept betreft, nauwkeurig volgens het 
recept zijn bereid (eerste lid) en dat de in zijn apotheek aanwezige 
geneesmiddelen deugdelijk zijn en op deugdelijke wijze worden 
bewaard (tweede lid). 

In diverse andere bepalingen zijn regelingen getroffen ten aanzien van 
de zelfstandigheid van de apotheker en zijn verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Daarbij komt oak de verhouding tot de apothekers
asststen:te aan de-orde:--Beze-laatste-magin-een apotheek slechts ondel."
toezicht van een apotheker of apotheekhoudend arts werkzaam zijn 
en is zelf verantwoordelijk voor hetgeen door haar tijdens de uit
oefening van haar bevoegdheid wordt gedaan of nagelaten (art. 23 
Besluit), onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de apo
theker. In dit verband mage tenslotte nag worden gewezen op artikel 
29 van het Besluit, luidende ,Indien de apotheker of de apotheek
houdend geneeskundige in een hem aangeboden recept een vergissing 
vermoedt, of indien het recept onvolledig, onleesbaar of verminkt 
is, geeft hij daarvan terstond kennis aan degene ,die het recept voor
schreef. Hij gaat niet tot aflevering over, voordat hij omtrent het voor
geschrevene de nodige zekerheid heeft verkregen". 

IV. VROEDVROUW 

In overeenstemming met een telkens weer verbeterde opleiding zijn 
in de loop der jaren de bevoegdheden van de vroedvrouw aanzienlijk 
uitgebreid, laatstelijk bij de wet van 25 maart 1971 (St. 253), welke 
echter in afwachting van de totstandkoming van enkele uitvoerings
maatregelen op dit moment nog niet in werking is getreden. De thans 
geldende artikelen I 5, I 6 en I 7 van de wet uitoefening genees-
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kunst van r865 geven de grenzen van de bevoegdheden van de vroed
vrouw vrij nauwkeurig aan. De vroedvrouw is bevoegd aan zwangeren 
raad of bijstand te geven met betrekking tot de zwangerschap, met 
dien verstande dat zij bevoegd is tot het nemen van maatregelen ter 
voorkoming van afwijkingen, daaronder begrepen het door middel 
van de aderprik afnemen van bloed voor onderzoek, onder meer ter 
bepaling van de Rhesus-factor. Tot het nemen van maatregelen bij 
het waarnemen van afwijkingen is de vroedvrouw ( ook de vroedman 
is reeds op het toneel verschenen) slechts bevoegd in door de Minister 
aangegeven gevallen. In alle andere gevallen is zij verplicht de waar
genomen afwijkingen ter kennis te brengen van een door de vrouw 
aan te wijzen arts. 

Tijdens bevallingen mag de vroedvrouw raad en bijstand verlenen, 
zolang de bevalling ongestoord verloopt. Zij mag daarbij geen verlos
kundige instrumenten gebruiken. Zodra zij bemerkt dat enige verlos
kundige kunstbewerking nodig is, zorgt zij er voor dat onmiddellijk 
de hulp van een arts wordt ingeroepen. Is deze niet tijdig aanwezig 
en kan de kunstbewerking niet langer worden uitgesteld en niet zonder 
gebruikmaking van instrumenten geschieden, dan mag de vroedvrouw 
de kunstbewerking zelf doen. In noodsituaties mag de vroedvrouw 
ook zelf bepaalde geneesmiddelen toedienen. De vroedvrouw is 
voorts bevoegd tot het hechten van inscheuringen van beperkte om
vang. Met het oog op een en ander zijn aan de vroedvrouw talrijke 
verplichtingen opgelegd inzake het geven van inlichtingen aan de 
huisarts en de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid. 

V. PARAMEDISCHE BEROEPEN 

De voortschrijdende ontwikkeling van de medische wetenschap ener
zijds en van de maatschappelijke behoeften anderzijds heeft niet 
alleen geleid tot de reeds eerder besproken differentiatie binnen het 
beroep van arts en tandarts, maar ook tot de opkomst van talrijke 
nieuwe beroepen, waaronder de paramedische beroepen een bijzon
dere plaats innemen. 

Het begrip ,paramedisch" roept in internationaal verband dikwijls 
verwarring op. In Nederland, waar een afzonderlijke wetgeving ten 
aanzien van paramedische beroepen tot stand is gekomen, is sprake 
van een paramedisch beroep, indien dit beroep voldoet aan de vol
gende kenmerken : 

a. de werkzaamheden moeten geheel of gedeeltelijk liggen op het 
terrein van de geneeskunst ; 



b. er moet sprake zijn van een eigen medische verantwoordelijkheid; 

c. er moet sprake zijn van een rechtstreekse relatie tot de patient ; 

d. er moet bij het verrichten van werkzaamheden, voorzover die liggen 
op het terrein van de uitoefening van de geneeskunst, een relatie 
bestaan met een bevoegd arts of tandarts ; 

e. het moet gaan om werkzaarnheden, waarvan het gewenst is, dat 
zij, ook in de toekomst, worden verricht door paramedische 
beroepsbeoefenaars en niet door artsen of tandartsen zelf. 

Door deze kenmerken, waarbij wei een eigen verantwoordelijkheid 
maar niet een geheel zelfstandig optreden bestaat, onderscheidt de 
paramedische beroepsbeoefenaar zich enerzijds van de beoefenaar 
van een medisch beroep (arts, tandarts en vroedvrouw) die immers 
en onder eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig werkzaam is, 
anderzijds van de hulpkracht (bv. doktersassistente) die noch zelf
standig noch onder eigen verantwoordelijkheid werkzaam is. Ook de 
verpleegkundige oefent geen paramedisch beroep uit, omdat voorzover 
zij werkzaamheden verricht van medische aard, zij dit - juridisch 
gezien - slechts doet onder het wakend oog van de arts en derhalve 
onder zijn verantwoordelijkheid. 

In sommige andere Ianden daarentegen worden de tandarts, de vroed
vrouw en ook de verpleegkundige als beoefenaars van paramedisthe 
beroepen beschouwd, terwijl enkele in Nederland als paramedisch 
aangeduide beroepen in andere Ianden weer als hulppersoneel worden 
beschouwd. Naarmate de vrije circulatie binnen de E.E.G. naderbij 
komt, zal aan het begrippenstelsel de nodige aandacht moeten worden 
besteed. 

De Wet op de paramedische beroepen van 21 maart 1963 (Stb. II3), 
heeft het karakter van een raamwet. Zij geldt slechts voor die para
medische beroepen, voor welke bij afzonderlijke maatregel van be
stuur (a.m.v.b.) regelen zijn gesteld. De Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid beantwoordt primair de vraag of de door een be
paalde groep van beroepsbeoefenaars uitgeoefende werkzaamheden 
de uitoefening van een paramedisch beroep betreffen en voorts, of een 
regeling van dit beroep in het belang van de volksgezondheid kan 
worden geacht. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan wordt 
een adviescommissie ingesteld ter voorbereiding van een algemene 
maatregel van bestuur voor dat beroep. Bij die a.m.v.b. wordt tevens 
de relatie tot de arts of tandarts vastgesteld. Deze relatie kan ingevolge 
artikel 2 der wet een verschillende nuance hebben, te weten 

- onder Ieiding ; 
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- op aanwijzing en onder controle ; 
- ingevolge verwijzing. 

In de tot dusverre vastgestelde a.m.v.b.'s wordt - ten onrechte -
een nadere aanduiding van de gekozen nuance weggeiaten en wordt 
siechts gesproken over een schrifteiijke opdracht. Deze opdracht kan 
voorschriften inhouden omtrent de toe te passen behandeiing. Uiter
aard is deze opdracht siechts nodig, indien er sprake is van werk
zaamheden van geneeskundige aard en derhaive niet indien er sprake 
is van zogenaamde ,aanverwante" werkzaamheden. De fysiothera
peut die een sportmassage geeft of de Iogopediste die de stem van een 
docent tracht te verbeteren, behoeft geen voorafgaande schrifteiijke 
opdracht van de arts of tandarts. 

Tot dusverre zijn nog siechts enkeie beroepen ais paramedisch beroep 
erkend en wei : 
- de fysiotherapeut aan wie bij het Fysiotherapeutenbesiuit van I I 

februari I965 (Stb. 52), de bevoegdheid is verleend beroepsmatig 
ingevoige een opdracht van een arts de oefentherapie, de massage
therapie en de fysische therapie in engere zin toe te passen. Voorts 
is ter regeiing van de hygiene, de outillage en de Ieiding van een 
inrichting, waarin het beroep wordt uitgeoefend, het Besiuit in
richtingseisen fysiotherapie van 27 april I970 (Stb. 287), vast
gesteid : 

- de oefentherapeut - Mensendieck, die een specifieke methode 
toepast, gericht op verbetering van houding en beweging en het 
herstei van gestoorde spierfuncties. De erkenning ais paramedisch 
beroep heeft piaatsgevonden bij het Besiuit oefentherapeuten -
Mensendieck van I8 maart I972 (Stb. 224); 

- de oefentherapeut - Cesar, waarvoor een anaioog Besiuit van I 8 
maart I972 (Stb. 225), tot stand is gekomen; 

- de dietist, die bij het Dietistenbesiuit van 7 september I972, 
(Stb. 487), de bevoegdheid heeft verkregen om tot een geneeskundig 
doel een op de patient afgestemd dieet samen te stellen of adviezen 
aan de patient met betrekking tot een dieet te verstrekken. 

Voor enkeie andere beroepen heeft de Centrale Raad voor de Volks
gezondheid wei een regeling als paramedisch beroep in de zin der 
wet aanbevoien, maar een definitieve regeling is hiervoor nog niet tot 
stand gekomen. Het betreffen de beroepen van 
- logopedist 
- mondhygieniste 
- orthoptiste 
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- radiologisch laborant 
- chiropodist. 
Tenslotte heeft de Centrale Raad geadviseerd het beroep van arbeids
therapeut tezijnertijd in het kader van de Wet paramedische beroepen 
te regelen en voor het beroep van medisch analist, die in de regel 
geen geneeskundige werkzaamheden verricht, een afzonderlijke 
wettelijke regeling te treffen, waarvan de voorbereiding inmiddels 
ter hand is genomen. 

VI. V:ERPLE:EGKUNDIGE EN VERZORGENDE BEROEPEN 

De wetgeving betreffende deze beroepen is summier maar niettemin 
voor het onderwerp van dit artikel van belang. De Wet van 2 mei 
1921 (Stb. 702), tot wettelijke bescherming van het diploma voor 
ziekenverpleging en de Wet van 13 juni 1963 (Stb. 289), houdende 
wettelijke voorschriften inzake ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters, 
geven niet aan tot welke werkzaamheden de verpleegkundigen en 
ziekenverzorgers(sters) bevoegd zijn, maar regelen slechts de be
voegdheid tot het voeren van een beschermde titel door hen, aan wie 
op basis van een voorgeschreven opleiding het diploma is uitgereikt. 
In tegenstelling tot de andere, hiervoor besproken beroepen is het 
beroep van- veFpleegkundige-Em van ziekenverzorger niet als zodanig 
beschermd en is de uitoefening van deze beroepen niet verboden aan 
degenen die niet aan de gestelde opleidingseisen hebben voldaan. 
Genoemde wetten geven geen taakomschrijving. De verpleegkundige 
en de ziekenverzorgster zijn in elk geval niet bevoegd tot het zelf
standig en op eigen initiatief verrichten van geneeskundige hande
lingen, tenzij in noodgevallen. Voorzover zij handelingen van deze 
aard verrichten, bijvoorbeeld bloedafname, injecties, lichte anaesthe
sie, doen zij dit juridisch gezien in de constructie van ,verlengde 
arm" van de arts, derhalve ingevolge zijn opdracht en onder zijn 
verantwoordelijkheid. De rechtspraak heeft deze constructie aan
vaard. Van onbevoegde uitoefening van de geneeskunst door ver
pleegkundigen is geen sprake zolang zij werken binnen het door de 
arts vastgestelde behandelingspatroon. Dit neemt niet weg dat de 
constructie van de verlengde arm, welke vereist dat onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van de arts wordt gewerkt, in de praktijk 
dikwijls gewrongen aandoet en daardoor, als het er op aankomt, aan 
de verpleegkundige te weinig rechtsbescherming biedt. Er is dan oak 
grate behoefte aan algemene landelijke normen, waarin wordt vast
gelegd welke geneeskundige handelingen aan een gediplomeerd ver
pleegkundige kunnen worden toevertrouwd. 
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§ 4· Medisch tuchtrecht 

Wie medische hulp behoeft, moet er op kunnen vertrouwen dat de
genen tot wie hij zich wendt en tot wie hij zich in verband met diens 
uitsluitende bevoegdheid wei moet wenden, niet aileen met deskundig
heid, maar ook met toewijding en zorgvuldigheid te werk gaat. Dit 
geldt te meer, omdat de patient zelf veelal niet in staat is te beoor
delen wat met hem moet gebeuren en op welke wijze hij moet worden 
behandeld. Om dit vertrouwen te rechtvaardigen is het noodzakelijk 
dat opgetreden kan worden tegen hem die in zorg tekortschiet. 

Het civiele recht en het strafrecht bieden uiteraard talrijke mogelijk
heden van correctie. Niettemin zijn er vooral in medisch-etisch 
opzicht laakbare gedragingen die niet binnen het kader van het ge
wone recht aan de orde kunnen worden gesteld. Het is echter uit een 
oogpunt van algemeen belang gewenst dat deze gedragingen kunnen 
worden getoetst en zo nodig veroordeeld teneinde te bereiken dat 
men zich met vertrouwen tot de beoefenaars van de geneeskunst 
blijft wenden. ' 

Met het oog hietop heeft de wetgever voor een aantal vertrouwens
beroepen op het gebied van de gezondheidszorg tuchtrecht ingevoerd 
met eigen normen, eigen sancties en eigen rechtsprekende colleges 
(tuchtcolleges). Dit tuchtrecht bestaat naast het gewone recht en kan 
tegelijkertijd toepassing vinden. De regeling van het tuchtrecht heeft 
een plaats gevonden in de Medische Tuchtwet van 2 juli 1928, 
(Stb. 222), en het daarop stoelende Medisch Tuchtreglement. Bij 
wetswijziging van 15 juni 1972 (Stb. 394), is naar aanleiding van de 
toenemende kritiek op de beslotenheid en ,geheimzinnigheid'' van 
deze rechtspraak een grotere openheid in het medisch tuchtrecht 
ingevoerd. De wet is van toepassing op artsen, tandartsen, vroed
vrouwen en apothekers, zij het dat onlangs door de Staatscommissie 
Medische Beroepsuitoefening is voorgesteld ook voor fysiotherapeu
ten en verpleegkundigen tuchtrecht in te voeren. 

De tuchtrechtelijke normen worden in de wet als volgt omschreven 

a. ondermijning van het vertrouwen in de stand; 

b. nalatigheid, waardoor ernstige schade ontstaat voor de patient; 

c. blijk geven van grove onkunde in de uitoefening van het beroep. 

De normen sub b. en c. hebben tot dusverre in de praktijk van het 
medisch tuchtrecht vrijwel geen enkele betekenis gehad. Nagenoeg 
aile klachten zijn derhalve getoetst aan de sub a. vermelde norm, al 
is daaraan vaak een wei erg ruime interpretatie gegeven. Hoewel het 
begrip ,ondermijning van het vertrouwen in de stand" een zekere 
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bekendheid van de gewraakte handeling bij het publiek veronderstelt, 
tillen de tuchtcolleges daaraan niet zwaar. Bovendien wordt gemakke
lijk aangenomen dat het vertrouwen in de stand is ondermijnd, terwijl 
in een aantal gevallen slechts het vertrouwen van de klager in de aan
geklaagde persoon is ondermijnd. De tuchtcolleges kunnen, zoals de 
wet thans luidt, veelal niet anders doen, willen zij niet ongecorrigeerd 
laten wat toch laakbaar is. 
Tot het indienen van een klacht bij een tuchtcollege zijn ingevolge 
artikel 10 der wet bevoegd : 

1. een rechtstreeks belanghebbende, welk begrip ruim pleegt te 
worden uitgelegd. Niet aileen de patient zelf, de vroegere patient, 
de wettelijke vertegenwoordiger, maar ook de naaste familie, voor
zover zij klagen met (veronderstelde) instemming van de patient zelf, 
worden als rechtstreeks belanghebbende aanvaard. 

2. het bestuur van een lichaam, waarbij de persoon over wie wordt 
geklaagd, in dienst is of is ingeschreven. Hiertoe kunnen onder meer 
behoren besturen van ziekenfondsen en ziekenhuizen. 

3· een geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid, een inspec
teur van de geestelijke volksgezondheid en een farmaceutisch in
specteur. 

Aangezien het aantal rechtstreeks door particuliere klagers ingediende 
klachten bijzonder groat is (in 1972 : 159 klachten), waarbij echter 
slechts in een gering aantal gevallen de klacht gegrond wordt ver
klaard (in 1972 : 17 gevallen) heeft genoemde Staatscommissie voor
gesteld voortaan aileen de inspecteurs bevoegd te verklaren een klacht 
bij een tuchtcollege in te dienen. Een rechtstreeks belanghebbende 
moet zich derhalve met zijn grieven wenden tot de inspecteur, die er 
een eigen klacht van kan maken, tenzij hij de zaak kennelijk ongegrond 
acht of de gerezen bezwaren uit de weg kan ruimen. Het is op dit 
moment nag onzeker of dit voorstel politiek haalbaar is. 

De beslissing over een ingediende klacht in eerste aanleg is toever
trouwd aan 5 tuchtcolleges. Tegen een beslissing van een college in 
eerste aanleg kan beroep worden aangetekend bij het Centraal Medisch 
Tuchtcollege, behalve wanneer de beslissing in eerste aanleg een geld
boete, schorsing of ontzegging inhoudt, in welk geval beroep moet 
worden ingesteld bij het Gerechtshof, binnen welks ressort het college, 
dat de beslissing nam, gevestigd is. Van de uitspraak van een Gerechts
hof kan beroep in cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. In 
brede kring bestaat een verlangen te komen tot een beroepsinstantie, 
bij voorkeur het Centraal Medisch Tuchtcollege, zij het met ver
sterking van het juridische element. 
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De samenstelling van de tuchtcolleges is als volgt. Naast een voorzitter
jurist, door de Kroon voor het leven als zodanig benoemd, hebben 
vier beroepsgenoten in het college zitting. Zij worden voor 6 jaar 
benoemd, maar zijn onmiddellijk herbenoembaar. De voordracht 
voor hun benoeming ligt in de praktijk geheel in handen van de 
beroepsorganisatie. Het feit dat- behoudens bij tandartsen en vroed
vrouwen, waar ook twee artsen medebeslissen - vier van de vijf 
leden beroepsgenoten zijn, heeft vaak kritiek uitgelokt, waarbij dan 
echter uit het oog wordt verloren dat het karakter van het tuchtrecht 
groepsrecht is, in dit geval gesanctioneerd door de wetgever. 

T er sprake kwamen reeds enkele tuchtmaatregelen. 

Wanneer ondermijning van het vertrouwen, nalatigheid of grove 
onkunde wordt vastgesteld, kan een van de volgende maatregelen 
worden opgelegd : 

I. waarschuwing ; 

2. berisping ; 

3· geldboete van ten hoogste tienduizend gulden (ten bate van de 
Staat); 

4· schorsing in de uitoefening van geneeskunst, onderscheidenlijk 
artsenijbereidkunst, voor ten hoogste een jaar ; 

5· ontzegging van de bevoegdheid geneeskunst, onderscheidenlijk 
artsenijbereidkunst uit te oefenen. Deze ontzegging geldt voor 
het leven. 

Wat tenslotte de procedure van behandeling van de klacht betreft, kan 
in het bijzonder worden opgemerkt dat bijstand van een advocaat is 
toegestaan, dat om redenen van algemeen belang de zitting openbaar 
kan zijn, en dat eveneens om redenen van algemeen belang de be
slissing in eerste aanleg in het openbaar kan worden uitgesproken. 
In hoger beroep is openbare uitspraak verplicht, tenzij het gaat om 
een beslissing, waarbij zonder nader onderzoek de klager niet ont
vankelijk is verklaard dan wei de klacht is afgewezen. De klager krijgt 
overigens voortaan, althans zodra de wetswijziging van 1972 in 
werking is getreden, een afschrift van de uitspraak. Dat deze hem 
vroeger werd onthouden, heeft veel weerstand opgeroepen. 

§ 5. De rol van de beroepsorganisatie 

In aansluiting op de beschouwing over het wettelijk medisch tucht
recht past een korte verhandeling over het interne tuchtrecht van de 
beroepsorganisatie der artsen, de Koninklijke Nederlandsche Maat-
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schappij tot bevordering der Geneeskunst. Hierin kan tevens de 
aanleiding worden gevonden nader in te gaan op de structuur van de 
Maatschappij en de taak welke zij vervult om een goede beroeps
uitoefening op het gebied van de geneeskunst te waarborgen. De 
K.N.M.G. is in 1849 als vereniging opgericht en richtte in de begin
fase haar activiteiten vooral op de totstandkoming van een goede 
geneeskundige wetgeving, welke in 1865 een feit werd. Oak voor 
talrijke volksgezondheidsvraagstukken toonde zij grate aandacht, 
hetgeen haar onder meer leidde tot het zenden van vele adressen aan 
regering en parlement. Bovendien trachtte de K.N.M.G. door het 
bevorderen van onderling toezicht binnen haar afdelingen het peil 
van de beroepsuitoefening hoog te houden. 

Rand de eeuwwisseling is na grate interne strijd oak de behartiging 
van de materiele belangen der leden in het takenpakket van de 
K.N.M.G. opgenomen, waardoor dit thans geacht wordt te omvatten : 

a. de bevordering van de medische wetenschap en kennis ; 

b. de bevordering van de maatschappelijke belangen der leden; 

c. de bevordering van de volksgezondheid. 

Ter uitvoering van de sub a. genoemde taak heeft K.N.M.G., zoals 
reeds in paragraaf 3 werd opgemerkt, onder meer de opleiding, 
erkenning en registratie van rriedische specialisten, sociaal-genees" 
kundigen en huisartsen in haar huishoudelijk reglement geregeld, al 
is daarbij aan de overheid en de medische faculteiten een grate mate 
van zeggenschap toegekend. 

In het kader van de sub b. genoemde taak verricht de Maatschappij 
niet alleen vele werkzaamheden, gericht op het maatschappelijk func
tioneren van de arts, hoe deze oak werkzaam is, maar geeft zij oak 
haar tijd en energie aan het formuleren van medisch-etische opvattin
gen en het vaststellen van gedragsregels, hoe moeilijk deze taak oak 
wordt bij de allerwegen optredende pluriformiteit in het normbesef. 
Zij bevordert de naleving van de gestelde regels door het in stand 
houden van het instituut van de interne rechtspraak. 

Reeds in 1903 heeft de K.N.M.G. rechtsprekende organen ingesteld, 
belast met de beoordeling van tegen leden ingediende klachten. Hoe
wei de grate betekenis van deze rechtspraak zowel binnen als buiten 
de kring der artsen vanaf het begin erkend is, bood zij geen volledige 
bescherming. Zij strekte zich uiteraard niet uit over niet-leden, terwijl 
de zwaarste sanctie van een privaatrechtelijke vereniging slechts de 
schrapping van het lidmaatschap kan zijn. De eerdergenoemde 
Medisch Tuchtwet van 1928 met een grotere werkingssfeer en zwaar-
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dere sancties voorzag derhalve in een behoefte. De Maatschappij
rechtspraak is nadien gehandhaafd, zodat de leden der K.N.M.G. 
aan twee soorten tuchtrechtspraak zijn onderworpen. Het huishoude
lijk reglement van de K.N.M.G. bevat echter de bepaling dat een 
rechtsprekende college bij een bij hem ingediende klacht van ernstige 
aard de klager in overweging kan geven een klacht in te dienen bij 
het bevoegde tuchtcollege. 

De interne rechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door 
districtsraden (20) en in beroep door de raad van beroep. De districts
raden bestaan geheel uit artsen, maar worden bijgestaan door een 
jurist als adjunct-secretaris. De raad van beroep heeft in zijn midden 
een jurist, thans een hoogleraar strafrecht. Het normenpakket omvat 
niet aileen- zoals de wet- ondermijning van het vertrouwen in de 
geneeskundige stand, maar ook strijd met de waardigheid en de be
langen van deze stand alsmede incollegiaal optreden. De tucht
middelen omvatten waarschuwing, berisping, boete, schorsing en 
schrapping van het lidmaatschap. 

De betekenis van de K.N.M.G.-rechtspraak is niet aileen gelegen in 
de mogelijkheid met een ,fi.jnere kam" te werken, maar ook in de 
mogelijkheid van ambtshalve optreden van de districtsraden en in het 
bestaan van een omvangrijke geschillenrechtspraak, waarbij de rechten 
en verplichtingen van de geschilpartijen bij bindend advies worden 
vastgesteld. 

Gelet op het bestaan van twee vormen van rechtspraak is al vele malen 
de vraag gesteld of de totstandkoming van een publiekrechtelijk 
lichaam, een Orde van artsen, in een behoefte zou voorzien. Een 
dergelijk lichaam zou hetzij in de plaats van de K.N.M.G. hetzij 
naast haar kunnen optreden. Tot dusverre is de vraag ontkennend 
beantwoord, althans door de K.N.M.G. zelf. De omstandigheid dat 
deze beroepsorganisatie een hoge organisatiegraad heeft ondanks het 
vrijwillig lidmaatschap, is hieraan niet vreemd. Dit neemt niet weg 
dat aan een Orde ongetwijfeld belangrijke voordelen kunnen zijn 
verbonden. Met name de mogelijkheid om voor alle artsen verbinden
de verordeningen vast te stellen en ook alle artsen fi.nancieel te laten 
bijdragen aan de vele werkzaamheden welke te hunnen behoeve moe
ten worden verricht, spreekt velen aan. 

Daar staat echter een belangrijk punt tegenover. De K.N.M.G. kent 
thans enkele sub-verenigingen met eigen besturen, namelijk van 
huisartsen, specialisten en artsen in dienstverband, die weliswaar in 
de praktijk in hoge mate autonoom zijn, maar niettemin in hun 
besluitvorming onder een zeker toezicht van het hoofdbestuur van 
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de K.N.M.G. staan, waardoor de eenheid binnen de artsengemeen
schap wordt bevorderd. De vrees bestaat dat in geval van totstand
koming van een Orde toch weer privaatrechtelijke organisaties van 
(groepen van) artsen zullen ontstaan, die men dan op geen enkele 
wijze in de hand heeft. Bovendien is niet uitgesloten dat de artsen
gemeenschap tegenover de overheid in een afhankelijker positie komt 
te verkeren. Uiteraard zijn al deze overwegingen gebonden aan tijd 
en omstandigheden. Het oordeel zal dan ook in de nabije toekomst 
wel eens anders kunnen luiden. 

§ 6. Staatscommissie medische beroepsuitoefening 

De redenen tot instelling van de Staatscommissie Medische Beroeps
uitoefening in 1967 werden reeds in de inleiding genoemd en in de 
volgende hoofdstukken nader verklaard. Het in 1973 uitgebrachte 
rapport van deze commissie bevat vele opmerkelijke voorstellen. 
Daartoe behoort met name het voorstel het thans bestaande verbod 
tot uitoefening van geneeskunst door anderen dan degenen aan wie 
de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk is toegekend, niet langer in 
integrale vorm, dat wil zeggen op het gehele terrein der geneeskunst, 
te handhaven. De commissie heeft daarvoor de volgende redenen. 

Bij handhaving van het integrale verbod staat de wetgever voor de 
noodzaak voor elk nieuw beroep op het gebied van de geneeskunst 
precies en telkens weer opnieuw vast te stellen welke handelingen aan 
dit beroep als uitzondering op het integrale verbod kunnen worden 
toevertrouwd. Dit is echter in de praktijk nauwelijks mogelijk ge
bleken, terwijl van een preciese afgrenzing van werkgebieden een 
verstarrende werking ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op 
medisch gebied zou kunnen uitgaan. Het leek de commissie beter 
een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de goed 
opgeleide beroepsbeoefenaar en aan hem over te laten zelf de grenzen 
van zijn kennen en kunnen vast te stellen. 

De commissie heeft voorts zwaar getild aan het feit dat het integrale 
verbod in de praktijk onhanteerbaar is gebleken en onbevoegde uit
oefening van geneeskunst, zulks op ruime schaal, niet heeft kunnen 
voorkomen. Slechts zelden wordt tot vervolging overgegaan en de 
opgelegde straffen zijn dan veelal gering. Kennelijk leeft het verbod 
niet in de rechtsovertuiging van het Nederlandse volk. Steeds meer 
wint de overtuiging veld dat de eigen verantwoordelijkheid van de 
patient tot uitdrukking behoort te komen in de vrijheid om daar hulp 
te zoeken, waar hij deze meent te kunnen vinden. Bij deze vrijheid 
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van de patient past de vrijheid van anderen hem die hulp te verlenen. 
Anderzijds moet men degene die hulp behoeft en daardoor reeds in 
een zwakke positie verkeert, beschermen tegen de gevaren die hem 
bij onbeperkte vrijheid kunnen bedreigen. 

De commissie is aan een en ander tegemoet gekomen door het in
tegrale verbod te vervangen door een partieel verbod en de volgende 
handelingen uitsluitend aan gekwalificeerde deskundigen voor te 
behouden. 

- het verrichten van een heelkundige handeling ; 

- het verrichten van een verloskundige handeling ; 

- het uitoefenen van de tandheelkunst ; 

- het geven van een injectie of het verrichten van een punctie; 

- het aanwenden van enig gevoelloosmakend middel. 

Bij algemene maatregel van bestuur kan de lijst onmiddellijk worden 
aangevuld, met latere bekrachtiging door de wet. Oak in bijzondere 
wetten, zoals de Kernenergiewet en de Wet op de Geneesmiddelen
voorziening, kunnen uiteraard bepaalde handelingen worden voorbe
houden. 

Buiten deze voorbehouden gebieden bestaat in de gedachtengang van 
de commissie wel een zekere vrijheid voor ieder individu, of hij zich
zelf nu paranormaal begaafd acht of niet, om beroepsmatig werkzaam 
te zijn op het terrein van de uitoefening van de geneeskunst, maar van 
enige bevoegdheidstoekenning of erkenning van overheidswege is 
uiteraard geen sprake. Aileen gekwalificeerde deskundigen mogen een 
titel voeren welke blijk geeft van hun deskundigheid, aileen zij zullen 
in het maatschappelijke kader van de gezondheidszorg een functie 
mogen vervullen. Wie niet als deskundige (arts, tandarts, vroed
vrouw enz.) is erkend maar tach beroepsmatig werkzaam is op ge
neeskundig terrein, zal strafbaar zijn indien hij in de uitoefening van 
het beroep schade of aanmerkelijke kans op schade aan de gezond
heid van de behandelde persoon veroorzaakt. Door deze waarborgen 
- titelbescherming, voorbehouden gebieden, strafbepalingen en 
maatschappelijk kader - moet worden voorkomen dat aan de volks
gezondheid schade wordt toegebracht. 

Opgemerkt zou kunnen worden dat de Staatscommissie, hoewel on
bedoeld, met haar voorstellen een brug zou kunnen slaan tussen het 
stelsel van beroepsbescherming dat tot dusverre geldt in de zes 
E.E.G.-landen van het eerste uur en het stelsel van titelbescherming 
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dat geldt in de later toegetreden landen. Op deze wijze zou een bij
drage worden geleverd aan de harmonisatie van wetgeving, oak op 
het gebied van de uitoefening van de geneeskunst (1). 

(1) Literatuur : Verwezen moge worden naar mijn onlangs verschenen hoek : Wettelijke 
regelingen voor beroepen in de gezondheidszorg, Serie Medisch Recht, dee! 6, (3II blz.), 
Kluwer, Deventer, 1973. Hierin zijn ook de teksten opgenomen van 7 hiervoren besproken 
wetten, terwijl een uitvoerige literatuurlijst is toegevoegd. 
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