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Volt".

oefenar

Ontwerp-Landsverordening houdende regels inzake de toelating van beroe

in de

gezondheidszorg (Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg)
Agendapunt la
Staande de vergadering aan te brengen nadere wijzigingen:
A.

in artikel 2, eerste lid, wordt de punt na ten 6° vervangen door een komma en worden

twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

B.

70.

gezondheidszorgpsycholoog,

8°.

psychotherapeut.

in artikel 47 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1.

de onderdelen M tot en met T komen te luiden:
M. na de definitie van het begrip "apotheker" worden vier nieuwe

definitiebepalingen toegevoegd, luidende:
fysiotherapeut

een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel
1

van de Landsverordening beroepen in de

gezondheidszorg

die

als

fysiotherapeut

bevoegd is om handelingen op het gebied van
de gezondheidszorg te verrichten;

verpleegkundige

een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel
1

van de Landsverordening beroepen in de

gezondheidszorg die als verpleegkundige
bevoegd is om handelingen op het gebied van
de gezondheidszorg te verrichten;

psychotherapeut

een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel
1

van de Landsverordening beroepen in de

gezondheidszorg die als psychotherapeut
bevoegd is om handelingen op het gebied van
de gezondheidszorg te verrichten;

gezondheidszorgpsycholoog

:

een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel
1

van de Landsverordening beroepen in de

gezondheidszorg

die

als

gezondheidszorgpsycholoog bevoegd is om

handelingen

op

het

gebied

van

de

gezondheidszorg te verrichten;

N.

na artikel 4 worden vier nieuwe artikelen toegevoegd, luidende:
Artikel 4a

De fysiotherapeut, die zich schuldig maakt aan gedragingen

welke het vertrouwen in zijn stand ondermijnen, of aan nalatigheid

waardoor schade ontstaat voor een persoon te wiens behoeve hem
raad of bij stand gevraagd wordt of aan wie hij die raad of bij stand
verleent, of die in de uitoefening van zijn beroep blijk geeft van niet

toelaatbare onkunde, kan, onverminderd zijn aansprakelijkheid
ingevolge andere wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan
een van de maatregelen, bedoeld in artikel 7.

Artikel 4b

De verpleegkundige, die zich schuldig maakt aan gedragingen

welke het vertrouwen in zijn stand ondermijnen, of aan nalatigheid

waardoor schade ontstaat voor een persoon te wiens behoeve hem
raad of bij stand gevraagd wordt of aan wie hij die raad of bij stand
verleent, of die in de uitoefening van zijn beroep blijk geeft van niet

toelaatbare onkunde, kan, onverminderd zijn aansprakelijkheid
ingevolge andere wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan
een van de maatregelen, bedoeld in artikel 7.
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Artikel 4c

De psychotherapeut, die zich schuldig maakt aan gedragingen

welke het vertrouwen in zijn stand ondermijnen, of aan nalatigheid
waardoor schade ontstaat voor een persoon te wiens behoeve hem
raad of bij stand gevraagd wordt of aan wie hij die raad of bij stand
verleent, of die in de uitoefening van zijn beroep blijk geeft van niet

toelaatbare onkunde, kan, onverminderd zijn aansprakelijkheid
ingevolge andere wettelijke voorschriften, worden onderworpen aan
een van de maatregelen, bedoeld in artikel 7.

Artikel 4d

De gezondheidszorgpsycholoog, die zich schuldig maakt aan

gedragingen welke het vertrouwen in zijn stand ondermijnen, of aan

nalatigheid waardoor schade ontstaat voor een persoon te wiens
behoeve hem raad of bijstand gevraagd wordt of aan wie hij die raad

of bijstand verleent, of die in de uitoefening van zijn beroep blijk
geeft van niet toelaatbare onkunde, kan, onverminderd zijn
aansprakelijkheid ingevolge andere wettelijke voorschriften, worden
onderworpen aan een van de maatregelen, bedoeld in artikel 7.

0. in artikel

5

worden de woorden "een arts, tandarts, verloskundige of

apotheker" vervangen door: een arts, tandarts, verloskundige, apotheker,
fysiotherapeut,

verpleegkundige,

psychotherapeut

en

gezondheidszorgpsycholoog;

P.

artikel 6, eerste lid, komt te luiden:
1.

Ten aanzien van een arts, tandarts, verloskundige, apotheker,

fysiotherapeut,

verpleegkundige,

gezondheidszorgpsycholoog

die een

psychotherapeut
gewoonte

maakt

of
van

drankmisbruik of misbruik van middelen als bedoeld in de
Landsverordening verdovende middelen (AB 1990 no. GT 7), of
3

misbruik van die pharmacologische middelen waarbij psychische
veranderingen kunnen optreden, wordt de maatregel, bedoeld in artikel
7, eerste lid, onderdeel e, toegepast.

het tweede lid van artikel 9 komt te luiden:

Q.

2. Indien een beslissing moet worden genomen ten aanzien van

tandarts,

een

verloskundige,

apotheker,

fysiotherapeut,

verpleegkundige, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog
wordt in het College een arts vervangen door onderscheidenlijk een

tandarts, een verloskundige, een apotheker, een fysiotherapeut, een
verpleegkundige,

een

psychotherapeut

respectievelijk

een

gezondheidszorgpsycholoog.

R. artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
1°.

het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:
c.

het bestuur van de instelling waar de arts, tandarts,
verloskundige, apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige
psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog uit hoofde
van een dienstbetrekking of anderszins werkzaam is.

2°. in het derde lid worden de woorden "de arts, tandarts, verloskundige

of

apotheker" vervangen door: de arts, tandarts, verloskundige, apotheker,
fysiotherapeut,

verpleegkundige,

psychotherapeut

of

gezondheidszorgpsycholoog;

S.

in het tweede lid van artikel 14 wordt de zinsnede "de arts, tandarts,

verloskundige of de apotheker" vervangen door: de arts, tandarts,

verloskundige, apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, psychotherapeut

of gezondheidszorgpsycholoog;
T.

in het eerste lid van artikel 15a wordt de zinsnede "een arts, tandarts,

verloskundige of apotheker" vervangen door: een arts, tandarts,
verloskundige, apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, psychotherapeut

of gezondheidszorgpsycholoog;
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2.

onderdeel W komt te luiden:
W. in de aanhef van artikel 18 worden de woorden "de arts, tandarts,

verloskundige of apotheker" vervangen door: de arts, tandarts, verloskundige,
apotheker,

fysiotherapeut,

verpleegkundige,

psychotherapeut

of

gezondheidszorgpsycholoog.

TOELICHTING
Voortschrijdende inzichten naar aanleiding van de vragen van de leden der Staten hebben geleid
tot aanvulling van de in voorgesteld artikel 2, eerste lid, opgenomen categorieen van
beroepsbeoefenaren waarvoor een registratie zal gelden.

Hierdoor dienen de in voorgesteld artikel 47 gedane voorstellen in de onderdelen M tot en met T
en onderdeel W, in overeenstemming daarme te worden gebracht.

De minister van Volksgezon heid,

0

org en Sport,
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