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Volksgezondheidswetgeving

Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg  
(P.B. 2009, no. 69) 

Landsverordening van de 23ste december 2009 inzake beroepen en 
beroepsuitoefening in de gezondheidszorg1

____________

IN NAAM DER KONINGIN! 
______

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, 

 In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking tot beroepen en 
beroepsuitoefening in de gezondheidszorg;

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, 
vastgesteld onderstaande landsverordening: 

Hoofdstuk 1 
Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder:
a. medische beroepsbeoefenaar  : degene die beroepsmatig, op basis van 

een daartoe strekkende met goed gevolg 
afgeronde opleiding, handelingen 
verricht op het gebied van de 
gezondheidszorg;

b. gezondheidszorg : de zorg voor de gezondheid van de mens; 
c. handelingen op het gebied 
 van de gezondheidszorg : naast de onder d omschreven handelingen 

1 Zie voor schriftelijke gedachtewisseling met Staten stukken Zitting 2009-2010-3420 
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op het gebied van de geneeskunst alle 
andere verrichtingen - het onderzoeken en 
het geven van raad daaronder begrepen -, 
rechtstreeks betrekking hebbende op een 
persoon en ertoe strekkende diens 
gezondheid te bevorderen of te bewaken; 

d. handelingen op het gebied 
 van de geneeskunst : 1°.   alle beroepsmatige verrichtingen    - 

het onderzoeken en het geven van 
raad daaronder begrepen- , 
rechtstreeks betrekking hebbende 
op een persoon en ertoe strekkende 
hem van een ziekte te genezen, hem 
voor het ontstaan van een ziekte te 
behoeden of zijn gezondheids-
toestand te beoordelen, dan wel 
verloskundige bijstand te verlenen; 

   2°. het bij een persoon afnemen van 
bloed of wegnemen van weefsel 
voor andere doeleinden dan die, 
bedoeld onder 1°; 

  3°. het wegnemen van weefsel bij een 
overledene en het verrichten van 
sectie;

e. voorbehouden handeling : een  handeling op  het gebied  van de 
geneeskunst, die slechts door een 
medische beroepsbeoefenaar behorende 
tot een daartoe bij of krachtens deze 
landsverordening aangewezen categorie 
van medische beroepsbeoefenaren mag 
worden verricht;

f. register : een ingevolge artikel 5, eerste lid, inge-
steld register; 

g. Minister : de   Minister van Volksgezondheid en 
Sociale Ontwikkeling; 

h. Inspectie  : de Inspectie voor de Volksgezondheid, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de 
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Landsverordening Inspectie voor de 
Volksgezondheid2;

i. Commissie : de Commissie beoordeling opleiding en 
vakbekwaamheid medische 
beroepsbeoefenaren, bedoeld in artikel 
32.

Artikel 2 

1. Deze landsverordening is van toepassing op alle medische 
beroepsbeoefenaren.

2. Het is een medische beroepsbeoefenaar verboden beroepsmatig handelingen 
te verrichten op het gebied van de gezondheidszorg indien hij niet is 
geregistreerd overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 15 of zich heeft 
aangemeld overeenkomstig de artikelen 16 en 17. 

3. Bij de registratie of aanmelding van een medische beroepsbeoefenaar wordt 
diens gebied van deskundigheid vermeld overeenkomstig het bij en 
krachtens artikel 20 bepaalde.

4. Een medische beroepsbeoefenaar is slechts bevoegd binnen het gebied van 
zijn deskundigheid handelingen op het gebied van de gezondheidszorg te 
verrichten.

Artikel 3 

Voor de toepassing van deze landsverordening worden medische beroeps-
beoefenaren onderscheiden in:
a. degenen wier opleiding: 

1°. voldoet aan krachtens deze landsverordening gestelde opleidingseisen, 
2°. blijkens de op deze landsverordening berustende bepalingen is 

aangewezen, of geaccrediteerd, of 
3°. gelijkwaardig is beoordeeld als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, en 

die op basis daarvan zijn geregistreerd; 
b. degenen wier opleiding:  

1°. niet voldoet aan krachtens deze landsverordening gestelde opleidings-
eisen,

2°. blijkens de op deze landsverordening berustende bepalingen niet is 
aangewezen of geaccrediteerd, of 

2 P.B. 2003, no. 8 
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3°. niet gelijkwaardig is beoordeeld als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, en 
die zich op basis daarvan hebben aangemeld. 

Artikel 4 

Zolang een medische beroepsbeoefenaar geschorst is, wordt de betrokkene 
gelijkgesteld met degene die niet is geregistreerd of aangemeld. 

Hoofdstuk 2 
Registratie en aanmelding 

§ 1.  Registratie 

Artikel 5 

1. Voor de in artikel 3, eerste lid, onder a, bedoelde groep medische 
beroepsbeoefenaren stelt de Minister per beroepsgroep een register in, 
waarin degenen die aan de daarvoor bij of krachtens deze landsverordening 
gestelde voorwaarden voldoen, op hun verzoek worden geregistreerd. Deze 
registers worden beheerd door de Inspectie. 

2. De registers worden ingesteld:  
a. ten behoeve van het toezicht op de uitvoering of naleving van het eerste 

lid, en de artikelen 29 en 30. 
b. ten einde te kunnen voldoen aan een verzoek om informatie als bedoeld 

in artikel 14; en 
c. voor de in artikel 15 bedoelde doeleinden. 

Artikel 6 

1. De Inspectie beslist op een verzoek om registratie. 
2. De registratie kan, voor zover daartoe gegronde aanleiding bestaat, worden 

beperkt voor wat betreft: 
a. de geldigheidsduur van de registratie; en
b. de bevoegdheid tot de uitoefening van het beroep.

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld ter 
zake van: 
a. de wijze van indiening van een verzoek om registratie en de daarbij te 

verstrekken gegevens en over te leggen bescheiden, nodig voor de 
beoordeling van het verzoek;
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b. de vergoeding die de verzoeker vooraf is verschuldigd voor de 
behandeling van het verzoek; en 

c. een jaarlijkse vergoeding die de geregistreerde is verschuldigd voor de 
aan de door de overheid in het kader van deze landsverordening ten 
behoeve van geregistreerden te verrichten werkzaamheden verbonden 
kosten.

4. De Inspectie beslist een verzoek om registratie niet in behandeling te nemen 
indien de gegevens of bescheiden, bedoeld in het derde lid, onder a, niet 
binnen redelijke termijn zijn verstrekt respectievelijk overgelegd of de 
vergoeding, bedoeld in het derde lid, onder b, niet binnen redelijke termijn is 
betaald.

5. Bij elke registratie worden vermeld de naam, voornamen, geslacht, 
geboortedatum, nationaliteit en adres van de betrokkene en het nummer en 
het tijdstip van registratie alsmede het gebied van deskundigheid van de 
betrokken medische beroepsbeoefenaar. 

Artikel 7 

De registratie wordt geweigerd indien:
a. de verzoeker geen getuigschrift kan overleggen als bedoeld in artikel 19, 

eerste of derde lid, dan wel naar het oordeel van de Commissie geen sprake 
is van de gelijkwaardigheid, bedoeld in artikel 19, vijfde lid; 

b. de verzoeker ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis; 

c. jegens verzoeker een maatregel, berustende op een rechterlijke, 
tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is, op grond 
waarvan hij zijn rechten ter zake van de uitoefening van het desbetreffende 
beroep geheel of gedeeltelijk dan wel tijdelijk of blijvend heeft verloren. 

Artikel 8 

De registratie wordt doorgehaald:  
a. in geval van overlijden van de geregistreerde; 
b. op verzoek van de geregistreerde; 
c. de geregistreerde ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 

uitspraak onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis, voor de duur 
van die curatele; 

d. indien jegens de geregistreerde een maatregel, berustende op een 
rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is, 
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op grond waarvan hij zijn rechten ter zake van de uitoefening van het 
desbetreffende beroep, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, heeft 
verloren. In de gevallen waarin sprake is van een gedeeltelijk of tijdelijk 
verlies van rechten, vindt de doorhaling dienovereenkomstig plaats; 

e. indien achteraf feiten of omstandigheden bekend worden, die, waren zij 
bekend geweest op het tijdstip van registratie, zouden hebben geleid tot 
weigering van de registratie. 

Artikel 9 

De registratie van medische beroepsbeoefenaren die behoren tot een bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te geven categorie, wordt vijf 
jaar na de datum van registratie of een  
andere bij dat landsbesluit vast te stellen datum doorgehaald, tenzij betrokkene 
voldoet aan bij of krachtens dat landsbesluit aangegeven bekwaamheidseisen. 

Artikel 10 

1. De geregistreerde is verplicht elke wijziging van de in het register 
opgenomen gegevens onverwijld aan de Inspectie kenbaar te maken ten 
einde de geregistreerde gegevens aan de feitelijke situatie aan te passen. 

2. Een registratie kan voorts ambtshalve worden gewijzigd indien de Inspectie 
van oordeel is dat de geregistreerde ten onrechte wijziging in zijn situatie 
niet aan de Inspectie heeft bekendgemaakt. 

Artikel 11 

Onverminderd het bepaalde in artikel 8, houdt de Inspectie aantekening in het 
register van enige maatregel jegens een medische beroepsbeoefenaar getroffen op 
grond van een rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing ter 
zake van de uitoefening van diens medisch beroep in het bijzonder wegens het 
niet naleven van het bij of krachtens de artikelen 29 en 30 bepaalde. 

Artikel 12 

Iedere registratie, aantekening of doorhaling in een register geschiedt op grond 
van een daartoe strekkende gedagtekende en aan de betrokkene gerichte 
beschikking.
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Artikel 13

1. De Inspectie draagt zorg voor openbare kennisgeving van:  
a. hetgeen, op grond van artikel 11 ten aanzien van een maatregel, 

inhoudende de gehele of gedeeltelijke schorsing of ontzegging van de 
bevoegdheid het in het register vermelde beroep uit te oefenen, in het 
register is aangetekend en vermeld, behoudens voor zover 
geheimhouding is voorgeschreven krachtens artikel 16, derde lid, van 
de Landsverordening van de 4de maart 1957 houdende regeling van de 
4de maart 1957 houdende regeling van de tuchtrechtspraak over de 
personen die de geneeskunst uitoefenen, zomede over apothekers3 en 
met dien verstande dat van de aan een geregistreerde opgelegde 
voorwaarden uitsluitend wordt kennisgegeven in bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, aan te geven gevallen;  

b. de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk geworden vonnis wegens 
handelen in strijd met deze landsverordening; 

c. de registratie van een persoon in geval de voorafgaande registratie van 
die persoon ingevolge artikel 8, onderdeel c, is doorgehaald geweest. 

2. In de openbare kennisgeving worden de naam en de woonplaats van de 
betrokkene vermeld. De openbare kennisgeving geschiedt op bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, te regelen wijze, met dien 
verstande dat zij in ieder geval geschiedt in het blad waarin van landswege 
officiële berichten worden bekend gemaakt. 

Artikel 14 

1. Aan de betrokkene wordt op diens verzoek medegedeeld wat te zijnen 
aanzien in het desbetreffende register vermeld staat. 

2. Aan een ieder die zulks verzoekt, wordt medegedeeld of:  
a. een persoon is geregistreerd; 
b. de registratie tijdelijk is doorgehaald; 
c. ten aanzien van een geregistreerde een maatregel, inhoudende een 

gehele of gedeeltelijke schorsing of ontzegging van de bevoegdheid 
het in het register vermelde beroep uit te oefenen, van kracht is, met, 
zo dit het geval is, een omschrijving van de inhoud van de maatregel; 
het bepaalde in dit onderdeel vindt geen toepassing ingeval 
geheimhouding is voorgeschreven als bedoeld in artikel 13, eerste lid, 
onder a; 

3  P.B. 1957, no. 30 
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d. in bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te geven 
gevallen ten aanzien van een geregistreerde voorwaarden zijn gesteld, 
met, zo dit het geval is, een omschrijving van die voorwaarden en, in 
geval deze tot een proeftijd zijn beperkt, een vermelding van de duur 
daarvan.

3. De verstrekking van mededelingen, bedoeld in het tweede lid, anders dan 
aan bestuursorganen en daaronder ressorterende diensten, geschiedt slechts 
voor zover zij schriftelijk plaatsvindt tegen betaling van een bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, vast te stellen vergoeding. 

Artikel 15 

De in de registers opgenomen gegevens kunnen tevens worden gebruikt ten 
behoeve van: 
a. het samenstellen van overzichten in zodanige vorm dat zij niet tot 

individuele personen herleidbaar zijn; 
b. het met toestemming van de Minister aanschrijven van geregistreerde 

personen in het kader van het verrichten van beleidsondersteunend of 
wetenschappelijk onderzoek de volksgezondheid betreffende; 

c. de toezending van informatie, de volksgezondheid betreffende, door de 
Inspectie of door andere door de Minister aangewezen bestuursorganen aan 
de geregistreerde personen. 

§ 2.  Aanmelding 

Artikel 16 

1. De Inspectie houdt aantekening van de aanmelding van medische beroeps-
beoefenaren, bedoeld in artikel 3, onderdeel b. 

2. De aanmelding en de aantekening daarvan, brengt niet met zich mee dat de 
opleiding van de betrokken medische beroepsbeoefenaar noch diens beroep 
van overheidswege wordt erkend. 

Artikel 17 

Ter zake van de aantekening van de aanmelding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, 
zijn de artikelen 5, eerste lid, laatste volzin en tweede lid, en 6 tot en met 15, met 
uitzondering van de artikelen 7, onderdeel a, en 9, van overeenkomstige 
toepassing.
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Hoofdstuk 3
Erkende beroepen in de gezondheidszorg 

§ 1.  Titelbescherming 

Artikel 18 

1. Aan degenen die overeenkomstig artikel 5, eerste lid, zijn geregistreerd, is 
het recht voorbehouden de benaming van hun beroep, zoals opgenomen in 
hun registratie, als titel te voeren. 

2. Het is degene aan wie het recht tot het voeren van een titel niet toekomt op 
grond van het eerste lid, verboden deze titel, een daarop gelijkende 
benaming of een vertaling daarvan dan wel een op die titel betrekking 
hebbend onderscheidingsteken, aangegeven met toepassing van artikel 51 of 
daarmee in hoofdzaak overeenstemmend, te voeren. 

3. Waar in deze landsverordening of in daarop berustende bepalingen personen 
met de in het eerste lid bedoelde benaming worden aangeduid, worden, voor 
zover niet anders blijkt, daaronder verstaan degenen die als zodanig zijn 
geregistreerd.

§ 2.  Getuigschrift en opleidingseisen 

Artikel 19 

1. Om in het desbetreffende register te kunnen worden geregistreerd, is vereist 
dat de betrokkene een getuigschrift heeft overgelegd van een met goed 
gevolg afgelegd examen van een opleiding die voldoet aan bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, gestelde opleidingseisen, die zowel de 
vereiste theoretische kennis als praktische ervaring gericht op de 
uitoefening van het desbetreffende beroep omvatten. 

2. Bij het in het eerste lid bedoelde landsbesluit worden, de Commissie 
gehoord, opleidingen aangewezen, waarvan is vastgesteld dat deze voldoen 
aan de in het eerste lid bedoelde opleidingseisen. 

3. Indien geen getuigschrift kan worden overgelegd als bedoeld in het eerste 
lid, vindt registratie slechts plaats indien de betrokkene een getuigschrift 
heeft overgelegd van een met goed gevolg afgelegd examen aan een 
opleiding die is geaccrediteerd door een overeenkomstig bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, te stellen regels bij ministeriële 
beschikking, aangewezen accreditatieorgaan. Indien een accreditatieorgaan 
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wenst aangewezen te worden is het voor de behandeling van het verzoek 
daartoe een bij het in de eerste volzin bedoelde landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, te bepalen vergoeding verschuldigd. 

4. Onder accreditatie, bedoeld in het derde lid, wordt verstaan een keurmerk 
dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van de opleiding zowel 
onderwijskundig als vakinhoudelijk positief is beoordeeld. 

5. Indien geen getuigschrift als bedoeld in het eerste of derde lid kan worden 
overgelegd, wordt de gevolgde opleiding, alvorens een beslissing over de 
registratie kan worden genomen, door de Commissie getoetst op gelijk-
waardigheid aan de in het eerste lid bedoelde opleidingseisen dan wel aan 
het gemiddelde opleidingsniveau van opleidingen als bedoeld in het derde 
lid.

6. Indien de Commissie de in het vijfde lid bedoelde gelijkwaardigheid niet 
aanwezig acht, dan adviseert de Commissie de Inspectie tot afwijzing van de 
aanvraag om registratie.  

7. Indien sprake is van een beperkte afwijking van de in het vijfde lid bedoelde 
gelijkwaardigheid, kan de Commissie, mits de betrokkene bevoegd is tot de 
uitoefening van het desbetreffende beroep in haar volle omvang in het land 
alwaar het getuigschrift is behaald, de Inspectie adviseren dat: 
a. de door de betrokkene verworven praktische ervaring voldoende wordt 

geacht als compensatie voor het niet geheel voldoen aan de 
opleidingseisen;

b. niet eerder tot registratie wordt overgegaan dan nadat de betrokkene 
met goed gevolg een aanvullende opleiding ter zake van diens 
theoretische of praktische vorming heeft afgerond; of 

c. de betrokkene slecht gedeeltelijk bevoegd is tot het verrichten van 
handelingen op het gebied van de gezondheidszorg. 

§ 3.  Deskundigheidsgebied 

Artikel 20 

1. Bij de registratie van medische beroepsbeoefenaren, bedoeld in artikel 3, 
onderdeel a, wordt als het gebied van deskundigheid vermeld: 
a. voor zover het betreft een verzoek om registratie op basis van een 

overgelegd getuigschrift als bedoeld in artikel 19, eerste of derde lid, dan 
wel op basis van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 19, vijfde lid: 
het per categorie medische beroepsbeoefenaren bij landsbesluit, 
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houdende algemene maatregelen, omschreven gebied van deskundigheid 
dat aansluit bij de door de betrokkene gevolgde opleiding; 

b. voor zover het betreft een verzoek om registratie als bedoeld in artikel 
21, tweede lid het ter zake een bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, krachtens artikel 21, eerste lid, aangewezen specialisme bij 
dat landsbesluit omschreven gebied van deskundigheid dat aansluit bij de 
door de betrokkene verworven bijzondere deskundigheid. 

2. Bij de aanmelding van medische beroepsbeoefenaren, bedoeld in artikel 3, 
onderdeel b, wordt het gebied van deskundigheid vermeld met inachtneming 
van het overgelegde getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd examen 
van de door de betrokkene gevolgde opleiding. 

§ 4.  Medische specialismen 

Artikel 21 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen deelgebieden 
van de medische beroepsuitoefening als specialisme worden aangewezen. 

2. De Inspectie kan de krachtens artikel 5, eerste lid, geregistreerde medische 
beroepsbeoefenaar, die een bijzondere deskundigheid heeft verworven op 
een krachtens het eerste lid als specialisme aangewezen deelgebied van de 
medische beroepsuitoefening, op diens schriftelijk verzoek in het register, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, opnemen als specialist op het desbetreffende 
deelgebied van de medische beroepsuitoefening. 

3. Bij het in het eerste lid bedoelde landsbesluit kunnen organisaties worden 
aangewezen wier schriftelijke erkenning van een medische 
beroepsbeoefenaar als bevoegd tot het beoefenen van een specifiek 
specialisme op basis van diens bijzondere deskundigheid, voor de Inspectie 
geldt als voldoende bewijs om uitvoering te geven aan het verzoek, bedoeld 
in het tweede lid.

4. De Inspectie legt het verzoek van de medische beroepsbeoefenaar die bij 
diens verzoek, bedoeld in het tweede lid, geen schriftelijke erkenning als 
bedoeld in het derde lid overlegt, om advies voor aan de Commissie. Indien 
deze commissie bij de beoordeling van het verzoek een beperkte afwijking 
constateert ten opzichte van het ten aanzien van het desbetreffende 
specialisme in de Nederlandse Antillen aanvaarde gemiddelde opleidings-
niveau, kan de Commissie adviseren dat: 
a. de door de betrokkene verworven praktische ervaring voldoende wordt 

geacht als compensatie voor het niet geheel voldoen aan bedoelde 
opleidingseisen; danwel 

100



Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg 

b. niet eerder opneming van het specialisme bij de vermelding van de 
betrokkene in het register, bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt over-
gegaan dan nadat de betrokkene met goed gevolg een aanvullende 
opleiding ter zake van diens theoretische of praktische vorming heeft 
afgerond.

5. Bij het in het eerste lid bedoelde landsbesluit kan worden bepaald dat de aan 
een specialisme verbonden titel geldt als wettelijk erkende specialistentitel. 

6. Artikel 6, tweede, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op 
de aanvraag en beslissing ter zake van de opneming van een specialisme bij 
de vermelding in het register, bedoeld in artikel 5, eerste lid. 

Artikel 22 

De doorhaling van een registratie of de aantekening van een schorsing in het 
register brengt van rechtswege mee dat de vermelding in het register van de 
betrokkene als specialist is vervallen, onderscheidenlijk dienovereenkomstig is 
geschorst. Van elke doorhaling of schorsing wordt tevens mededeling gedaan aan 
de desbetreffende beroepsorganisatie.

Artikel 23 

1. Aan degenen aan wier registratie op grond van artikel 21, tweede lid, een 
vermelding is toegevoegd als specialist op een gebied waarop een krachtens 
artikel 21, vijfde lid, erkende specialistentitel betrekking heeft, is het recht 
voorbehouden die specialistentitel te voeren. 

2. Het is degene aan wie het recht tot het voeren van een krachtens deze 
landsverordening erkende specialistentitel niet toekomt op grond van het 
eerste lid, verboden deze titel, een daarop gelijkende benaming of een 
vertaling daarvan te voeren. 

Hoofdstuk 4 
Voorbehouden handelingen 

Artikel 24 

Als voorbehouden handelingen in de zin van deze landsverordening worden 
aangemerkt: 
a. het verrichten van heelkundige handelingen; 
b. het verrichten van verloskundige handelingen; 

101



Volksgezondheidswetgeving

c. het verrichten van endoscopieën;
d. het verrichten van catheterisaties; 
e. het geven van injecties; 
f. het verrichten van puncties; 
g. het brengen onder narcose; 
h. het verrichten van handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen 

of toestellen die ioniserende stralen uitzenden; 
i. het verrichten van electieve cardioversie; 
j. het toepassen van defibrillatie; 
k. het toepassen van elektroconvulsieve therapie; 
l. steenvergruizing;
m. het toepassen van kunstmatige fertilisatie. 

Artikel 25 

1. Tot het verrichten van heelkundige handelingen - waaronder worden 
verstaan handelingen, liggende op het gebied van de geneeskunst, waarbij 
de samenhang van de lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet 
direct herstelt - zijn bevoegd:
a.  de geneeskundigen, 
b.  de tandheelkundigen, 
c.  de verloskundigen, 
doch de onder b en c genoemde personen uitsluitend voor zover het betreft 
handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 20, worden 
gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

2.    Tot het verrichten van verloskundige handelingen zijn bevoegd:
a. de geneeskundigen, 
b. de verloskundigen, doch deze uitsluitend voor zover het betreft 

handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 20, 
worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

3.    Tot het verrichten van endoscopieën zijn de geneeskundigen bevoegd. 

4.    Tot het verrichten van catheterisaties zijn bevoegd:
a.  de geneeskundigen, 
b.  de verloskundigen, doch deze uitsluitend voor zover het betreft 
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handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 20, 
worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

5.   Tot het geven van injecties zijn bevoegd:
a.  de geneeskundigen, 
b.  de tandheelkundigen, 
c.  de verloskundigen, 
doch de onder b en c genoemde personen uitsluitend voor zover het betreft 
handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 20, worden 
gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

6.    Tot het verrichten van puncties zijn bevoegd:
a.  de geneeskundigen, 
b.  de verloskundigen, doch deze uitsluitend voor zover het betreft 

handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 20, 
worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

7.   Tot het brengen onder narcose zijn bevoegd:  
a.  de geneeskundigen, 
b.  de tandheelkundigen, doch deze uitsluitend voor zover het betreft 

handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 20, 
worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

8.   Tot het verrichten van handelingen, op het gebied van de gezondheidszorg, 
met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende 
stralen uitzenden, zijn bevoegd:
a.  de geneeskundigen, 
b.  de tandheelkundigen, 
doch uitsluitend voor zover zij voldoen aan de binnen de genoemde groepen 
van medische beroepsbeoefenaren algemeen aanvaarde regels inzake het 
gebruiken van zodanige stoffen en toestellen, alsmede, voor zover het betreft 
tandheelkundigen, uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de 
aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het bij hoofdstuk 3 bepaalde 
worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 
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9.   Tot het verrichten van electieve cardioversie zijn de geneeskundigen 
bevoegd.

10.   Tot het toepassen van defibrillatie zijn de geneeskundigen bevoegd. 

11. Tot het toepassen van elektroconvulsieve therapie zijn de geneeskundigen 
bevoegd.

12. Tot het toepassen van steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden zijn 
de geneeskundigen bevoegd. 

13. Tot het toepassen van kunstmatige fertilisatie, waaronder begrepen het 
verrichten van handelingen ten aanzien van menselijke geslachtscellen en 
embryo's, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand brengen 
van een zwangerschap, zijn de geneeskundigen bevoegd. 

14. De personen, genoemd in het eerste tot en met het dertiende 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 verrichten van die 
handelingen. De personen, genoemd in het eerste tot en met het dertiende 
lid, die niet voldoen aan het bepaalde in de eerste volzin, worden voor de 
toepassing van de artikelen 27 en 28, eerste lid, onder a, aangemerkt als 
personen die hun bevoegdheid ontlenen aan het in dit artikel bepaalde. 

Artikel 26 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels 
overeenkomstig artikel 25 worden gesteld met betrekking tot bij dat 
landsbesluit omschreven handelingen op het gebied van de 
gezondheidszorg, die niet in dat artikel worden genoemd. 

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan voorts met 
betrekking tot bij dat landsbesluit omschreven handelingen, die in artikel 25 
zijn genoemd, wijziging worden gebracht ter zake van de in artikel 25 
vervatte toekenning van bevoegdheid, alsook worden bepaald dat de 
artikelen 25 en 28 met betrekking tot bij dat landsbesluit omschreven 
handelingen niet langer gelden. 

3. Indien niet binnen zes maanden na de inwerkingtreding van een 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in het eerste of 
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tweede lid bij de Staten een ontwerp-landsverordening is ingediend tot 
wijziging van artikel  25 overeenkomstig dat landsbesluit, alsook indien een 
zodanige aangeboden ontwerp-landsverordening wordt ingetrokken dan wel 
indien de Staten besluiten tot het niet goedkeuren van de aangeboden 
ontwerp-landsverordening, wordt dat landsbesluit onverwijld ingetrokken. 

Artikel 27 

Het is een medische beroepsbeoefenaar, die zijn bevoegdheid tot het verrichten 
van een bij of krachtens de artikelen 25 en 26 omschreven handeling ontleent aan 
het bij of krachtens die artikelen bepaalde, verboden aan een ander opdracht te 
geven tot het verrichten van die handeling, mits:  
a.  in gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen worden 

gegeven omtrent het verrichten van de handeling en toezicht door de 
opdrachtgever op het verrichten van de handeling en de mogelijkheid tot 
tussenkomst van een zodanig persoon voldoende zijn 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. 

Artikel 28 

Het is degene die niet behoort tot de medische beroepsbeoefenaren die hun 
bevoegdheid tot het verrichten van een voorbehouden handeling ontlenen aan het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 25 en 26 verboden buiten noodzaak 
beroepsmatig een zodanige handeling te verrichten, tenzij zulks geschiedt:  
a. ingevolge een opdracht van een medische beroepsbeoefenaar, 

1°. die zijn bevoegdheid ontleent aan het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 25 en 26; en 

2°. de betrokken medische beroepsbeoefenaar redelijkerwijs mag 
aannemen dat hij beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het 
behoorlijk uitvoeren van de opdracht, en 

3°. deze laatste - voor zover de opdrachtgever aanwijzingen heeft gegeven 
- handelt overeenkomstig die aanwijzingen, en 

4°. het toezicht op het verrichten van die handeling door de opdrachtgever 
en de mogelijkheid tot tussenkomst van een zodanig persoon 
voldoende zijn verzekerd; dan wel 

b. door een medische beroepsbeoefenaar, die behoort tot een bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, aangewezen categorie van medische 
beroepsbeoefenaren en het een bij dat landsbesluit aangewezen handeling 
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betreft, in welk geval de desbetreffende handeling mag worden verricht 
zonder toezicht of de mogelijkheid van tussenkomst van een opdrachtgever. 

Hoofdstuk 5 
Kwaliteit van de beroepsuitoefening 

Artikel 29 

1. Een medische beroepsbeoefenaar biedt zorg aan die verantwoord is. 
2. Zorg is slechts verantwoord te achten als die ten minste wordt verleend op 

basis van deskundigheid, van een goed niveau is, doeltreffend, doelmatig, 
patiëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. 

Artikel 30 

1. Een medische beroepsbeoefenaar organiseert zijn beroepsuitoefening op 
zodanige wijze en voorziet zich zodanig van materieel, dat een en ander 
leidt of redelijkerwijze moet leiden tot verantwoorde zorg. 

2. Het uitvoeren van het eerste lid omvat mede de systematische bewaking, 
beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen, indien het niveau 
van de uitoefening van de gezondheidszorg dit vereist, regels worden 
gesteld met betrekking tot de uitvoering van het eerste en tweede lid. 

4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorts, indien 
zulks noodzakelijk is gebleken ter bevordering van een goede uitoefening 
van de gezondheidszorg, regels worden gesteld inhoudende:  
a. de verplichting om in bij het landsbesluit aan te geven gevallen van een 

door medische beroepsbeoefenaren gegeven behandeling aan de 
Inspectie opgave te doen overeenkomstig daarbij gestelde regels; 

b. de verplichting om bij het landsbesluit aan te geven gegevens te 
vermelden op een recept als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, 
van de Landsverordening op de Geneesmiddelenvoorziening; 

c. het verbod aan medische beroepsbeoefenaren om een overeenkomst, 
die hen bijzondere voordelen verschaft, aan te gaan met bij het 
landsbesluit aan te wijzen categorieën van personen; 

d. eisen met betrekking tot de rechten van personen aan wie 
gezondheidszorg wordt verleend. 
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Artikel 31 

Indien de Inspectie van oordeel is dat voldoende waarborgen voor de bij of 
krachtens deze landsverordening beoogde kwaliteit van de medische 
beroepsuitoefening ontbreken, kan de Inspectie, na een voorafgaande schriftelijke 
waarschuwing, bij het voortduren van de ongewenste situatie, bij gemotiveerde 
beslissing, gehoord de belanghebbende, bij wijze van voorlopige voorziening 
besluiten tot tijdelijke doorhaling van de registratie of aanmelding in het register. 

Artikel 31a 

1. Elke medische beroepsbeoefenaar treft of onderwerpt zich aan een regeling 
voor de behandeling van klachten over een handeling of gedraging van hem 
of van een voor hem werkzame persoon jegens een patiënt: 
a. ofwel tezamen met andere medische beroepsbeoefenaren behorende tot 

dezelfde beroepsgroep; 
b. ofwel tezamen met de medische beroepsbeoefenaren behorende tot een 

of meer andere beroepsgroepen of zorginstellingen; 
c. ofwel door een bestaande regeling inzake de behandeling van klachten 

in de zorgsector van toepassing te verklaren en zich daaraan te 
onderwerpen. 

2. Elke medische beroepsbeoefenaar brengt de op hem van toepassing zijnde 
regeling voor de afhandeling van klachten op passende wijze onder de 
aandacht van zijn patiënten. 

3. Elke regeling voor de behandeling van klachten:
a. voorziet erin dat de klachten van patiënten worden behandeld door een 

klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een 
onafhankelijk voorzitter die niet afkomstig is uit de desbetreffende 
beroepsgroep;

b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt 
deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht 
rechtstreeks betrekking heeft;

c. waarborgt dat de klachtencommissie binnen een in de regeling 
vastgelegde termijn na indiening van de klacht de klager, degene over 
wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de medische 
beroepsbeoefenaar, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stelt 
van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet 
vergezeld van aanbevelingen;
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d. waarborgt dat bij afwijking van de onder c bedoelde termijn de 
klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling doet aan 
de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde 
persoon is, de medische beroepsbeoefenaar, onder vermelding van de 
termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht 
zal uitbrengen;

e. waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd, door de 
klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling of 
schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is 
geklaagd;

f. waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd, zich bij de 
behandeling van de klacht kunnen laten bijstaan.

4. Elke medische beroepsbeoefenaar ziet erop toe dat de klachtencommissie, 
bedoeld in het derde lid, onderdeel a, haar werkzaamheden verricht volgens 
een door deze commissie op te stellen reglement. 

5. Door of namens een patiënt kan bij de klachtencommissie, bedoeld in het 
derde lid, een klacht tegen een medische beroepsbeoefenaar worden 
ingediend over een handeling of gedraging van hem of van een voor hem 
werkzame persoon jegens de patiënt. 

6. De medische beroepsbeoefenaar deelt de klager en commissie die de klacht 
behandelt, binnen een maand na ontvangst van het oordeel over de klacht, 
schriftelijk mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal 
nemen en zo ja, welke. Bij afwijking van de in de eerste volzin genoemde 
termijn, doet de medische beroepsbeoefenaar daarvan met redenen omkleed 
mededeling aan de klager en de commissie die de klacht behandelt, onder 
vermelding van de termijn waarbinnen de medische beroepsbeoefenaar zijn 
standpunt aan hen kenbaar zal maken. 

7. In afwijking van het vijfde lid kan door of namens een nabestaande van een 
inmiddels overleden patiënt bij een klachtencommissie als bedoeld in het 
derde lid eveneens een klacht tegen een medische beroepsbeoefenaar 
worden ingediend over een handeling of gedraging van hem of van een voor 
hem werkzame persoon jegens de overledene. 
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Hoofdstuk 6 
Commissie beoordeling opleiding en vakbekwaamheid 

medische beroepsbeoefenaren 

Artikel 32 

Er is een Commissie beoordeling opleiding en vakbekwaamheid medische 
beroepsbeoefenaren.

Artikel 33 

De Commissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de 
Minister en de Inspectie ter zake van de opleiding en vakbekwaamheid van 
medische beroepsbeoefenaren. 

Artikel 34 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gegeven ten 
aanzien van de samenstelling en werkwijze van de Commissie alsmede een aan 
de leden toe te kennen vergoeding.

Hoofdstuk 7 
Toezicht en opsporing 

Artikel 35 

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 
landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen 
medewerkers van de Inspectie. Een zodanige aanwijzing wordt bekend-
gemaakt in het blad waarin van landswege officiële berichten worden 
geplaatst.

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover 
dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd: 
a. alle inlichtingen te vragen; 
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b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere 
informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk 
mee te nemen; 

c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe 
tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen; 

d. alle plaatsen met uitzondering van woningen en tot woning bestemde 
gedeelten van vaartuigen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 
bewoner te betreden, eventueel vergezeld van door hen aangewezen 
personen;

e. woningen of tot woning bestemde gedeelten van vaartuigen zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de bewoner binnen te treden. 

3. Zonodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

4. Op het binnentreden van woningen of van tot woning bestemde gedeelten 
van vaartuigen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, is Titel 4 van het 
Derde Boek van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige 
toepassing, met uitzondering van de artikelen 155, vierde lid, 156, tweede 
lid, 157, tweede en derde lid, 158, eerste lid, laatste zinsnede, en 160, eerste 
lid, en met dien verstande dat de machtiging wordt verleend door de 
procureur-generaal.

5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen 
alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt 
gevorderd.

6. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot 
geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover 
dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.  

Artikel 36 

1. Toezichthouders zijn bevoegd, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van 
hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, inzage te nemen in patiëntendossiers. 

2. Beheerders van de in het eerste lid bedoelde dossiers zijn verplicht aan de 
toezichthouder alle medewerking te verlenen die op grond van het eerste lid 
wordt gevorderd. Artikel 35, zesde lid, is in een zodanig geval niet van 
toepassing.
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Artikel 37 

1. Met de opsporing van de bij de artikelen 38 en 41 tot en met 44 strafbaar 
gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelde medewerkers, belast de bij landsbesluit aangewezen 
medewerkers van de Inspectie.  

2. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in het blad waarin van 
landswege officiële berichten worden geplaatst. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden 
gesteld omtrent de vereisten waaraan de ingevolge het eerste lid aangewezen 
personen dienen te voldoen.

Hoofdstuk 8 
Strafbepalingen

Artikel 38 

1. Degene die handelt in strijd met artikel 2, tweede lid, doordat hij niet is 
geregistreerd of aangemeld op grond van artikel 5, eerste lid, 
onderscheidenlijk artikel 16, eerste lid, of, wel geregistreerd of aangemeld 
zijnde, bij het verrichten van handelingen op het gebied van de gezondheids-
zorg kennelijk is getreden buiten de grenzen van hetgeen tot zijn gebied van 
deskundigheid wordt gerekend en bij het verrichten van handelingen op het 
gebied van de gezondheidszorg buiten noodzaak schade of een 
aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander veroorzaakt 
dan wel binnen de grenzen van hetgeen tot zijn gebied van deskundigheid 
wordt gerekend en bij het verrichten van handelingen op het gebied van de 
gezondheidszorg buiten noodzaak schade of een aanmerkelijke kans op 
schade aan de gezondheid van een ander veroorzaakt, wordt gestraft hetzij 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden, hetzij met geldboete van ten 
hoogste honderdduizend gulden, hetzij met beide straffen. 

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon weet of zou behoren te weten 
danwel ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij schade of een 
aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander veroorzaakt, 
wordt hij gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, 
hetzij met geldboete van ten hoogste tweehonderdduizend gulden, hetzij met 
beide straffen. 
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3. Bij veroordeling wegens een van de in het eerste of tweede lid omschreven 
feiten kan de betrokkene tevens tijdelijk gedeeltelijk of geheel worden 
ontzet van het recht het desbetreffende beroep uit te oefenen. 

Artikel 39 

1. Indien tegen de verdachte van overtreding van artikel 38 ernstige bezwaren 
zijn gerezen en de bescherming van de volksgezondheid dat dringend 
vordert, is de officier van justitie, zolang de behandeling ter terechtzitting 
nog niet is aangevangen, bevoegd, gehoord de Inspectie, de verdachte bij 
aan deze te betekenen kennisgeving als voorlopige maatregel te bevelen zich 
van bepaalde handelingen te onthouden. 

2. De verdachte kan tegen het bevel binnen veertien dagen na de betekening in 
beroep komen bij het gerecht in eerste aanleg waar de zaak wordt vervolgd 
of vervolgd zal worden. Het gerecht beslist zo spoedig mogelijk. De 
verdachte wordt gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. 

3. Het bevel verliest zijn kracht door tijdsverloop van zes maanden of zoveel 
eerder als een rechterlijke einduitspraak in de zaak waarin het bevel gegeven 
werd onherroepelijk is geworden. Het bevel kan tussentijds door het gerecht 
in eerste aanleg worden gewijzigd of opgeheven. Het gerecht beslist op een 
verzoek van de betrokkene binnen vijf werkdagen, nadat het ter griffie is 
ingediend.

4. Het bevel is dadelijk uitvoerbaar. Het wordt onverwijld aan de betrokkene 
betekend.

5. Indien de zaak eindigt zonder maatregel of met oplegging van een zodanige 
maatregel, waarbij is vastgesteld dat de opgelegde voorlopige maatregel als 
onevenredig hard moet worden beschouwd, kan op verzoek van de 
betrokkene het gerecht in eerste aanleg hem een geldelijke tegemoetkoming 
ten laste van het Land toekennen voor de schade, welke de betrokkene ten 
gevolge van de opgelegde maatregel werkelijk heeft geleden. De artikelen 
178, vijfde lid, 179, 180 en 181 van het Wetboek van Strafvordering zijn 
van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 40 

Indien tegen de verdachte van overtreding van artikel 38 ernstige bezwaren zijn 
gerezen en de bescherming van de volksgezondheid dat dringend vordert, kan het 
met de behandeling van de zaak belaste gerecht vóór de behandeling ter 
terechtzitting, op de vordering van het Openbaar Ministerie, op de voordracht van 
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de rechter-commissaris met het gerechtelijk vooronderzoek belast, en, indien de 
zaak te zijner zitting wordt behandeld, mede ambtshalve, de verdachte, gehoord 
de Inspectie, als voorlopige maatregel bevelen zich van bepaalde handelingen te 
onthouden. Artikel 39, derde, vierde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing.

Artikel 41 

Degene die handelt in strijd met het in artikel 27 of 28, eerste lid, gestelde verbod 
wordt gestraft hetzij met hechtenis van ten hoogste drie maanden hetzij met 
geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden hetzij met beide straffen. 

Artikel 42 

1. Degene die handelt in strijd met een hem opgelegde onherroepelijk 
geworden maatregel krachtens de Landsverordening van de 4de maart 1957 
houdende regeling van de tuchtrechtspraak over personen, die geneeskunst 
uitoefenen, zomede apothekers, inhoudende diens schorsing of ontzegging 
van diens bevoegdheid het beroep uit te oefenen, wordt gestraft hetzij met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij met geldboete van ten 
hoogste tweehonderdduizend gulden, hetzij met beide straffen.  

2. Op dezelfde wijze wordt gestraft degene die handelt in strijd met een door 
de Inspectie ingevolge artikel 31 bij wijze van voorlopige voorziening 
getroffen maatregel. 

Artikel 43 

1. Degene wiens registratie of aanmelding in het register naar tijdsduur of 
bevoegdheid is beperkt en handelt in strijd met die beperking, wordt gestraft 
hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij met geldboete van 
ten hoogste tweehonderdduizend gulden, hetzij met beide straffen. 

2. Op dezelfde wijze wordt gestraft degene die handelt in strijd met een 
ingevolge artikel 39 of artikel 40 gegeven bevel zich van bepaalde 
handelingen te onthouden. 

Artikel 44 

Degene die handelt in strijd met het in de artikelen 18, tweede lid, of 23, tweede 
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lid, gestelde verbod, wordt gestraft hetzij met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden, hetzij met geldboete van ten hoogste tweehonderdduizend gulden, 
hetzij met beide straffen. 

Artikel 45 

Overtreding van een bepaling krachtens deze landsverordening vastgesteld, voor 
zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt 
gestraft hetzij met hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij met geldboete 
van ten hoogste twee honderdduizend gulden, hetzij met beide straffen. 

Artikel 46 

1. De in artikel 38, tweede lid, strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. 
2. De in de artikelen 38, eerste lid, en 41 tot en met 45 strafbaar gestelde feiten 

zijn overtredingen. 

Artikel 47 

1. Indien ten tijde van het plegen van een strafbaar feit, omschreven in de 
artikelen 38, eerste lid, en 41, nog geen vier jaren zijn verlopen sedert een 
vroegere veroordeling van de schuldige wegens een strafbaar feit, 
omschreven in de artikelen 38, eerste lid, en 41, onherroepelijk is geworden, 
kan hetzij hechtenis van ten hoogste zes maanden, hetzij geldboete worden 
opgelegd van ten hoogste tweehonderdduizend gulden, hetzij beide straffen 
worden opgelegd. 

2. Indien ten tijde van het plegen van een strafbaar feit, omschreven in artikel 
38, tweede lid, nog geen vier jaren zijn verlopen sedert een vroegere 
veroordeling van de schuldige wegens een strafbaar feit, omschreven in 
artikel 38, tweede lid, onherroepelijk is geworden, kan hetzij 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, hetzij geldboete worden opgelegd 
van ten hoogste vijfhonderdduizend gulden, hetzij beide straffen worden 
opgelegd.

3. Bij veroordeling wegens een van de in het eerste of tweede lid omschreven 
feiten kan de betrokkene tevens blijvend gedeeltelijk of geheel worden 
ontzet van het recht het desbetreffende beroep uit te oefenen. 
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Hoofdstuk 9 
Overige bepalingen 

Artikel 48 

Een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al 
datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep in de gezondheidszorg als 
geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of 
wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter 
moest begrijpen, behoudens voor zover bekendmaking bij landsverordening is 
voorgeschreven.

Artikel 49 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in de 
hoofdstukken 2, 3 en 6 en in artikel 51 kan worden bepaald dat de Minister met 
betrekking tot onderwerpen die in die maatregel worden geregeld, nadere regels 
kan dan wel moet stellen.  

Artikel 50 

1. Ten aanzien van de medische beroepsbeoefenaar, bedoeld in artikel 3, onder 
a, die als zodanig is verbonden aan een in de Nederlandse Antillen 
verblijvend onderdeel van een bondgenootschappelijke krijgsmacht, blijven 
ter zake van de werkzaamheden die hij in de uitoefening van dat beroep 
verricht met betrekking tot personeel, behorende tot dat onderdeel van die 
bondgenootschappelijke krijgsmacht, alsmede met betrekking tot degenen 
met wie dat personeel duurzaam samenleeft, buiten toepassing:  
a. de artikelen 18, tweede lid, en 23, tweede lid, voor zover het de titel 

betreft, waarvan het voeren voorbehouden is aan degenen, die in de op 
dat beroep betrekking hebbende hoedanigheid in het desbetreffende 
register zijn geregistreerd; 

b. artikel 25, eerste lid, voor zover het handelingen betreft, waartoe de in 
onderdeel  a bedoelde medische beroepsbeoefenaren bevoegd zijn. 

2. Voor de toepassing van artikel 38 wordt de in het eerste lid bedoelde persoon 
ter zake van de in dat lid aangegeven bepalingen gelijkgesteld met degene 
die in het desbetreffende register ingeschreven staat. 
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3. De in het eerste lid bedoelde persoon die een in deze landsverordening 
geregeld beroep uitoefent wordt voor de toepassing van in andere 
landsverordeningen opgenomen bepalingen, betrekking hebbende op 
degenen die in het desbetreffende register ingeschreven staan, gelijkgesteld 
met laatstbedoelde personen, voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
het verrichten van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden. 

Artikel 51 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld 
ten aanzien van het gebruik van een bij die maatregel aangegeven 
onderscheidingsteken door degenen die in een bij die maatregel aangewezen 
register geregistreerd zijn en aan wie krachtens artikel 18, eerste lid, of artikel 23, 
eerste lid, het recht is voorbehouden de benaming van het in hun registratie 
vermelde beroep als titel te voeren. 

Artikel 52 

Indien in deze landsverordening geregelde onderwerpen in het belang van een 
goede uitvoering van de landsverordening nadere regeling behoeven, kan zulks 
geschieden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

Artikel 53 

De Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
landsverordening de Staten een verslag over de wijze waarop zij is toegepast. 

Hoofdstuk 10 
Overgangs- en slotbepalingen 

§ 1.  Intrekking en wijziging van bestaande landsverordeningen 

Artikel 54 

Ingetrokken worden: 
a. de Verordening van de 30ste juni 1943, regelende de uitoefening van de 

tandheelkunst4;

4  P.B. 1934, no. 46. 
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b. de Verordening van de 13de februari 1943, regelende de praktijk als 
vroedvrouw5;

c. de Landsverordening van de 19de december 1958 regelende de uitoefening 
van de geneeskunde6; en 

d. de Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten7.

Artikel 55 

In artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en in 
artikel 1, onderdelen g, onder 2°, en i, van de Landsverordening op de genees-
middelenvoorziening8 wordt ‘vroedvrouw’ telkens vervangen door: 
verloskundige.

Artikel 56 

1. De Landsverordening van de 4de maart 1957 houdende regeling van de 
tuchtrechtspraak over de personen die de geneeskunst uitoefenen, zomede 
over apothekers9 wordt gewijzigd als volgt:  

A. Artikel 1 komt te luiden: 
Artikel 1 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt 
verstaan onder: 
a. geneeskundige : degene, die bevoegd is de titel van 

geneeskundige, een daarop gelijkende 
benaming of een vertaling daarvan, te voeren 
ingevolge de Landsverordening beroepen in 
de gezondheidszorg; 

5  P.B. 1934, no. 53. 
6  P.B. 1958, no. 174. 
7  P.B. 1960, no. 58. 
8  P.B. 1969, no. 24, laatstelijk gewijzigd bij artikel XXXV van de Invoeringslandsverordening 
administratieve rechtspraak (P.B. 2001, no. 80). 
9  P.B. 1957, no. 30, laatstelijk gewijzigd bij artikel 43, onderdeel H, van de Landsverordening Inspectie 
voor de Volksgezondheid (P.B. 2003, no. 8).
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b. tandheelkundige : degene, die bevoegd is de titel van 
tandheelkundige, een daarop gelijkende 
benaming of een vertaling daarvan, te 
voeren ingevolge de Landsverordening 
beroepen in de gezondheidszorg; 

c. apotheker :  degene, die bevoegd is de titel van apotheker, 
een daarop gelijkende benaming of een 
vertaling daarvan, te voeren ingevolge de 
Landsverordening beroepen in de 
gezondheidszorg;

d. verloskundige : degene, die bevoegd is de titel van 
verloskundige, een daarop gelijkende 
benaming of een vertaling daarvan, te 
voeren ingevolge de Landsverordening 
beroepen in de gezondheidszorg; 

e. College :   het Medisch Tuchtcollege, bedoeld in artikel  
                                               8. 

B. In de artikelen 3, 5, 6, eerste lid, 9, tweede lid, 12, eerste lid, 14, tweede 
lid, 15a, en 18 wordt ‘vroedvrouw’ telkens vervangen door: 
verloskundige.

C. Artikel 16, derde lid, tweede volzin, komt te luiden: Deze is, behalve 
indien de ambtsvervulling anders vordert, gehouden tot geheimhouding. 

D. Na artikel 20 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 21 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening 
medisch tuchtrecht. 

2. Bij de plaatsing in het Publicatieblad van deze landsverordening wordt aan 
de in het gewijzigde eerste lid, onder a, van de Landsverordening medisch 
tuchtrecht  opgenomen verwijzing naar de Landsverordening beroepen in de 
gezondheidszorg toegevoegd het nummer van het Publicatieblad waarin het 
geplaatst is. 

3. Indien de op 7 mei 1996 bij de Staten ter goedkeuring ingediende ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 4de maart 
1957 houdende regeling van de tuchtrechtspraak over personen die 

het Medisch Tuchtcollege, bedoeld in artikel  
 8. 

degene, die bevoegd is de titel van apotheker, 
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geneeskunst uitoefenen, zomede apothekers in werking treedt vóór het tijdstip 
waarop deze landsverordening in werking treedt, dan komt in het eerste lid 
onderdeel D te vervallen. 

Artikel 57 

Artikel 12, eerste lid, onder d, van de Landsverordening Organisatie Landsoverheid10

komt te luiden: 
d.  het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling: 55;. 

Artikel 58 

1. Landsverordening Inspectie voor de Volkgezondheid11 wordt gewijzigd als 
volgt:

a. Artikel 2, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt: 
1. onderdeel d vervalt; 
2. de aanduiding van de onderdelen e, f en g, wordt gewijzigd in 

respectievelijk d, e en f. 

b. Artikel 3, tweede lid, komt te luiden: 

2.  Tot Inspecteur-generaal voor de volksgezondheid kan slechts 
worden aangesteld een geneeskundige of apotheker die is 
geregistreerd overeenkomstig de voorschriften van Hoofdstuk 2 
van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg. 

2. Bij de plaatsing in het Publicatieblad van deze landsverordening wordt aan 
de in het gewijzigde tweede lid van de Landsverordening Inspectie voor de 
Volkgezondheid opgenomen verwijzing naar de Landsverordening beroepen 
in de gezondheidszorg toegevoegd het nummer van het Publicatieblad 
waarin het geplaatst is. 

Artikel 59 

De Tijdelijke landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefe-

10  P.B. 2001, no. 75, laatstelijk gewijzigd bij artikel 31, tweede lid, van de Landsverordening zorgin-
stellingen (P.B. 2007, no. 19). 
11  P.B. 2003, no. 8.
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naren12 wordt gewijzigd als volgt: 

a. In artikel 1, onderdeel f, wordt ‘vroedvrouw’ vervangen door: verlos-
kundige.

b. In artikel 15, eerste lid, vervalt: , en wordt ingetrokken bij de 
inwerkingtreding van een nieuwe landsverordening alwaar de vestiging en 
registratie van medische beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt 
geregeld.

c. In artikel 16 wordt “Tijdelijke landsverordening beperking vestiging 
medische beroepsbeoefenaren” vervangen door: Landsverordening beper-
king vestiging medische beroepsbeoefenaren. 

Artikel 59a 

Artikel 14 van de Landsverordening zorginstellingen komt te luiden: 

Artikel 14 

1. Elke zorgaanbieder treft al dan niet in samenwerking met een of meer 
andere zorgaanbieders een regeling voor de onafhankelijke behandeling van 
klachten over een handeling of gedraging van hem of van in zijn 
zorginstelling werkzame personen jegens een patiënt. Hij brengt de 
getroffen regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn patiënten. 

2. Elke regeling voor de behandeling van klachten:
a. voorziet erin dat de klachten van patiënten worden behandeld door een 

klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een 
onafhankelijk voorzitter die niet afkomstig is uit de desbetreffende 
beroepsgroep;

b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt 
deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht 
rechtstreeks betrekking heeft;

c. waarborgt dat de klachtencommissie binnen een in de regeling 
vastgelegde termijn na indiening van de klacht de klager, degene over 
wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de 
zorgaanbieder, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stelt van 
haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld 

12   P.B. 2005, no. 69, laatstelijk gewijzigd bij artikel 31a van de Landsverordening zorginstellingen (P.B. 
2007, no. 19). 
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van aanbevelingen;
d. waarborgt dat bij afwijking van de onder c bedoelde termijn de 

klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling doet aan 
de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde 
persoon is, de zorgaanbieder, onder vermelding van de termijn 
waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal 
uitbrengen;

e. waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd, door de 
klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling of 
schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is 
geklaagd;

f. waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd, zich bij de 
behandeling van de klacht kunnen laten bijstaan.

3. Elke zorginstelling ziet erop toe dat de klachtencommissie, bedoeld in het 
tweede lid, onderdeel a, haar werkzaamheden verricht volgens een door deze 
commissie op te stellen reglement. 

4. Door of namens een patiënt kan, middels de regeling, bedoeld in het eerste 
lid, een klacht tegen een zorgaanbieder worden ingediend over een 
handeling of gedraging van hem of van in zijn zorginstelling werkzame 
personen jegens de patiënt. 

5. De zorgaanbieder deelt de klager en commissie die de klacht behandelt, 
binnen een maand na ontvangst van het oordeel over de klacht, schriftelijk 
mede of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, 
welke. Bij afwijking van de in de eerste volzin genoemde termijn, doet de 
zorgaanbieder daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en 
de commissie die de klacht behandelt, onder vermelding van de termijn 
waarbinnen de zorgaanbieder zijn standpunt aan hen kenbaar zal maken. 

6. In afwijking van het vijfde lid kan door of namens een nabestaande van een 
inmiddels overleden patiënt bij een klachtencommissie als bedoeld in het 
tweede lid eveneens een klacht tegen een zorgaanbieder worden ingediend 
over een handeling of gedraging van hem of van in zijn zorginstelling 
werkzame personen jegens de overledene. 
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§ 2.  Overgangsbepalingen 

Artikel 60 

1. Medische beroepsbeoefenaren, die op het tijdstip van het in werking treden 
van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen, 
mogen dat beroep blijven uitoefenen tot het tijdstip waarop zij ingevolge 
artikel 61 zijn geregistreerd of aangemeld. 

2. Na de registratie of aanmelding is een medische beroepsbeoefenaar nog 
slechts bevoegd een beroep uit te oefenen voor zover dat geschiedt in 
overeenstemming met het in diens registratie of aanmelding opgenomen 
gebied van deskundigheid. 

Artikel 61 

1. Medische beroepsbeoefenaren, die op het tijdstip van het in werking treden 
van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen, 
dienen ten hoogste drie maanden na de inwerkingtreding van deze 
landsverordening een verzoek om registratie in bij de Inspectie of melden 
zich binnen die periode bij de Inspectie aan. De artikelen 5 tot en met 23 
zijn van toepassing, met uitzondering van de verschuldigdheid van de in 
artikel 6, derde lid, onder b, bedoelde vergoeding. 

2. Voor zover bij de behandeling van een verzoek om registratie als bedoeld in 
het eerste lid geen getuigschrift wordt overgelegd als bedoeld in artikel 19, 
eerste of derde lid, verzoekt de Inspectie de Commissie advies uit te brengen 
over de gelijkwaardigheid van de door de betrokkene gevolgde opleiding, 
als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, alsmede voor zover wenselijk over de 
noodzaak van een aanvullende opleiding of stage, tenzij de betrokken 
medische beroepsbeoefenaar, als gevolg van een praktijkervaring van meer 
dan drie jaar in het desbetreffende beroep, kan worden aangemerkt over 
voldoende ervaring te beschikken voor de uitoefening van dat beroep in 
volle omvang, mits niet uit tegen hem ingediende klachten of door de 
Inspectie verricht onderzoek blijkt dat deze ervaring onvoldoende is. 

3. De Inspectie beslist op een verzoek om registratie of verwerkt de 
aanmelding ten hoogste zes maanden na de indiening van het verzoek. 

4. Het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde geldt eveneens voor de 
opneming in het register als specialist op een bepaald deelgebied van de 
medische beroepsuitoefening. 
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Artikel 62 

Behoudens artikel 61, eerste lid, toepassing heeft gevonden, is ten aanzien van de 
behandeling van verzoeken om registratie of van aanmeldingen, die na het in 
werking treden van deze landsverordening worden ingediend, ook de in artikel 6, 
derde lid, onder b, bedoelde vergoeding verschuldigd. 

Artikel 63 

1. Medische beroepsbeoefenaren, die op het tijdstip van het in werking treden 
van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen en 
zich daarbij bedienen van een titel, mogen deze titel, voor zover niet in strijd 
met de uitgangspunten van deze landsverordening, gebruiken tot het tijdstip 
waarop zij ingevolge artikel 61, eerste lid, zijn geregistreerd of aangemeld. 

2. Na de registratie of aanmelding is een medische beroepsbeoefenaar nog 
slechts bevoegd een titel te gebruiken voor zover dat geschiedt in 
overeenstemming met de in diens registratie of aanmelding vermelde 
benaming van het uitgeoefende beroep.  

Artikel 64 

1. Medische beroepsbeoefenaren, die op het tijdstip van het inwerkingtreden 
van deze landsverordening gebruik maken van een onderscheidingsteken als 
bedoeld in artikel 51, mogen dit onderscheidingsteken, voor zover niet in 
strijd met de uitgangspunten van deze landsverordening, gebruiken tot het 
tijdstip waarop zij ingevolge artikel 61, eerste lid, zijn geregistreerd of 
aangemeld. 

2. Na de registratie of aanmelding is een medische beroepsbeoefenaar nog 
slechts bevoegd een onderscheidingsteken te gebruiken voor zover dat 
geschiedt in overeenstemming met artikel 61. 

Artikel 65 

1. Voor zover gelijk met het in werking treden van deze landsverordening een 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 19, 
eerste lid, in werking treden, hoeft bij de voorbereiding van een zodanig 
landsbesluit ten aanzien van daarin aan te wijzen opleidingen als bedoeld in 
het tweede lid van dat artikel, de in het tweede lid bedoelde Commissie niet 
te worden gehoord. 
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2. In afwijking van artikel 19, derde lid, kan voor zover het wenselijk is dat 
gelijk met het in werking treden van deze landsverordening een of meer 
accreditatieorganen worden aangewezen, zulks geschieden bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen. Bij de voorbereiding van een zodanig 
landsbesluit hoeft de in het derde lid bedoelde Commissie niet te worden 
gehoord.

§ 3.  Slotbepalingen 
Artikel 66 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te 
bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat dit tijdstip voor wat 
betreft de inwerkingtreding van artikel 9 per beroepsgroep verschillend kan 
worden vastgesteld. 

Artikel 67 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening beroepen 
in de gezondheidszorg. 

                   Gegeven te Willemstad,  
                 23 december 2009 

       F.M. D.L.S. GOEDGEDRAG 

De Minister van Volksgezondheid
      en Sociale Ontwikkeling, 
      O.V.E. LEEFLANG 

De Minister van Justitie, 
       M.M. JACOBA  

Uitgegeven de 31ste december 2009 
   De Minister van Algemene Zaken 
       en Buitenlandse Betrekkingen, 
          E.S. DE JONGH-ELHAGE 

De Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (P.B. 2009, no 69) is op het tijdstip van het 
drukken van deze bundel nog niet in werking getreden in afwachting van het totstandkomen van de 
uitvoeringsregelgeving, die voor een goede uitvoering van bedoelde landsverordening van belang is. De 
inwerkingtreding van de landsverordening en die van de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving dienen 
derhalve samen te vallen. 
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