
Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het 
gebied van de individuele gezondheidszorg 
 
 
 

Hoofdstuk IV. Voorbehouden handelingen 
 
Artikel 35 

1. Het is degene die niet behoort tot de personen die hun bevoegdheid tot het verrichten van een handeling 
ontlenen aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 36 en 37 verboden buiten noodzaak beroepsmatig die 
handeling te verrichten, tenzij:  

a. zulks geschiedt ingevolge een opdracht van een persoon die zijn bevoegdheid ontleent aan het bepaalde bij of 
krachtens de artikelen 36 en 37 en  

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

c. hij, voor zover de opdrachtgever aanwijzingen heeft gegeven, heeft gehandeld overeenkomstig die 
aanwijzingen.  

2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid is de opdrachtnemer bevoegd tot het verrichten van de in 
het eerste lid bedoelde handeling. 

 
Artikel 36 

1. Tot het verrichten van heelkundige handelingen - waaronder worden verstaan handelingen, liggende op het 
gebied van de geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct 
herstelt - zijn bevoegd:  

a. de artsen,  

b. de tandartsen,  

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 bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 
deskundigheid. 

2. Tot het verrichten van verloskundige handelingen zijn bevoegd:  

a. de artsen,  

b. de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, 
die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 
deskundigheid.  

3. Tot het verrichten van endoscopieën zijn bevoegd:  

de artsen. 

4. Tot het verrichten van catheterisaties zijn bevoegd:  

a. de artsen,  

b. de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, 
die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 
deskundigheid.  

5.  

Tot het geven van injekties zijn bevoegd:  

a. de artsen,  



b. de tandartsen,  

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 bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 
deskundigheid. 

6.  

Tot het verrichten van punkties zijn bevoegd:  

a. de artsen,  

b. de verloskundigen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, 
die overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van 
deskundigheid.  

7.  

Tot het brengen onder narcose zijn bevoegd:  

a. de artsen,  

b. de tandartsen, doch dezen uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die 
overeenkomstig het bij of krachtens hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid.  

8.  

Tot het verrichten van handelingen, op het gebied van de individuele gezondheidszorg, met gebruikmaking van 
radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden, zijn bevoegd:  

a. de artsen,  

b. de tandartsen,  

doch uitsluitend voor zover zij voldoen aan de krachtens de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) ter zake van het 
gebruiken van zodanige stoffen en toestellen gestelde eisen, alsmede, voor zover het betreft tandartsen, 
uitsluitend voor zover het betreft handelingen, in de aanhef van dit lid bedoeld, die overeenkomstig het bij 
hoofdstuk III bepaalde worden gerekend tot hun gebied van deskundigheid. 

9.  

Tot het verrichten van electieve cardioversie zijn bevoegd:  

de artsen. 

10.  

Tot het toepassen van defibrillatie zijn bevoegd:  

de artsen. 

11.  

Tot het toepassen van electroconvulsieve therapie zijn bevoegd:  

de artsen. 

12.  

Tot steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden zijn bevoegd:  

de artsen. 

13.  

Tot 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 bevoegd:  

de artsen. 



14.  

De personen, genoemd in het eerste tot en met 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 35, eerste lid, onder a, 38 en 39 aangemerkt als personen die hun bevoegdheid 
ontlenen aan het in dit artikel bepaalde. 

 
Artikel 37 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels overeenkomstig artikel 36 worden gesteld met betrekking 
tot bij de maatregel omschreven handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, niet vallende 
onder dat artikel. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan voorts met betrekking tot bij de maatregel omschreven handelingen, 
vallende onder artikel 36, wijziging worden gebracht ter zake van de in artikel 36 vervatte toekenning van 
bevoegdheid, alsook worden bepaald dat de artikelen 35 en 36 met betrekking tot bij de maatregel omschreven 
handelingen niet langer gelden. 

3. Indien niet binnen zes maanden na de inwerkingtreding van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het eerste of tweede lid bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wetsvoorstel is ingediend tot wijziging 
van artikel 36 overeenkomstig die maatregel, alsook indien zodanig voorstel wordt ingetrokken of verworpen, 
wordt de maatregel onverwijld ingetrokken. 

 
Artikel 38 

Het is degene die zijn bevoegdheid tot het verrichten van een bij of krachtens de artikelen 36 en 37 omschreven 
handeling ontleent aan het bij of krachtens die artikelen bepaalde verboden aan een ander opdracht te geven tot 
het verrichten van die handeling, tenzij:  

a.  

in gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is aanwijzingen worden gegeven omtrent het verrichten van de 
handeling en 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 39 

1. Indien een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg zulks vordert, wordt bij algemene maatregel van 
bestuur bepaald dat tot het gebied van deskundigheid van personen, behorende tot een der in het tweede lid 
genoemde categorieën, wordt gerekend het verrichten van bij de maatregel aangewezen categorieën van 
handelingen, behorende tot de bij of krachtens de artikelen 36 en 37 omschreven categorieën van handelingen, 
zonder toezicht door de opdrachtgever en zonder diens tussenkomst. 

2. Ingevolge het eerste lid kunnen de volgende categorieën van personen worden aangewezen:  

a. categorieën van personen die in een bij het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur aangewezen 
register staan ingeschreven;  

b. categorieën van personen die een krachtens artikel 34, eerste lid, geregelde of aangewezen opleiding hebben 
voltooid;  

c. categorieën van personen, behorende tot de onder a of b bedoelde categorieën van personen.  

 


