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19522 Regelen inzake beroepen op het gebied van de
individuele gezondheidszorg (Wet op de
beroepen in de indivïduele gezondheidszorg)

Nr. 27 AMENDEMENTEN VAN HET LID NETELENBOS
Ontvangen 28 januari 1992

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel 3, eerste lid, wordt onder «psychotherapeut,» ingevoegd:
fysiotherapeut,.

II

Na artikel 28 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 7. Fysiotherapeuten

Artikel 29

Om in het desbetreffende register als fysiotherapeut te kunnen worden
ingeschreven, wordt vereist het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt
dat de betrokkene voldoet aan de daartoe bij algemene maatregel van
bestuur gestelde opleidingseisen.

Artikel 30

1. Tot het gebied van deskundigheid van de fysiotherapeut wordt
gerekend het verrichten van bij algemene maatregel van bestuur te
omschrijven handelingen op het gebied van de fysiotherapie, voor zover
zij liggen op het gebied van de geneeskunst en het verrichten ervan
geschiedt:

a. op grond van een door een arts afgegeven voorschrift dat aan de bij
de maatregel te stellen eisen voldoet, en

b. met inachtneming van de regels, bij de maatregel te stellen
aangaande de verdere betrekkingen tot die arts ter zake van de behan–
deling die wordt gegeven.

2. Tot het gebied van deskundigheid van de fysiotherapeut wordt
mede gerekend het verrichten van handelingen, rechtstreeks betrekking
hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheidstoe–
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stand te bevorderen of te bewaken, welke overeenkomen met de
krachtens het eerste lid omschreven handelingen, doch niet liggende op
het gebied van de geneeskunst.

In artikel 62, tweede lid, wordt onder «psychotherapeut,» ingevoegd:
fysiotherapeut,.

IV

In artikel 105, tweede lid, wordt na «28,» ingevoegd: 29, 30,.

V

In artikel 118, vierde lid, wordt onder «apotheker,» ingevoegd:
fysiotherapeut,.

Toelichting

Gezien de voor het in het leven roepen van publiekrechtelijk tuchtrecht
ontwikkelde criteria, dient ook voor fysiotherapeuten een publiekrech–
telijk tuchtrecht te worden geregeld.

Netelenbos
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