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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

dat ter waarborging van de opleiding voor de kwaliteit van de beroepsuitoefe-

ning in de gezondheidszorg het wenselijk is om nadere regels te stellen inza-

ke de opleidingseisen voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren als be-

doeld in de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 

73); 

 

Gelet op: 

 

artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheids-

zorg (AB 2014 no. 73); 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

Onder Landsbesluit van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 54) wordt in dit 

landsbesluit verstaan het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 54) ter uitvoering van de artikelen 3, 

derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, 

en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de ge-

zondheidszorg (AB 2014 no. 73) of de regeling ter vervanging hiervan. 
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Artikel 2 

 

Als opleidingseis voor de beroepsbeoefenaar die in Nederland, Canada en 

de Verenigde Staten is opgeleid, geldt: 

a. voor de arts, het Nederlandse Besluit opleidingseisen arts of de regeling 

ter vervanging hiervan; 

b. voor de apotheker, het Nederlandse Besluit opleidingseisen apotheker of 

de regeling ter vervanging hiervan; 

c. voor de verloskundige, het Nederlandse Besluit opleidingseisen en des-

kundigheidsgebied verloskundige 2008 of de regeling ter vervanging 

hiervan; 

d. voor de fysiotherapeut, het Nederlandse Besluit opleidingseisen en des-

kundigheidsgebied fysiotherapeut of de regeling ter vervanging hiervan. 

  

Artikel 3  

 

Als opleidingseisen voor de beroepsbeoefenaar die in Costa Rica is opgeleid 

geldt dat de opleiding van arts, apotheker, verloskundige of fysiotherapeut 

aan een van de volgende universiteiten is gevolgd: 

a. Universidad de Costa Rica (UCR); 

b. Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED); 

c. Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Artikel 4 

 

Als opleidingseisen voor de beroepsbeoefenaar die in Colombia is opgeleid 

geldt dat de opleiding van arts, apotheker, verloskundige of fysiotherapeut 

aan een van de volgende universiteiten is gevolgd: 

a. Universidad El Bosque; 

b. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Artikel 5 

 

1. In afwijking van de artikelen 2, 3 en 4 geldt als aanvullende voorwaarde  
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voor de inschrijving van de arts, apotheker, verloskundige en fysiothera-

peut in het register, bedoeld in artikel 2, van de Landsverordening be-

roepen in de gezondheidszorg en voor het voeren van de titel verbonden 

aan een deskundigheidsgebied als bedoeld in het Landsbesluit van 11 

augustus 2017 (AB 2017 no. 54), als bewijs van een adequate opleiding 

het bewijs van inschrijving in het buitenlandse register of bewijs van de 

buitenlandse overheid die de opleiding tot dat deskundigheidsgebied er-

kent, onder de voorwaarde dat: 

a. de deskundigheid qua benaming vergelijkbaar is met een deskun-

digheidsgebied als bedoeld in het Landsbesluit van 11 augustus 

2017 (AB 2017 no. 54); 

b. de competenties van de beroepsbeoefenaar vergelijkbaar zijn met 

de competenties van beroepsbeoefenaren binnen de deskundig-

heidsgebieden, bedoeld in het Landsbesluit van 11 augustus 2017 

(AB 2017 no. 54).  

2.  In geval van bezwaren van de Inspecteur gezondheidszorg omtrent de 

competenties van de beroepsbeoefenaar, wordt alvorens een inschrij-

ving in het register ingevolge artikel 7 van de Landsverordening beroe-

pen in de gezondheidszorg kan plaatsvinden, een advies van het Kwali-

teitsinstituut gezondheidszorg ingewonnen. 

3.  Het Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg brengt een positief advies uit, in-

dien de competenties die bij de eindtermen van de opleiding en het di-

ploma van de beroepsbeoefenaar worden gesteld vergelijkbaar zijn met 

die genoemd in het Landsbesluit van 11 augustus 2017 (AB 2017 no. 

54).   
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Artikel 6 

 

Dit landsbesluit treedt in werking op een bij landsbesluit bepaalde tijdstip.  

 

 Gegeven te Oranjestad, 13 april 2021 

 J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, 

D.P. Oduber 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker 

 

 
 
 
 
 
 
 


