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IN NAAM VAN DE KONING!

DE wnd.GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
- dat het in het belang van een goede beroepsuitoefening in de hedendaagse gezondheidszorg wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de toelating van beroepsbeoefenaren;
- dat het in dat kader van belang is om regels te stellen om de deskundigheid en de
vakbekwaamheid van beroepsbeoefenaren te waarborgen;
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:
beroepsbeoefenaar
: degene die beroepsmatig, op basis van een daartoe
strekkende met goed gevolg afgeronde opleiding,
handelingen verricht op het gebied van de gezondheidszorg;
gezondheidszorg
: de zorg voor de gezondheid van de mens;
handelingen op het gebied : 1°. alle verrichtingen, het onderzoeken en het
van de geneeskunde
geven van van raad daaronder begrepen, die
rechtstreeks betrekking hebben op een persoon
en ertoe strekken hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te
behoeden of zijn gezondheidstoestand 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 in ten 1°;
3°. het wegnemen van weefsel bij een overledene
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handelingen op het gebied :
van de gezondheidszorg

register
specialisme

:
:

voorbehouden handeling

:

heelkundige handelingen

:

kunstmatige bevruchting

:

titel

:

Minister
Inspecteur
Directeur

:
:
:

Uitvoeringsorgaan

:

en het verrichten van sectie;
naast de handelingen op het gebied van geneeskunde,
alle andere verrichtingen, het onderzoeken en het
geven van raad daaronder begrepen, die rechtstreeks
betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken
diens gezondheid te bevorderen of te bewaken;
een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a,
aangewezen specialisme;
een in artikel 25 als zodanig aangemerkte handeling
op het gebied van de geneeskunde, die slechts door
een beroepsbeoefenaar behorende tot een daartoe bij
of krachtens deze landsverordening aangewezen categorie van beroepsbeoefenaren mag worden verricht;
handelingen op het gebied van de geneeskunde,
waarbij de samenhang van de lichaamsweefsels
wordt verstoord en deze zich niet direct hersteld;
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;
de benaming, verbonden aan het deskundigheidsgebied waarvoor een beroepsbeoefenaar in het register
staat ingeschreven;
minister, belast met volksgezondheid;
de inspecteur gezondheidszorg;
de persoon, belast met de leiding van de Directie
Volksgezondheid;
het uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 28 van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18).
HOOFDSTUK 2

De registratie van beroepsbeoefenaren
§1. Registers
Artikel 2
1. Er worden registers ingesteld, waarin de beroepsbeoefenaren die aan de
daarvoor bij of krachtens deze landsverordening gestelde voorwaarden, op hun aan-
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vrage worden ingeschreven, onderscheidenlijk als:
1º. arts,
2º. tandarts,
3º apotheker,
4º. verloskundige,
5º. fysiotherapeut,
6º. verpleegkundige,
7º. gezondheidszorgpsycholoog,
8º. psychotherapeut.
2. De registers zijn openbaar met inachtneming van de bij of krachtens deze
landsverordening gestelde voorschriften.
3. De registers worden beheerd door de Minister.
4. De Minister stelt regels met betrekking tot de vorm en de inrichting van de
registers.
Artikel 3
1. Een beroepsbeoefenaar is uitsluitend binnen zijn deskundigheidsgebied bevoegd handelingen op het gebied van de gezondheidszorg te verrichten.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden de opleidingseisen per deskundigheidsgebied vastgesteld.
3. Ten aanzien van de beroepsbeoefenaren, genoemd in artikel 2, eerste lid,
kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, de deskundigheidsgebieden
worden vastgelegd.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen deelgebieden van
de beroepsuitoefening die een bijzondere deskundigheid vereisen en waaraan een benaming als titel is verbonden worden aangewezen als afzonderlijke deskundigheidsgebieden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en kan hiervoor een register worden ingesteld.
5. Waar in deze landsverordening of in daarop berustende bepalingen personen
met de in artikel 2, eerste lid, bedoelde benaming worden aangeduid, worden, voor
zover niet anders blijkt, daaronder verstaan degenen die als zodanig zijn geregistreerd.
Artikel 4
1. Degene die overeenkomstig artikel 2, eerste lid, is geregistreerd, is gerechtigd de benaming van zijn beroep, zoals opgenomen in zijn registratie, als titel te voeren.
2. Het is anderen dan de in het eerste lid bedoelde personen verboden een titel
als in dat lid bedoeld, een daarop gelijkende benaming of een vertaling daarvan, dan
wel een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken te voeren of te gebruiken.
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Artikel 5
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan ter bevordering van
een goede uitoefening van de gezondheidszorg de opleiding tot een bij dat landsbesluit aangewezen beroep worden geregeld of aangewezen.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt tevens bij dat
landsbesluit het gebied van deskundigheid omschreven van personen die de krachtens
het eerste lid geregelde of aangewezen opleiding hebben voltooid. Bij of krachtens
dat landsbesluit kunnen geneesmiddelen worden aangewezen waarvan het toedienen
tot het deskundigheidsgebied behoort van personen, die de krachtens het eerste lid geregelde of aangewezen opleiding hebben voltooid, en kan apparatuur worden aangewezen waarvan het gebruik tot het deskundigheidsgebied behoort van personen, die
de krachtens het eerste lid geregelde of aangewezen opleiding hebben voltooid.
3. Aan degenen die de krachtens het eerste lid geregelde of aangewezen opleiding tot dat beroep hebben voltooid, is het recht voorbehouden een bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, aangegeven titel te voeren.
4. Het is degene wie het recht tot het voeren van een krachtens het derde lid geregelde titel niet toekomt, verboden deze titel, een daarop gelijkende benaming dan
wel een op die titel betrekking hebbend onderscheidingsteken, aangegeven met toepassing van artikel 38 of daarmee in hoofdzaak overeenstemmend, te voeren of te gebruiken.
Artikel 6
Zolang ten aanzien van een beroepsbeoefenaar een maatregel, inhoudende een
gehele of gedeeltelijke schorsing of ontzegging van de bevoegdheid om het in het register vermelde beroep uit te oefenen, van kracht is, wordt de beroepsbeoefenaar gelijkgesteld met degene die niet is geregistreerd of geen ontheffing heeft verkregen.
§2. De procedure voor registratie
Artikel 7
1. De Minister beslist op een verzoek tot registratie.
2. Om in een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, te kunnen worden geregistreerd, legt de verzoeker een getuigschrift over van een met goed gevolg afgelegd examen van een opleiding als geregeld bij of krachtens artikel 3, tweede lid:
a. die is erkend door inschrijving in een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen register van een ander land;
b. die is geaccrediteerd door een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
aangewezen accreditatieorgaan, dat zowel de vereiste theoretische kennis als de
praktische ervaring gericht op de uitoefening van het desbetreffende beroep toetst;
c. die erkend is door de Directie Onderwijs, indien het een lokale opleiding betreft;
d. die door het in artikel 14, eerste lid, van de Landsverordening kwaliteit in de ge-
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zondheidszorg bedoelde Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg is getoetst en erkend.
3. De registratie omvat de vermelding in het register van ten minste de volgende gegevens van de beroepsbeoefenaar:
1º. de naam,
2º. de voornamen,
3º. het geslacht,
4º. de geboortedatum,
5º. de nationaliteit,
6º. het adres van de betrokkene,
7º. de aard van het behaalde diploma,
8º. het nummer en het tijdstip van de registratie,
9º. het deskundigheidsgebied waarvoor de registratie is verleend;
10º. het bestaan van een beperking als bedoeld in het zesde lid.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met
betrekking tot de wijze van indiening van een verzoek tot registratie en de voor de
beoordeling van het verzoek te overleggen overige gegevens en inlichtingen.
5. De verzoeker is een vergoeding verschuldigd voor de behandeling van het
verzoek en voor het onderhoud van de registratie.
6. Indien daartoe gegronde aanleiding bestaat, kan de registratie worden beperkt ter zake van de geldigheidsduur van de registratie en de omvang van de bevoegdheid tot de uitoefening van de gezondheidszorg binnen zijn deskundigheidsgebied.
Artikel 8

a.
b.

c.

d.
e.

De Minister kan een verzoek tot registratie afwijzen, indien:
de verzoeker niet voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 3, tweede lid, en 7,
tweede lid, gestelde voorschriften;
de verzoeker ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak
onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis, dan wel wegens gewoonte
van drankmisbruik of gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende
middelen;
jegens de verzoeker een maatregel, berustende op een buitenlandse 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;
een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgestelde maximum
aan beroepsbeoefenaren per deskundigheidgebied zou worden overschreden;
indien zulks voortvloeit uit een op grond van deze landsverordening jegens de
verzoeker genomen maatregel.
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§3. De doorhaling van de registratie
Artikel 9
1. De Minister haalt de registratie van een beroepsbeoefenaar door, indien:
a. de geregistreerde overlijdt;
b. de geregistreerde daarom verzoekt;
c. de geregistreerde ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld wegens geestelijke stoornis of wegens gewoonte
van drankmisbruik of gewoonte van misbruik van verdovende of stimulerende
middelen;
d. jegens de geregistreerde een al dan niet in het buitenland op een rechterlijke,
tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing berustende maatregel van
kracht is, als gevolg waarvan hij zijn rechten ter zake van de uitoefening van het
desbetreffende beroep geheel of gedeeltelijk heeft verloren;
e. zulks voortvloeit uit een op grond van deze landsverordening jegens de geregistreerde genomen maatregel;
f. achteraf feiten of omstandigheden bekend worden, die, waren zij bekend geweest op het tijdstip van het in behandeling nemen van het verzoek tot registratie, zouden hebben geleid tot afwijzing van de registratie;
g. de geregistreerde door de Inspecteur gegeven bevelen niet opvolgt, dan wel na
herhaaldelijke verlenging van een bevel, nalaat het bevel op te volgen.
2. Indien een maatregel als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c of d, leidt tot
een gedeeltelijk of tijdelijk verlies van rechten, vindt de doorhaling dienovereenkomstig plaats.
Artikel 10
1. Onverminderd artikel 9 wordt de registratie van beroepsbeoefenaren, die behoren tot een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen registers, vijf jaar na het tijdstip van registratie of een ander bij dat landsbesluit vast te
stellen tijdstip doorgehaald, tenzij een beroepsbeoefenaar doorlopend voldoet aan de
bij of krachtens dat landsbesluit aangegeven nadere bekwaamheidseisen.
2. Tot de nadere bekwaamheidseisen, bedoeld in het eerste lid, behoren:
a. eisen met betrekking tot de regelmatige beroepsuitoefening op het desbetreffende deskundigheidsgebied, dan wel de beroepsuitoefening in het kader van een
voor een nieuwe registratie geldende opleidingseisen;
b. eisen met betrekking tot de deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten gedurende de in het eerste lid bedoelde periode.
3. Het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, bevat voorts de wijze waarop het
tweede lid wordt getoetst en de voorwaarden waaraan degenen, die als gevolg van de
toepassing van het eerste lid niet langer geregistreerd zijn, dienen te voldoen om wederom als beroepsbeoefenaar te kunnen worden geregistreerd.
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§4. Wijzigingen van de geregistreerde gegevens
Artikel 11
1. Een geregistreerde beroepsbeoefenaar stelt de Minister onverwijld schriftelijk in kennis van elke wijziging van de in het register opgenomen gegevens; de Minister wijzigt de desbetreffende gegevens dienovereenkomstig.
2. Indien een geregistreerde beroepsbeoefenaar verzuimd heeft gevolg te geven
aan het voorschrift, bedoeld in het eerste lid, wordt de desbetreffende registratie
ambtshalve gewijzigd.
Artikel 12
1. Onverminderd artikel 9 wordt in het register aantekening gehouden van elke
maatregel jegens een beroepsbeoefenaar, die getroffen is op grond van een rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing ter zake van de uitoefening van
diens beroep.
2. Een aantekening als bedoeld in het eerste lid, bevat de datum van haar plaatsing en van de opgelegde maatregel. Indien de maatregel tot een proeftijd is beperkt,
worden tevens de duur ervan en het tijdstip van afloop vermeld.
Artikel 13
De Minister zendt een afschrift van elke beschikking houdende registratie, aantekening of doorhaling in een register aan het Uitvoeringsorgaan.
§5. Ontheffing in bijzondere gevallen
Artikel 14
1. Indien door onvoorziene omstandigheden in Aruba een tekort aan beroepsbeoefenaren ontstaat, kan de Minister aan een persoon, die niet bevoegd is ingevolge
artikel 7, tweede lid, doch die na een afgelegd examen het recht tot uitoefening van
diens deskundigheidsgebied in haar volle omvang in een ander land heeft verkregen,
ontheffing verlenen van de in die ontheffing vermelde voorwaarden voor de uitoefening van diens beroep, zoals neergelegd in deze landsverordening, voor een in die
ontheffing vast te stellen periode, doch voor ten hoogste één jaar.
2. Indien de onvoorziene omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, zich na het
verstrijken van de in dat lid bedoelde periode nog steeds voordoen, kan die periode
telkens met ten hoogste met één jaar worden verlengd, met dien verstande dat de totale duur van de verlenging niet meer dan drie jaar kan bedragen.
3. De Minister kan aan een ontheffing voorwaarden verbinden.
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Artikel 15
1. Aan een beroepsbeoefenaar, die bevoegd is ingevolge artikel 7, tweede lid,
maar die niet in een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is geregistreerd, vanwege zijn specialisme en in het belang van de volksgezondheid geregeld doch niet
permanent in Aruba zijn beroep wenst uit te oefenen, kan op diens verzoek een ontheffing van de registratieplicht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, verlenen voor de duur
van de uitoefening van zijn beroep in Aruba.
2. De Minister kan aan een ontheffing voorwaarden verbinden.
Artikel 16
1. De Minister beslist binnen drie weken op een verzoek om een ontheffing als
bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, of 15, eerste lid.
2. Een ontheffing wordt niet verleend, indien ten aanzien van de verzoeker een
maatregel, berustende op een in het buitenland gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke
of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is, op grond waarvan hij zijn rechten ter
zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de beslissing gegeven is, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, heeft verloren.
3. Van de ontheffingen, bedoeld in de artikelen 14 en 15, wordt een register
bijgehouden. Artikel 7, derde lid, is van toepassing.
4. Artikel 7, vierde, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op
de aanvraag, de behandeling van en de beslissing op de aanvraag om een ontheffing.
5. De artikelen 9, 11 tot en met 13 zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de ontheffing ingetrokken wordt.
§6. De bekendmaking en het gebruik van de gegevens uit een register
Artikel 17
1. De Minister draagt zorg voor de bekendmaking van:
a. een registratie;
b. de aantekeningen, bedoeld in artikel 12, mits de uitspraak van het Medisch
Tuchtcollege in het openbaar is geschied;
c. de ter uitvoering van een op grond van deze landsverordening genomen maatregel verrichte doorhaling van een registratie, onder vermelding van de grond
waarop de doorhaling berust;
d. een wederregistratie krachtens artikel 10, derde lid.
2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan de bekendmaking van een
aantekening toch plaatsvinden, met dien verstande, dat van de aan een geregistreerde
opgelegde voorwaarden uitsluitend bekendmaking wordt gegeven in de bij regeling
van de Minister vermelde gevallen.
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3. De bekendmaking bevat de naam en het vestigingsadres van de betrokken
beroepsbeoefenaar; zij geschiedt in de Landscourant van Aruba en voorts op een door
de Minister te bepalen wijze.
Artikel 18
1. Aan een geregistreerde beroepsbeoefenaar wordt op diens verzoek steeds
mededeling gedaan van wat te zijnen aanzien in het hem betreffende register vermeld
staat.
2. Zowel het verzoek als de mededeling geschieden steeds schriftelijk.
Artikel 19
1. Aan een ieder die zulks verzoekt, wordt meegedeeld of:
a. een persoon als beroepsbeoefenaar is geregistreerd;
b. de registratie van een beroepsbeoefenaar tijdelijk of geheel is doorgehaald;
c. ten aanzien van een beroepsbeoefenaar een maatregel, inhoudende een gehele of
gedeeltelijke schorsing of ontzegging van de bevoegdheid om 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;
d. de eventuele aan een registratie gestelde beperkingen met een omschrijving van
die beperkingen en, in geval deze aan een proeftijd is verbonden, een vermelding van de duur daarvan.
2. Het eerste lid, onderdeel c, vindt geen toepassing, indien de uitspraak van
het Medisch Tuchtcollege niet in het openbaar is geschied en geen toepassing is gegeven aan artikel 17, tweede lid.
3. Artikel 18, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de mededelingen, bedoeld in de aanhef van het eerste lid, en op verzoeken daartoe.
4. Mededelingen aan overheidsdiensten en aan het Uitvoeringsorgaan zijn kosteloos.
Artikel 20
Met het oog op de waarborging en bevordering van de volksgezondheid kunnen de in de registers opgenomen gegevens tevens worden aangewend voor:
a. het samenstellen door de Directeur van overzichten met betrekking tot volksgezondheidsaangelegenheden op zodanige wijze dat zij niet tot individuele personen herleidbaar zijn;
b. het met toestemming van de Minister aanschrijven van geregistreerde beroepsbeoefenaren in het kader van beleidsondersteunend of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid;
c. de toezending van informatie, de volksgezondheid betreffende, door de Inspecteur of door andere door de Minister aangewezen bestuursorganen aan geregistreerde beroepsbeoefenaren.
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HOOFDSTUK 3
De specialismen binnen deskundigheidsgebieden
Artikel 21
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bepaald:
a. dat de onderdelen van deskundigheidsgebieden die een bijzondere specialisatie
vereisen, als specialisme worden aangewezen;
b. van welke organisaties, de schriftelijke erkenning van een beroepsbeoefenaar als
zijnde bevoegd tot het beoefenen van een specialisme op basis van diens bijzondere deskundigheid, als voldoende bewijs geldt om een verzoek als bedoeld in
artikel 22 te honoreren.
2. Het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, bevat voorts voorschriften met betrekking tot de vermelding als specialist en de erkenning door organisaties als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.
Artikel 22
1. De Minister kan een krachtens artikel 2, eerste lid, geregistreerde beroepsbeoefenaar, die een bijzondere specialisatie heeft verworven op een krachtens artikel
21, eerste lid, als specialisme aangewezen onderdeel van een deskundigheidsgebied,
op diens verzoek in het register als specialist op het desbetreffende onderdeel van het
deskundigheidsgebied vermelden.
2. Artikel 7, vierde en vijfde lid, alsmede de artikelen 8 tot en met 13 zijn van
overeenkomstige toepassing.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ten aanzien van
de uitvoering van het eerste lid, nadere regels worden vastgesteld.
Artikel 23
1. Het recht om een specialistentitel te voeren is voorbehouden aan degenen die
zijn ingeschreven in het desbetreffende erkende specialistenregister.
2. Het is degene wie het recht tot het voeren van een krachtens deze landsverordening erkende specialistentitel niet toekomt op grond van het eerste lid, verboden
deze titel of een daarop gelijkende benaming te voeren of te gebruiken.
Artikel 24
1. Doorhaling van een registratie of de aantekening van een maatregel, inhoudende een gehele of gedeeltelijke schorsing of ontzegging van de bevoegdheid van
het in het register vermelde beroep uit te oefenen, brengt van rechtswege met zich dat
ook de vermelding van de betrokkene als specialist vervallen is, onderscheidenlijk
dienovereenkomstig geschorst of ontzegd is.
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2. Van elke vermelding van doorhaling of maatregel in het register als bedoeld
in het eerste lid, wordt mededeling gedaan aan het Uitvoeringsorgaan.
HOOFDSTUK 4
Voorbehouden handelingen
Artikel 25

a.

b.

c.
d.
e.
f.

Als voorbehouden handeling worden aangemerkt:
het verrichten van:
1º. heelkundige handelingen;
2º. verloskundige handelingen;
3º. endoscopieën;
4º. catheterisaties;
5º. puncties;
6º. handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die
ioniserende stralen uitzenden;
7º. electieve cardioversie;
het toepassen van:
1º. defibrillatie;
2º. elektroconvulsieve therapie;
3º. steenvergruizing;
4º. kunstmatige bevruchting;
het geven van injecties;
het brengen onder narcose;
het aanmeten van een gebitsprothese en orale apparatuur;
het voorschrijven van geneesmiddelen op recept als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onderdeel h, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening
(AB 1990 no. GT 9).
Artikel 26
Artsen zijn bevoegd tot het verrichten van alle voorbehouden handelingen.
Artikel 27

Verloskundigen zijn bevoegd tot:
a. het verrichten van heelkundige handelingen, verloskundige handelingen, catheterisaties en puncties,
b. het geven van injecties,
c. het voorschrijven van geneesmiddelen op recept als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onderdeel h, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening,
met dien verstande, dat de uitoefening van deze bevoegdheid steeds beperkt is tot
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handelingen die krachtens artikel 3 tot het deskundigheidsgebied van verloskundigen
behoren.
Artikel 28
Tandartsen zijn bevoegd tot:
a. het verrichten van heelkundige handelingen en handelingen met gebruikmaking
van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden,
b. het geven van injecties,
c. het brengen onder narcose,
d. het aanmeten van een gebitsprothese en orale apparatuur,
e. het voorschrijven van geneesmiddelen op recept als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onderdeel h, van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening,
met dien verstande, dat de uitoefening van deze bevoegdheid steeds beperkt is tot
handelingen die krachtens artikel 3 tot het deskundigheidsgebied van tandartsen behoren.
Artikel 29
1. De beroepsbeoefenaren, bedoeld in de artikelen 26, 27 en 28, zijn tot het verrichten van de desbetreffende handelingen uitsluitend bevoegd, voor zover zij redelijkerwijs beschikken over de bekwaamheid die vereist is voor de behoorlijke verrichting van die handelingen.
2. De beroepsbeoefenaren, bedoeld in het eerste lid, worden voor de toepassing
van de artikelen 31 en 32 aangemerkt als personen die hun bevoegdheid ontlenen aan
de artikelen 26, 27 of 28.
Artikel 30
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen:
a. andere handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als voorbehouden
handelingen worden aangemerkt. In een zodanig landsbesluit worden tevens de
beroepsbeoefenaren aangewezen die tot het verrichten van die handelingen bevoegd zijn;
b. met betrekking tot in dat landsbesluit te omschrijven onderdelen van de handelingen, bedoeld in artikel 25, wijzigingen worden gebracht ter zake van de in de
artikelen 26 tot en met 28 vervatte toekenning van bevoegdheid, alsook worden
bepaald dat de artikelen 31 en 32 met betrekking tot bij dat landsbesluit omschreven handelingen niet langer gelden.
2. In een landsbesluit als bedoeld in het eerste lid, worden de beroepsbeoefenaren aangewezen die tot het verrichten van de handelingen, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a, bevoegd zijn, alsmede kan worden bepaald dat de artikelen 31 en 32 ten
aanzien van de in dat landsbesluit genoemde handelingen buiten toepassing blijven.
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Artikel 31
Een beroepsbeoefenaar die zijn bevoegdheid tot het verrichten van een bij of
krachtens de artikelen 26 tot en met 30, eerste lid, onderdeel a, omschreven handeling
aan het bij of krachtens die bepalingen gestelde ontleent, geeft geen opdracht aan een
ander tot het verrichten van die handeling, tenzij:
a. het gevallen betreft waarin zulks redelijkerwijs noodzakelijk is en aanwijzingen
worden gegeven omtrent het verrichten van de handeling en toezicht door die
beroepsbeoefenaar op het verrichten van de handeling en de mogelijkheid tot
tussenkomst van een zodanig persoon voldoende is verzekerd, en
b. die beroepsbeoefenaar redelijkerwijs kan aannemen dat degene aan wie hij de
opdracht geeft, beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk
verrichten van de handeling.
Artikel 32
Het is degene die niet behoort tot de beroepsbeoefenaren die hun bevoegdheid
tot het verrichten van een voorbehouden handeling ontlenen aan het bepaalde bij of
krachtens de artikelen 26 tot en met 30, eerste lid, onderdeel a, verboden een zodanige handeling te verrichten, tenzij,
a. zulks geschiedt in opdracht van een beroepsbeoefenaar die zijn bevoegdheid
ontleent aan het bepaalde bij of krachtens de artikelen 26 tot en met 30, eerste
lid, onderdeel a,
b. hij redelijkerwijs beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht,
c. hij,voor zover de opdrachtgevende beroepsbeoefenaar aanwijzingen heeft gegeven, handelt overeenkomstig die aanwijzingen, en
d. het in artikel 31, onderdeel a, bedoelde toezicht en de mogelijkheid tot tussenkomst van de opdrachtgevende beroepsbeoefenaar voldoende is verzekerd.
Artikel 33
Indien een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg zulks noodzakelijk maakt, kunnen bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, voorbehouden
handelingen op een deskundigheidsgebied in samenhang met in dat landsbesluit te
noemen categorieën van beroepsbeoefenaren worden aangewezen, in welk geval de
desbetreffende voorbehouden handeling mag worden verricht zonder toezicht of mogelijkheid van tussenkomst van een opdrachtgevende beroepsbeoefenaar.
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HOOFDSTUK 5
Overige bepalingen
Artikel 34
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 35
Indien de in deze landsverordening geregelde onderwerpen in het belang van
een goede uitvoering ervan nadere regeling behoeven, kan hierin bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, worden voorzien.
Artikel 36
1. Ten aanzien van de beroepsbeoefenaar, bedoeld in artikel 2, eerste lid, die
als zodanig is verbonden aan een in Aruba verblijvend onderdeel van de krijgsmacht
van het Koninkrijk of 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 4, eerste lid, en 23, eerste 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. de artikelen 26, 27 en 28, voor zover het handelingen betreft, waartoe de in onderdeel a bedoelde beroepsbeoefenaren bevoegd zijn.
2. 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 37
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik van een bij dat landsbesluit aangegeven onderscheidingsteken door degenen die in een bij dat landsbesluit aangewezen register geregi-
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streerd zijn en aan wie krachtens artikel 4, 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 38
De Landsverordening erkenning buitenlandse diploma’s (AB 1995 no. 1) is
niet van toepassing op de evaluatie van studies en erkenning van diploma’s van de
beroepen in de gezondheidszorg.
Artikel 39
1. Indien de Minister, de Inspecteur gehoord, van oordeel is dat onvoldoende
waarborgen bestaan voor de bij of krachtens deze landsverordening beoogde kwaliteit
van de beroepsuitoefening van een beroepsbeoefenaar, kan hij besluiten tot tijdelijke
doorhaling van de registratie in het register of tijdelijke intrekking van de ontheffing.
2. De Minister past de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, toe nadat hij de
desbetreffende beroepsbeoefenaar een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven en
de ongewenste situatie daarna voortduurt.
3. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, doet de Minister onverwijld
schriftelijke mededeling aan de betrokken beroepsbeoefenaar.
Artikel 40
1. De overtreding van de bij of krachtens de artikelen 3, eerste lid, 4, tweede
lid, 5, vierde lid, 23, tweede lid, 29, eerste lid, 31, 32, 34 en 35 gestelde voorschriften
wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaar of geldboete van de vierde categorie.
2. De overtreding van de bij of krachtens de artikelen 3, eerste lid, 4, tweede
lid, 5, vierde lid, 23, tweede lid, 29, eerste lid, 31, 32, 34 en 35 gestelde voorschriften
wordt, voor zover niet opzettelijk begaan, gestraft met hechtenis van ten hoogste een
jaar of geldboete van de derde categorie.
3. De in het eerste lid bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven; de in het tweede lid bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen.
HOOFDSTUK 6
Overgangsbepalingen
Artikel 41
1. Degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 2 of 43,
van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen, kunnen dat
beroep blijven uitoefenen tot het tijdstip waarop een beslissing is genomen over hun
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verzoek tot registratie ingevolge de artikelen 2, eerste lid of 43.
2. Na een registratie ingevolge het eerste lid is een beroepsbeoefenaar nog
slechts bevoegd zijn beroep uit te oefenen in overeenstemming met het in zijn registratie vermelde deskundigheidsgebied.
3. Degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 14 of 15
van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen, kunnen dat
beroep blijven uitoefenen tot het tijdstip waarop een beslissing is genomen over hun
verzoek tot een ontheffing op grond van de artikelen 14 of 15.
4. Na de registratie van de ontheffing is de desbetreffende persoon nog slechts
bevoegd zijn beroep uit te oefenen in overeenstemming met het in zijn registratie
vermelde deskundigheidsgebied.
Artikel 42
1. Degenen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 2, 14, 15
en 43 van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen, dienen uiterlijk drie maanden na dit tijdstip een verzoek om registratie dan wel om ontheffing in bij de Minister. De artikelen 2 tot en met 22 en 43 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. De Minister beslist op een verzoek om registratie of ontheffing uiterlijk
twaalf maanden na de indiening van het verzoek.
Artikel 43
1. Degene die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2 van deze
landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefent, waarvan de grondslag
voor de toelating gelegen is in artikel 3 van de Landsverordening uitoefening geneeskunst, en die beschikt over een verklaring als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering, zoals deze luidt vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 48 van deze landsverordening, wordt, op diens verzoek, in
een bijzonder register ingeschreven.
2. Om in de in het eerste lid bedoelde register te worden ingeschreven, legt de
verzoeker diens getuigschrift en de in het eerste lid bedoelde verklaring over.
3. Indien de verzoeker niet of niet volledig aan het tweede lid kan voldoen, kan
aan de registratie in het bijzonder register voorwaarden worden verbonden, waaronder de noodzaak van een aanvullende opleiding of stage.
4. De aanvullende voorwaarden als bedoeld in het tweede lid blijven buiten
toepassing indien:
a. de beroepsbeoefenaar, niet zijnde een medisch specialist, als gevolg van een
praktijkervaring van meer dan tien jaren in het desbetreffende beroep in Aruba,
kan worden aangemerkt over voldoende ervaring te beschikken voor de uitoefening van dat beroep in volle omvang, en mits niet uit tegen hem gegrond bevonden klachten of door de Inspecteur verricht onderzoek blijkt dat deze ervaring
onvoldoende is;
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b.

de beroepsbeoefenaar, zijnde een medisch specialist, als gevolg van een praktijkervaring van meer dan vijf jaren in het desbetreffende beroep in Aruba, kan
worden aangemerkt over voldoende ervaring te beschikken voor de uitoefening
van dat beroep in volle omvang, en mits niet uit tegen hem gegrond bevonden
klachten of door de Inspecteur verricht onderzoek blijkt dat deze ervaring onvoldoende is.
5. De artikelen 7, derde tot en met zesde lid, en 8 tot en met 13 zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de
vermelding in het bijzonder register als specialist op een bepaald onderdeel van de
beroepsuitoefening.
7. Artikel 42, tweede lid, is van toepassing op een verzoek om bijzondere registratie.
Artikel 44
1. Zolang het Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg, bedoeld in artikel 14, eerste
lid, van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg niet is ingesteld, wordt
ten aanzien van de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen beroepsbeoefenaren, voor de toelating voor registratie van beroepsbeoefenaren ten aanzien van de verschillende categorieën beroepsgroepen een of meer bij dat landsbesluit
in te stellen toetsingscommissies beroepen in de gezondheidszorg in het leven geroepen.
2. Bij het in het eerste lid bedoelde landsbesluit worden regels gesteld met betrekking tot onder meer de vereisten ten aanzien van de samenstelling en de certificering van de leden, de criteria voor toetsing van de bekwaamheden en de professionele
kennis en kunde van de verzoeker, de vergoeding van de leden van deze commissie,
alsmede de vergoedingen die verschuldigd zijn voor dienstverleningen van deze
commissie.
Artikel 44a
De voordracht van een landsbesluit als bedoeld in artikel 3, tweede en derde
lid, respectievelijk artikel 5, eerste, tweede en derde lid, artikel 7, tweede lid, onderdelen a en b, artikel 8, onderdeel d, artikel 10, eerste lid, dan wel artikel 35, wordt
niet gedaan, dan nadat het ontwerp, vergezeld zowel van de toelichting, als van het
advies dat de Raad van Advies over het ontwerp aan de Minster heeft uitgebracht, aan
de Staten is overgelegd en de Staten gedurende twee weken de gelegenheid is geboden hun wensen en bezwaren ter kennis te brengen van de Minister.
Artikel 45
1. Beroepsbeoefenaren die op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen
4, 5 of 23 van deze landsverordening een beroep in de gezondheidszorg uitoefenen en
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zich daarbij bedienen van een titel, mogen deze titel, voor zover dit niet in strijd is
met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen, gebruiken tot het
tijdstip waarop zij ingevolge artikel 41 zijn geregistreerd of een ontheffing hebben
verkregen.
2. Na de registratie of de ontheffing is een beroepsbeoefenaar nog slechts bevoegd een titel te gebruiken in overeenstemming met de in diens registratie of ontheffing vermelde benaming van het uitgeoefende beroep.
Artikel 46
Beroepsbeoefenaren die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening gebruik maken van een onderscheidingsteken, mogen dit onderscheidingsteken, voor zover dit niet in strijd is met de belangen die deze landsverordening
beoogt te beschermen, gebruiken tot het tijdstip waarop zij zijn geregistreerd of ontheffing hebben verkregen.
HOOFDSTUK 7
Slotbepalingen
Artikel 47
De Landsverordening medisch tuchtrecht (AB 2001 no. GT 13) wordt gewijzigd als volgt:
A. de artikelen 1 en 2 komen te luiden:
Artikel 1
In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen
wordt verstaan onder:
arts
: een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg
die als arts bevoegd is om handelingen op het gebied
van de gezondheidszorg te verrichten;
tandarts
: een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg
die als tandarts bevoegd is om handelingen op het gebied van de gezondheidszorg te verrichten;
verloskundige : een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg
die als verloskundige bevoegd is om handelingen op
het gebied van de gezondheidszorg te verrichten;
apotheker
: een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg
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College

:

die als apotheker bevoegd is om handelingen op het
gebied van de gezondheidszorg te verrichten;
het Medisch Tuchtcollege, bedoeld in artikel 8.
Artikel 2

De arts of tandarts, 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.

;

B. in artikel 3 wordt de zinsnede “De vroedvrouw die zich schuldig maakt aan gedragingen welke het vertrouwen in de stand der vroedvrouwen ondermijnen” vervangen door: De verloskundige die zich schuldig maakt aan gedragingen welke
het vertrouwen in haar stand ondermijnen;
C. in artikel 4 worden de woorden “de artsenijmengkunst” vervangen door: zijn
beroep;
D. in artikel 5 worden de woorden “een geneeskundige, een tandheelkundige, een
vroedvrouw of een apotheker” vervangen door: een arts, tandarts, verloskundige
of apotheker;
E. artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
1º. het eerste en tweede lid komen te luiden:
1. Ten aanzien van een arts, tandarts, verloskundige of apotheker, die een gewoonte maakt van drankmisbruik of misbruik van middelen als bedoeld in de Landsverordening verdovende middelen (AB
1990 no. GT 7), of misbruik van die pharmacologische middelen
waarbij psychische veranderingen kunnen optreden, wordt de maatregel, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, toegepast.
2. Het College kan bepalen, dat de ontzegging niet zal ingaan,
mits de betrokkene zich onderwerpt aan een ontwenningskuur, de duur
van twee jaar en zes maanden niet te boven gaande, en hij tijdens de
duur daarvan geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid. De ontzegging zal alsnog ingaan, wanneer het College zulks gelast op grond dat
de betrokkene een ontwenningskuur, voorgeschreven door een ten genoegen van het College door hem te kiezen ter zake deskundige arts,
binnen een door het College te stellen termijn niet naleeft of op grond
dat hij zijn beroep uitoefent voordat de geneeskundige die de kuur
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heeft voorgeschreven, in overleg met de inspecteur gezondheidszorg
de kuur heeft beëindigd verklaard. Gelijke last kan het College geven
op grond dat de betrokkene in gebreke blijft binnen de door het College gestelde termijn een ter zake deskundige arts ten genoegen van het
College te kiezen.

;

2º. in het vierde lid worden de woorden “de directeur van de Directie Volksgezondheid” vervangen door: de inspecteur gezondheidszorg;
F. artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:
1º. in het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. in de onderdelen d en e worden de woorden “geneeskunst, onderscheidenlijk de artsenijmengkunst” telkens vervangen door: het desbetreffende beroep;
b. de punt na onderdeel e wordt vervangen door een puntkomma en wordt een
nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. doorhaling van de inschrijving in het register.
;
2º. in het tweede lid wordt het woord “Aruba” vervangen door: het Land;
G. artikel 9, tweede lid, komt te luiden:
2. Indien een beslissing moet worden genomen ten aanzien van een
tandarts, verloskundige of apotheker, wordt in het College één arts vervangen door onderscheidenlijk een tandarts, een verloskundige of een
apotheker.

;

H. artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
1º. het eerste lid komt te luiden:
1. Een zaak wordt voor het College aanhangig gemaakt door
middel van een schriftelijke klacht van:
a. een ter beoordeling van het College rechtstreeks belanghebbende,
b. een bij of krachtens landsverordening aangewezen orgaan, instelling of persoon die belast is met het toezicht op de ten aanzien van
de gezondheidszorg geldende wettelijke voorschriften, of
c. het bestuur van de instelling waar de arts, tandarts, verloskundige of
apotheker uit hoofde van een dienstbetrekking of anderszins werkzaam is.
;
2º. in het derde lid worden de woorden “de geneeskundige, de tandheelkundige,
de vroedvrouw of de apotheker” vervangen door: de arts, tandarts, verloskundige of apotheker;
I. artikel 14, tweede lid, wordt de zinsnede “de geneeskundige, de tandheelkundige,
de vroedvrouw of de apotheker” vervangen door: de arts, tandarts, verloskundige
of de apotheker;
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J. artikel 15a, eerste lid, wordt de zinsnede “een geneeskundige, een tandheelkundige, een vroedvrouw of een apotheker” vervangen door: een arts, tandarts, verloskundige of apotheker;
K. in artikel 16, derde lid, worden de woorden “directeur van de Directie Volksgezondheid” vervangen door: inspecteur gezondheidszorg;
L. in de aanhef van artikel 18 worden de woorden “de geneeskundige, tandheelkundige, vroedvrouw of apotheker” vervangen door: de arts, tandarts, verloskundige
of apotheker.
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 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 voor-
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schriften, 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 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.
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 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.
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.

;

O. 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, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog die een gewoonte maakt van drankmisbruik of misbruik van mid-
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delen als bedoeld in de Landsverordening verdovende middelen (AB 1990
no. GT 7), of misbruik van die pharmacologische middelen waarbij psychische veranderingen kunnen optreden, wordt de maatregel, bedoeld in
artikel 7, eerste lid, onderdeel e, toegepast.

;

Q. het tweede lid van artikel 9 komt te luiden:
2. Indien een beslissing moet worden genomen ten aanzien van een
tandarts, verloskundige, apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog wordt in het College één 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:
1º. 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.
2º. 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;
U. artikel 16 komt te luiden:
Artikel 16
1. Het college behandelt de zaak in een openbare terechtzitting. Het
College kan evenwel om gewichtige redenen bepalen dat de behandeling
geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden.
2. Een beslissing, strekkende tot oplegging van een maatregel als
omschreven in artikel 7, eerste lid, wordt in het openbaar uitgesproken.
3. Bij de openbare uitspraak van een beslissing worden de naam, de
voornamen, het adres en de hoedanigheid van de bij de zaak betrokken
cliënt, van de klager en van de getuigen weggelaten.

;
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V. na artikel 16 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 16a
1. Van een eindbeslissing van het College wordt, binnen een week
na de uitspraak daarvan een afschrift gezonden aan:
a. de klager;
b. degene over wie is geklaagd, en
c. de inspecteur gezondheidszorg.
2. Van een eindbeslissing waarbij een van de in artikel 7, eerste lid,
onderdelen d, e en f, omschreven maatregelen is opgelegd, wordt een afschrift van de uitspraak gezonden aan de minister, belast met volksgezondheid.

;

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.
Artikel 48
Artikel 1 van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB
1992 no. 18) wordt gewijzigd als volgt:
A. de omschrijving van het begrip “beroepsbeoefenaar” komt te luiden:
een beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening
beroepen in de gezondheidszorg;

;

B. de begrippen “huisarts”, “medisch specialist”, “tandheelkundig specialist”, “verloskundige” en “fysiotherapeut” met de bijbehorende omschrijvingen worden
vervangen door de volgende begrippen met de bijbehorende omschrijvingen:
huisarts
:
een beroepsbeoefenaar die op grond van een registratie of een ontheffing als bedoeld in de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, bevoegd is om als huisarts op te treden;
medisch specialist :
een beroepsbeoefenaar die op grond van een registratie of een ontheffing als bedoeld in de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, bevoegd is om als medisch specialist op te
treden;
tandarts
:
een beroepsbeoefenaar die op grond van een registratie of een ontheffing als bedoeld in de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, bevoegd is om als tandarts op te treden;
verloskundige
:
een beroepsbeoefenaar die op grond van een registratie of een ontheffing als bedoeld in de

Pagina 26
Afkondigingsblad van Aruba 2014 no. 73
____________________________________________________________________

fysiotherapeut

:

Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, bevoegd is om als verloskundige op te treden;
een beroepsbeoefenaar die op grond van een registratie of een ontheffing als bedoeld in de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, bevoegd is om als fysiotherapeut op te treden;

.

Artikel 49
De Landsverordening erkenning buitenlandse diploma’s (AB 1995 no. 1)
wordt gewijzigd als volgt:
A. in artikel 3, onderdeel c, wordt tussen de woorden “met uitzondering van” en “de
beroepen” ingevoegd, de zinsnede: de beroepen waarop de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg van toepassing is en;
B. in artikel 8, eerste lid, vervallen de woorden “de directeur van de Directie Volksgezondheid”, alsmede de daarvoor geplaatste komma.
Artikel 50
De volgende landsverordeningen worden ingetrokken:
a. de Landsverordening uitoefening geneeskunst (AB 1996 no. GT 50);
b. de Verloskundigenverordening (AB 1999 no. GT 17);
c. de Landsverordening uitoefening tandheelkunde (AB 1989 no. 90);
d. de Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten (AB 1991
no. GT 7).
Artikel 51
Akten van bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 van Verloskundigenverordening en artikel 3 van de Landsverordening uitoefening tandheelkunde, behouden hun
geldigheid na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening.
Artikel 52
1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan
worden vastgesteld.
2. Een of meer artikelen van de hoofdstukken 6 en 7 van deze landsverordening
kunnen op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip komen te vervallen.
3. De Minister zendt binnen een half jaar na de inwerkingtreding van deze
landsverordening de Staten een verslag over de wijze waarop zij is toegepast, tevens
bevattende de verschillende landsbesluiten algemene maatregelen, en daarna zendt de
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Minister de Staten elk jaar een soortgelijk verslag.
4. Deze landsverordening kan worden aangehaald als Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg.

Gegeven te Oranjestad, 15 december 2014
A.Tromp-Yarzagaray

De minister van Volksgezondheid,
Ouderenzorg en Sport,
C.A. Schwengle
De minister van Justitie,
A.L. Dowers

