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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE WND. GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het wenselijk is om met de registratie van beroepsbeoefenaren, be-

doeld in de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg te begin-

nen; 

- dat het met het oog op de efficiency wenselijk is deze registratie gefa-

seerd te laten plaatsvinden door deze beroepsgroepen per categorie te 

registreren, beginnende met vier groepen; 

- dat deze gefaseerde realisatie van het registratieproces met zich brengt 

dat onderdelen van de Landsverordening beroepen in de gezondheids-

zorg in werking moeten treden; 

- dat het dus wenselijk is om registers van beroepsbeoefenaren in de zin 

van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg van andere 

landen aan te wijzen, de deskundigheidgebieden, voor zover van toepas-

sing, vast te stellen, onderdelen van deskundigheidgebieden als specia-

lisme aan te wijzen en om nadere regels te stellen ten aanzien van de 

vereisten voor de registratie;  

 

Gelet op: 

 

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 be-

roepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73); 
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Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

De deskundigheidgebieden die worden onderscheiden voor de in artikel 2, 

eerste lid, onder 1º, van de Landsverordening beroepen in de gezondheids-

zorg (AB 2014 no. 73) bedoelde beroepsbeoefenaren zijn: 

 

anesthesioloog neurochirurg  

arts microbioloog neuroloog 

bedrijfsarts nucleair geneeskundige 

cardioloog oogarts 

cardiothoracaal chirurg orthopedisch chirurg 

chirurg patholoog 

dermatoloog plastisch chirurg 

gynaecoloog psychiater 

huisarts radioloog 

internist radiotherapeut 

KNO arts reumatoloog 

kinderarts revalidatiearts 

klinische geneticus specialist ouderengeneeskunde 

klinische geriater sportarts 

longarts uroloog 

MDL arts verzekeringsarts 
 

 

Artikel 2 

 

De deskundigheidgebieden die worden onderscheiden voor de in artikel 2, 

eerste lid, onder 3º, van de Landsverordening beroepen in de gezondheids-

zorg bedoelde beroepsbeoefenaren zijn: 

a.  ziekenhuisapotheker; 

b.  openbare apotheker. 

 

Artikel 3 

 

De onderdelen van deskundigheidgebieden die een bijzondere specialisatie 

vereisen en als specialisme worden aangewezen ingevolge artikel 21, eerste 



Pagina 4        Afkondigingsblad van Aruba 2017 no. 54 
________________________________________________________________________ 
 

lid, onderdeel a, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg 

zijn:  

a. specialisme binnen interne geneeskunde (internist): 

-  infectioloog  

-  intensivist 

- geriater  

-  hematoloog  

-  nefroloog 

-  oncoloog 

b.  specialisme binnen longarts: 

-  long intensivist  

c.  specialisme binnen kindergeneeskunde: 

- neonatoloog 

d.  specialisme binnen chirurg: 

 - oncoloog  

 - trauma 

e.  specialisme binnen psychiatrie: 

 - kinderpsychiater. 

 

Artikel 4 

 

Als een register als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, worden aan-

gewezen: 

a.  het Nederlandse systeem BIG / RGS-register;   

b.  het Canadese systeem CANMED. 

 

Artikel 5 

 

1. Een aanvraag tot inschrijving als bedoeld in artikel 2 van de Landsveror-

dening beroepen in de gezondheidszorg wordt ingediend bij de Directie 

Volksgezondheid en geschiedt op het daartoe bestemde aanvraagformu-

lier. Het model van het aanvraagformulier wordt door de Minister vastge-

steld. 
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2. Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt vergezeld van de vol-

gende bescheiden:  

a. een afschrift van een geldig paspoort; 

b. indien de aanvrager de Nederlandse nationaliteit niet bezit, een af-

schrift van een geldig verblijfsdocument; 

c. indien ten tijde van de registratie de aanvrager nog niet over een gel-

dig verblijfsdocument beschikt, een intentieverklaring tot indienstne-

ming van een officieel geregistreerde beroepsbeoefenaar of van een 

aangemelde zorgaanbieder; 

d. een curriculum vitae; 

e. alle relevante getuigschriften; 

f. een afschrift van een geldig bewijs van inschrijving in één van de in ar-

tikel 4 bedoelde registers; 

g. afschriften van alle relevante behaalde diploma’s; 

h. de akte van bevoegdheid als bedoeld in artikel 3 van de Verloskundi-

genverordening, alsook het landsbesluit, bedoeld in artikel 4, van de 

Verloskundigenverordening, een afschrift daarvan. 

3. Bij het inleveren van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraag-

formulier dient de aanvrager de originele documenten ter waarmerking te 

overleggen. 

 

Artikel 6 

 

1. Een aanvraag tot inschrijving in het bijzondere register, bedoeld in artikel 

43, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, wordt te-

vens vergezeld van: 

a. een afschrift van de verklaring, bedoeld in artikel 1, van de Landsver-

ordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18);  

b. indien de betrokkene in het bezit is van een vergunning als bedoeld in 

artikel 3 van de Landsverordening uitoefening geneeskunst (AB 1996 

no. GT 50), een afschrift daarvan; 

c. indien de betrokkene in het bezit is van een landsbesluit als bedoeld in 

artikel 5 van de Verloskundigenverordening, een afschrift daarvan.  
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2. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot inschrij-

ving in het bijzondere register, bedoeld in artikel 43, van de Landsveror-

dening beroepen in de gezondheidszorg. 

 

Artikel 7 

 

1.  Dit landsbesluit en de volgende artikelen van de Landsverordening be-

roepen in de gezondheidszorg treden in werking met ingang van 15 au-

gustus 2017: 

- artikel 1; 

- artikel 2, eerste lid, en ten aanzien van ten 1º, ten 3º, ten 4º en ten 5º; 

tweede, derde en vierde lid, en de artikelen 3, eerste, derde en vijfde 

lid, 4 en 6; 

- de artikelen 7 en 8; 

- artikel 9; 

- de artikelen 11, 12, 13; 

- artikel 15; 

- de artikelen 17, 18, 19 en 20; 

-  de artikelen 21, eerste lid, en ten aanzien van onderdeel a, 22, 23 en 

24; 

-  de artikelen 34, 35, 36, 37, 38, 39 en 40; 

-  de artikelen 42, 43, 44a, 49 en 52, tweede lid. 

2.  Artikel 44 vervalt per 15 augustus 2017. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 11 augustus 2017 

 Y.V. Lacle-Dirksz 

 

De minister van Volksgezondheid,  

Ouderenzorg en Sport, 

C.A. Schwengle 

 

 

De minister van Justitie, 

A.L. Dowers 


