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Toelichting bij bijlage 1. 
 
Toelichting op het stoomdiagram “Handelingen op het gebied van de Individuele gezondheidszorg”.  
 
 

1. Voorbehouden handeling zijn onder te verdelen in overdraagbare- en niet overdraagbare 
voorbehouden handelingen.  
 

2. De niet overdraagbare, het voorschrijven van medicijnen mogen alleen worden uitgevoerd door 
artsen, tandartsen, verloskundigen, bepaalde groepen verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten (voorheen Nurse Practitioner genoemd) op hun gebied.  

 
3. De overdraagbare handelingen, nr. 1 t/m. 13 van de lijst van voorbehouden handelingen kunnen 

uitgevoerd worden door een ander dan de opdrachtgever. Deze kan de handeling overdragen aan 
een zelfstandig bevoegde. Dit zijn artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig 
specialisten op hun vakgebied. Deze mogen en kunnen zonder toezicht en tussenkomst van de 
opdrachtgever de opdracht uitvoeren, mits bekwaam. 

 
4. Ook kunnen ze de opdracht overdragen aan anderen, werkzaam binnen de individuele 

gezondheidszorg, mits aan de genoemde richtlijnen voor het uitvoeren van voorbehouden en 
risicovolle handelingen is voldaan. Binnen deze groep niet zelfstandig bevoegden, vallen ook alle 
BIG geregistreerde verpleegkundigen, die niet geregistreerd staan als verpleegkundig specialist. 
Deze verpleegkundigen hebben echter wel een functionele zelfstandigheid voor het uitvoeren van 
voorbehouden handelingen. Dit houdt in dat verpleegkundigen bepaalde voorbehouden 
handelingen, zonder noodzakelijk toezicht en tussenkomst van de opdrachtgever mogen uitvoeren. 
Natuurlijk moet ook hier aan de eerder genoemde richtlijnen voor het uitvoeren van voorbehouden 
en risicovolle handelingen worden voldaan. Deze functionele zelfstandigheid wordt vastgesteld op 
basis van de aantoonbaar genoten opleiding, scholing, bijscholing, toetsing en werkervaringen en 
geldt voor bepaalde injecties, puncties en katheterisaties. 

 
5. Dialyseverpleegkundigen hebben dus een functionele zelfstandigheid voor de voorbehouden 

handelingen zoals die beschreven zijn. Dit wil niet zeggen dat ze nooit mogen vragen om toezicht 
en tussenkomst. Bij twijfel over de opdracht, of de individuele bekwaamheid in de specifieke 
situatie/omstandigheden, moet altijd om uitleg, of toezicht en tussenkomst worden gevraagd. Indien 
dit niet mogelijk is dient de opdracht teruggegeven te worden. Niet bekwaam is niet bevoegd. 

 
6. Niet voorbehouden handelingen, zijn alle overige handelingen in de individuele gezondheidszorg. 

Deze zijn onder te verdelen in risicovolle- en overige handelingen. 
 

7. Bij het uitvoeren van risicovolle handelingen moet er voldaan worden aan de richtlijnen zoals die 
ook gelden voor de voorbehouden handelingen. I.p. mag iedereen die werkzaam is in de 
individuele gezondheidszorg deze handelingen uitvoeren, mits deskundig en bekwaam. Dus weer 
moet degene die de handeling uitvoert beschikken over aantoonbaar genoten scholing, bij- en 
nascholing, toetsing en werkervaring. Bekwaamheidsverklaringen kunnen hiervoor een goed 
middel zijn.  
 

8. Voor alle overige handelingen hoeft geen opdracht te zijn. Deze mogen geïnitieerd worden door 
alle medewerkers werkzaam in de individuele gezondheidszorg.  
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