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Aan  : Verpleegkundigen en artsen 

 
 
Geachte collega’s, Beste verpleegkundigen en artsen, 
 

Het voorstel voor wet BIG II ligt weer bij de Kamer en ter bespreking in een later stadium, het voorstel wat er nu ligt leidt tot 

veel onzekerheid onder de verpleegkundigen. Met name door de toevoeging van een nieuw beroep en de daarbij behorende 

splitsing in het verpleegkundige profiel zal er een wijziging komen in beide beroepen. 

 

De vraag is natuurlijk welke consequenties heeft dat voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen, welke 

tuchtrechtelijke consequenties heeft mijn handelen binnen de nieuwe wet BIG II. Niemand weet het precies want de wet is er 

nog niet, maar vooraf een goede inschatting maken is wel erg zinvol. 

 

De IGJ zou dat moeten doen, indien de IGJ een onderzoek start mag de wetgeving niet verder gaan en zij zouden het 

proces ernstig kunnen vertragen en zelfs stoppen. In 2017 is er al een onderzoek gedaan door de IGJ1 en die was niet 

positief voor het ministerie van VWS, er was te weinig verschil in beide profielen. Er is niet veel gewijzigd sindsdien. Wat wel 

duidelijk is, is dat er in beroepsprofielen en in eerdere Rijksoverheid documenten gesproken wordt over laag- en hoog 

complexe zorg, dus wat als dat in wetgeving wordt vastgelegd, welke consequenties heeft dit dan voor het verpleegkundige 

beroep waarbinnen laagcomplexe zorg in geprotocolleerde zorgsituaties wordt omschreven. Gelden de voorbehouden 

handelingen alleen binnen deze afscheiding van laag- en hoog complexe zorg? Dus mag je een voorbehouden handeling 

doen als verpleegkundige binnen een hoog complexe zorgsituatie of ben je daar dan niet bevoegd voor? Terwijl de wet nu 

zegt bekwaam maakt bevoegd. Maar waarom dan een splitsing in het verpleegkundige beroep? 

 

Kortom er moeten uitspraken komen voor de wet zijn intrede doet, het moet duidelijk zijn – vooraf – wat je wel en niet mag 

en welke consequenties dat heeft voor jou als verpleegkundige, voor de arts die de opdracht technisch verleend en voor 

jouw organisatie om de boel draaiende te kunnen houden. 

 

Stel het bijgevoegde document op, wees duidelijk in je omschrijving en je vragen. Laat het ondertekenen door ieder binnen 

jouw afdeling die erachter staat en noteer ook ieders BIG-nummer. Maak een kopie van het ondertekende document en 

stuur dat kopie naar dww2018@hotmail.com en stuur het origineel naar de inspectie IGJ. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur BIG II in Overgang 

 
1 Nota, Toezicht- en Handhaafbaarheidstoets conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet Big II, 5 oktober 2017, kenmerk: 1182165-166366-IGZ 
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