
Tweede Kamer der Staten "Generaal 2 
Zitting 1975-1976 

13 939 Een aantal opleidingen voor de gezondheidszorg 

Nr.1 VERSLAG VAN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 14 mei 1976 

Op 17 maart 1976 voerden de vaste Commissies voor Onderwijs en We-
tenschappen' en voor de Volksgezondheid2 mondeling overleg met de staats-
secretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. Klein, en de staatssecre-
taris van Volksgezondheid, de heer J. P. M. Hendriks, over een aantal oplei-
dingen voor de gezondheidszorg. 

De commissies hebben de eer van dit overleg als volgt verslag uit te bren-
gen. 

HBO/MBO 

' Samenstelling: Jongeling (GPV), Abma 
(SGP), Hutschemaekers (KVP), Van der Spek 
(PSP), Masman (PvdA), voorzitter, Ter Woorst 
(KVP), Laban (PvdA), Gardeniers-Berendsen 
(KVP), Hermes (KVP), Van Ooijen (PvdA), Van 
Leijenhorst (CHU), Smit-Kroes (VVD), onder 
voorzitter, Beuker (RKPN), Vacature D'66, De 
Leeuw (CPN), Dees (VVD), Kraaijeveld-Wouters 
(ARP), De Koning (BP), Kolthoff (PvdA), Van der 
Heem-Wagemakers (PPR), Ginjaar-Maas 
(VVD), Verwoert (DS'70), Worrell (PvdA), Bei 
nema (ARP) en Huijsen (Onafhankelijk). 

2 Samenstelling: Lamberts (PvdA), Tilanus 
(CHU), Van Leeuwen (ARP), voorzitter, Veder 
Smit (VVD), Veerman (ARP), Dolman (PvdA), 
Gardeniers-Berendsen (KVP), Haas-Berger 
(PvdA), ondervoorzitter. Van Veenendaal-van 
Meggelen (DS'70), G. M P Cornelissen (KVP), 
Honig van den Bossche (BP), Coppes (PPR), 
Beekmans (D'66), De Leeuw (CPN), Dees (VVD), 
Weijers (KVP), Drenth (PvdA) en Ginjaar-Maas 
(VVD). 

Niveau en doorstromingsmogelijkheden van opleidingen in de gezond-
heidszorg. 

In het algemeen werd van A.R.P.-zijde opgemerkt dat in de nieuw voorge-
stelde structuur van het m.h.n.o./m.s.p.o. de opleidingen op maatschappe-
lijk terrein beter geregeld zijn dan die op het gebied van de gezondheids-
zorg. Moet er ook voor deze opleidingen niet een duidelijke plaats gevonden 
worden in het nieuwe systeem, zodat zij ook vallen onder een algemene re-
geling. De spreker dacht hier aan de opleiding tot ziekenverzorgende en tot 
radiologisch laborante, die niet goed onderte brengen zijn. 

a. Verzorgingsassistenten 

Van K.V.P.-zijde werd gevraagd naar het niveau en de doorstromingsmo-
gelijkheden van de opleiding tot verzorgingsassistente en de inzetbaarheid 
van de afgestudeerden. 

De verzorgingsassistenten moeten toestemming van de inspectie hebben 
om naar een andere opleiding te mogen. Moeten zij daardoor niet een te 
grote barrière overwinnen? Zij worden van het kastje naar de muur ge-
stuurd. Hoe kunnen verzorgingsassistenten geplaatst worden, dat schijnt 
steeds moeilijker te worden. 

Is er bij de opbouw van de verpleegtarieven van b.v. zwakzinnigeninrich-
tingen rekening gehouden met het plaatsbaar zijn en blijven van verzor-
gingsassistenten? Als blijkt dat zwakzinnigeninrichtingen geen verzor-
gingsassistenten meer willen aannemen, dan moeten de opleidingen dat 
weten. 

Met betrekking tot het niveau en de doorstromingsmogelijkheden van de 
opleiding tot verzorgingsassistent(e) en de inzetbaarheid van afgestudeer-
den, berichtte de Minister van Onderwijs en Wetenschappen het volgende: 
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1. Niveau van de opleiding 

Het niveau van de verzorgingsassistent(e) wordt bepaald door 2 factoren 
te weten 

a. het instapniveau. Dit is het diploma l.b.o.-P (3 jaar) of het diploma l.b.o. 
met 4 vakken op B-niveau (4 jaar); 

b. daarboven een 2-jarige beroepsopleiding volgens het leerlingwezen, 
die het mogelijk maakt om door te stromen naar een middelbare beroeps-
opleiding b.v. van het MHNO of MSPO. 

2. Doorstromingsmogelijkheden 

De verzorgingsassistent(e) heeft de mogelijkheid om door te stromen 
naar: 

a. de opleiding ziekenverzorgende: 
b. de opleiding pedagogisch medewerker (OPM); 
c. de opleiding kraamverzorging. 

3. Inzetbaarheid 

De verzorgingsassistent(e) is op huishoudelijk en verzorgend terrein inzet-
baar in zeer uiteenlopende inrichtingen waar mensen worden verpleegd of 
verzorgd. 

Binnen de gezondheidszorg betreft dat verpleegtehuizen, ziekenhuizen, 
psychiatrische voorzieningen, de zwakzinnigeninrichtingen en voorzienin-
gen voor de lichamelijk gehandicapten. 

Staatssecretaris Hendriks deelde wat de doorstromingsmogelijkheden 
voor verzorgingsassistenten betreft, mee dat degenen die een opleiding 
nieuwe stijl gevolgd hebben nu toegelaten kunnen worden tot de opleiding 
tot ziekenverzorgende. Daarvoor is drie jaar voortgezet dagonderwijs nodig, 
dat met goed gevolg is genoten. De opleiding tot verzorgingsassistente inge-
volge het leerlingwezen voldoet niet aan deze eis. Daarom was er voor de al-
dus opgeleide verzorgingsassistenten een ontheffingssysteem (zie voor een 
uitvoerige behandeling van dit probleem de op 16 maart 1976 beantwoorde 
vragen van het lid G. M. P. Cornelissen - Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 
Aanhangsel nr. 819). Dit ontheffingssysteem is vanaf 29 maart a.s. niet meer 
van toepassing op de verzorgingsassistent(e). 

Het verpleegtarief, ook van zwakzinnigeninrichtingen, hangt mede af van 
de personeelsformatie. Per personeelscategorie is er een bedrag per perso-
neelslid per verpleegdag vastgesteld door het COZ. 

Of in het verpleegtarief van zwakzinnigeninrichtingen met een bepaald 
percentage verzorgingsassistenten is rekening gehouden, kon de staats-
secretaris niet zeggen. 

m.b.o.v.-h.b.o.v. 

Er bestaat, zo bleek uit vragen van C.H.U.-zijde, nog steeds onduidelijkheid 
over de verhouding tussen m.b.o.v. en h.b.o.v. 

De m.b.o.v. zou een praktische verpleegkundige opleiding moeten zijn, de 
h.b.o.v. zou meer moeten opleiden voor leidinggevende functies en daarom 
meer aandacht moeten besteden aan management en het leiden van 
groepsactiviteiten. 

Ook vroeg de C.H.U. spreker hoe het staat met de overgang van de 
m.b.o.v. naar het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Een K.V.P."fractielid vroeg naar de ervaringen met de m.b.o.v. en de 
plaatsbaarheid van de afgestudeerden. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie pleitte voor steeds meer externe opleidin-
gen voor verpleegkundigen. Hij meende dat een externe opleiding het vak 
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aantrekkelijker zou maken voor mannen. Die zijn nodig omdat het rende-
ment van vrouwen slechts gemiddeld 5 jaar is. Met een echte schooloplei-
ding wordt de verpleging een echt vak, zo meende dit lid. 

Staatssecretaris Hendriks onderkende de onduidelijkheid over de verschil-
lende opleidingen in de verpleegkundigesector. Daarom heeft hij op 9 maart 
jl. de Centrale Raad voor de Volksgezondheid gevraagd een commissie in te 
stellen die over de ontwikkeling van de verpleegkundige-opleidingen de on-
derlinge coördinatie en aanpassing ervan en de nodige doorstromings- c.q. 
overstapmogelijkheden kan adviseren. 

De staatssecretaris weesopenige verschillen tussen m.b.o.v. en h.b.o.v.: 
de vooropleidingseisen zijn voor de eerste lager dan voor de laatste. Ook de 
opleidingsduur verschilt; voor de m.b.o.v. is deze drie jaar, voor de h.b.o.v. 
vier jaar. 

Verpleegkundigen met een h.b.o.v.-opleiding zijn beter voorbereid op een 
meer leidinggevende functie. Helaas zijn er niet veel van zulke functies en 
moeten de h.b.o.v.-opgeleiden soms genoegen nemen met een lagere func-
tie. De diploma's van beide opleidingen geven dezelfde rechten. 

Staatssecretaris Klein meende dat er, omdat de behoefte aan mensen met 
een hogere opleiding overal groter wordt, in ziekenhuizen ook plaats zou 
moeten zijn in een passende functie voor personen met een h.b.o.v.-diplo-
ma. Het komt inderdaad nog voor dat dergelijke functies niet beschikbaar 
zijn. 

Uiterlijk op 1 augustus 1977 zal de m.b.o.v.-opleiding onder het ministerie 
van Onderwijs komen te vallen, zo deelde de heer Hendriks mee. 

Staatssecretaris Hendriks zag vooralsnog geen mogelijkheid het aantal 
m.b.o.v.-scholen grootscheeps uit te breiden. 

Er zijn niet genoeg docenten en er is niet genoeg geld. Er is dan ook geen 
sprake van dat in-service-opleidingen een aflopende zaak zouden zijn. 

Dat het verpleegkundigenberoep ook nu al aantrekkelijk is voor mannen, 
blijkt uit het feit dat tamelijk veel mannen de in-service-opleiding volgen. 

De ervaringen met de m.b.o.v. zijn goed. Alle leerlingen zijn geslaagd, al-
len hebben werk. 

Toelaatbaarheid tot in-service-opleiding en m.b.o.v. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie merkte op, dat ook nu de toelatingsleeftijd 
voor de in-service-opleiding verlaagd was van 18 jaar tot 17 jaar en 7 maan-
den, moeilijkheden zijn bij de aansluiting van l.h.n.o. en m.a.v.o. op die op-
leiding. Waarom is die leeftijdsgrens zo? 

Met een m.a.v.o.-diploma kunnen leerlingen toegelaten worden tot de in-
service-opleiding. Met een Inasdiploma schijnen ertoelatingsproblemen in 
de praktijk te zijn. Waarom is dat zo? 

Nu het l.b.o. vierjarig wordt, zouden ook mensen met een l.h.n.o./C-oplei-
ding toegelaten moeten worden tot de in-service-opleiding. Tevens vroeg 
dit lid of er nog een aansluitende vorm van schoolonderwijs bestaat voor ie-
mend die opgeleid is in een ziekenhuis. 

Staatssecretaris Hendriks antwoordde dat de leeftijdsgrens op 17 jaar en 7 
maanden gesteld is omdat een leerling 18 jaar moet zijn om in de nacht-
dienst te mogen werken. De m.b.o.v.-opleiding kent die leeftijdsgrens niet 
en sluit beter aan bij de ma.v.o. en het l.b.o. De staatssecretaris meende dat 
er geen bezwaar zou hoeven te zijn tegen toelating van leerlingen met een 
l.h.n.o./C-diploma tot de in-service-opleiding. Hij zal dit nader laten bezien. 

Een in een ziekenhuis opgeleide verpleegkundigekan in beginsel terugke-
ren in het onderwijs, zo meende de staatssecretaris. Ook op dit punt ver-
wacht hij duidelijkheid uit het gevraagde advies van de Centrale Raad van de 

1 Zie bijlage: overzicht toelatingseisen V o l k s g e z o n d h e i d . 
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Overzicht toelatingseisen 

Ziekenverpleging A Ziekenverpleging B Ziekenverpleging Z M.B.O.-V Ziekenverzorgende 
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I. de leefti jd van 17 jaar en 7 
maanden hebben bereikt in de 
kalendermaand, waarin de 
opleiding is aangevangen. 
I I . een voor de uitoefening van het 
beroep en voor het volgen van de 
opleiding goede gezondheid 
bezitten en blijkens een verkla-
ring, afgegeven op grond van een 
door de hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid omschreven 
onderzoek op tuberculose, niet 
lijdende zijn aan tuberculose 
van de ademhalingswegen; 
I I I . De lijst van opleidingen welke 
voldoen aan het gestelde in artikel 
3, eerste l id, onder I I I , word t vast-
gesteld als volgt: 
1. het diploma van een openbare 
of door de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen aangewezen bi j-
zondere middelbare school voor 
meisjes, hogere burgerschool 
(5- of 6-jarige cursus), atheneum, 
gymnasium, danwei een school 
voor hoger algemeen voortgezet 
onderwijs (h.a.v.o.); 
2. het diploma van een openbare 
of een door de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen 
aangewezen bijzondere 3-jarige 
handelsdagschool of een open-
bare aangewezen bijzondere 
3-jarige hogere burgerschool; 
3. een bewijs van onvoorwaar-
deli jke toelating to t de vierde 
klas van een openbare of een 
door de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen aangewezen 
bijzondere hogere burgerschool, 
middelbare school voor meisjes of 
handelsdagschool (4-jarige cursus), 
danwei van een openbaar of een 
door de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen aangewezen 
bijzonder gymnasium; 
4. een dip loma, onder rijkstoe-
zicht afgegeven vanwege de 

toelatingseisen vide zieken-
verpleging A 

de opleiding is nog niet erkend. 
Aangenomen mag worden, dat de 
hiervoor ingestelde Commissie 
dezelfde toelatingseisen zal stellen 
zoals die bij ziekenverpleging A/B 
gelden. 
Di t is thans het geval; daarenboven 
worden nog toegelaten diploma's 
m.a.v.o. 3; 
overgangsbewijs naar de 4e klas 
m.a.v.o. 4 ; 
2 jarige opleiding kinderverzorging. 

aansluitend aan 4 jaar voortgezet 
onderwijs met goed gevolg. Nog 
geen wettel i jke eisen. 

de leefti jd van 17 jaar hebben 
bereikt in de kalendermaand, 
waarin de opleiding is aangevangen; 
in het bezit zijn van: 
1e. een diploma van het vierjarig 
lbo, waarbij eindexamen is afgelegd 
in 6 vakken, t .w. twee vakken op 
c-niveau waarvan 1 theorie-vak en 
vier vakken op b-niveau; 
2e. een diploma van drie jaar voort-
gezet algemeen onderwijs, of een 
overgangsbewijs van het derde naar 
het vierde leerjaar; 
3e. een dip loma van het avond-
onderwijs, dat gelijk is aan een 
diploma van het onder 1e en 2e 
genoemde dagonderwijs; 
4e. een diploma van de tweejarige 
cursus verzorgingsassistente; 
5e. een Brugdiploma Verplegende 
en Verzorgende Beroepen I; 
6e. een Anti l l iaans of Surinaams 
diploma van drie jaar voortgezet 
onderwijs of een overgangsbewijs 
van het derde naar het vierde leer-
jaar voortgezet algemeen onderwijs. 



Overzicht toelatingseisen (vervolgt 

Ziekenverpleging A Ziekenverpleging B Ziekenverpleging Z M.B.O.-V Ziekenverzorgende 
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Verenigingen ter Bevordering 
van het Uitgebreid Lager 
Onderwijs. 
5. een overgangsbewijs naar het 
5e leerjaar h.a.v.o./atheneum; 
6. het I.V.O.-diploma B, afgegeven 
vanwege de Sticht ing 'Het I.V.O.-
d ip loma' , of afgegeven vanwege de 
Vereniging van I.V.O.-scholen; 
7. de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer, genoemd in artikel 
77, onder a, van de wet van 1 7 
augustus 1878, Stb. 127, in artikel 
4 1 , onder a, van de Kweekschool-
wet en in artikel 29, vierde lid, 
onder b, van de Wet op het voort-
gezet onderwijs; 
8. het bewijs van te zijn geslaagd 
voor het toelatingsexamen, 
bedoeld in artikel 13, eerste l id , 
onder d, van de Kweekschoolwet 
(toelatingsexamen eerste leerkring). 
9. een N-akte, die de bevoegdheid 
verleent to t het geven van onder-
wijs aan scholen voor huishoud-
en nijverheidsonderwijs; 
10. het d ip loma huishoudkundige 
voor inr icht ingen; 
11 . het getuigschrift ingevolge 
artikel 29, eerste l id, 1e volzin, 
van de Nijverheidsonderwijswet 
voor inrichtingsassistente, danwei 
het diploma ingevolge artikel 29, 
vierde l id, onder e, van de Wet 
op het voortgezet onderwijs 
voor inrichtingsassistente; 
12. het getuigschrift ingevolge 
artikel 29, eerste l id, 1e volzin, 
van de Nijverheidsonderwijswet, 
van de 3-jarige vooropleiding 
voor lerares bij het l\lijverheids-
onderwijs voor meisjes, danwei 
het diploma ingevolge artikel 29, 
vierde l id, onder e, van de Wet op 
het voortgezet onderwijs, van de 
vooropleiding voor hoger beroeps-
onderwijs; 
13. het getuigschrift ingevolge 
artikel 29, eerste l id, van de 



Overzicht toelatingseisen (vervolg) 

Ziekenverpleging A Ziekenverpleging B Ziekenverpleging Z M.B.O.-V Ziekenverzorgende 
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Nijverheidsonderwijswet van één 
der vakrichtingen van een ingevol-
ge de wet gesubsidieerde uitge-
breid technische school danwei 
het d ip loma ingevolge artikel 29, 
vierde l id, onder e, van de Wet op 
het voortgezet onderwijs, van één 
der vakinrichtingen van een 
ingevolge die wet bekostigde 
middelbaar technische school. 
14. het bewijs, dat met gunstig 
gevolg de schakelklasse, verbonden 
aan een ingevolge de Nijverheids-
onderwijswet gesubsidieerde 
hogere technische school is door-
lopen; 
15. een bewijs van voldoende 
algemene ontwikke l ing N.O., 
afgegeven vanwege het Neder-
landse Genootschap to t opleiding 
van leerkrachten voor het l\lijver-
heidsonderwijs; 
16. het diploma van de driejarige 
middelbare land- en tuinbouw-
school; 
17. het Staatsdiploma Mavo IV; 
18. het diploma Brugopleiding 
Verplegende en Verzorgende 
Beroepen II (BVB I I ) , uitgereikt 
door de desbetreffende examen-
commissie namens de Konink l i jke 
P.B.N.A., de Leidse Onderwijs-
instellingen en de Stichting 
I.V.I.O. 
19. Tevens kunnen leerlingen 
worden toegelaten, die in het bezit 
zijn van één der volgende vóór 1 janua-
ri 1975 behaalde diploma's: 
— het d ip loma 'Algemene Vrouwe-
lijke Vorming I I ' (A .V.V. II) en 
het diploma 'Praktische Algemene 
Vorming I I ' (P.A.V. I I ) , uitgereikt 
door de desbetreffende examen-
commissie namens I.V.I.O., Stich-
ting voor Onderwijs en Volks-
ontwikkel ing te Amsterdam; 
— het d ip loma Algemene 
Ontwikkel ing voor leerling-
verplegenden, afgegeven door een 
door de Sticht ing Inspectie van 
het Schrif tel i jk Onderwijs (ISO) 



Overzicht toelatingseisen (vervolg) 

Ziekenverpleging A Ziekenverpleging B 

erkende instell ing, na een examen 
onder toezicht van een gecommit-
teerde van de Minister; 
— het d ip loma Vooropleiding 
Ziekenverpleging, uitgereikt door 
het Nederlands Schrif tel i jk Studie-
centrum te Culemborg; 
Leerlingen, die in 1974 voor het 
examen voor één van de in de 
vorige volzin bedoelde diploma's 
zijn afgewezen, kunnen na het 
behalen van d i t d iploma alsnog 
tot de opleiding worden toege-
laten, mits het diploma vóór 
1 januari 1976 is behaald. 

< 20. Het diploma voor ziekenver-
® zorging, voorafgegaan door een 
Q. met goed gevolg afgesloten drie-
_ jarige opleiding voortgezet 
o> onderwijs. 
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h.b.o.-school voor (para)medisch personeel 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie herinnerde aan de destijds in Rotterdam le-
vende wens een h.b.o.-school voor (para)medisch personeel op te richten. 
Die wens is niet vervuld. Zo'n school zou - ook afgezien van Rotterdam -
heel nuttig en goed zijn, vooral in de nabijheid van academische klinieken. 
Een hogere kwaliteit van opleidingen wordt alom gevraagd. 

Ziet de staatssecretaris mogelijkheden voor een dergelijke onderwijsvoor-
ziening? 

Staatssecretaris Klein betracht een grote terughoudendheid als het er 
om gaat bij het wetenschappelijk onderwijs h.b.o.-achtige programma's te 
laten verzorgen. Vooralsnog is de Staatssecretaris dan ook niet van plan der-
gelijke ontwikkelingen te bevorderen. 

In het hoger onderwijs nieuwe stijl verwacht hij daarvoor meer mogelijk-
heden. 

Arbeids-, ergo en bezigheidstherapie 

Van P.v.d.A.-zijde werd gevraagd wat de vooropleidingseisen zijn voor 
h.b.o.-achtige particuliere opleidingen. 

De vooropleidingseisen zijn niet officieel geregeld, zo deelde staatssecre-
taris Hendriks mee. 

Radiologisch laboranten 

In een vorig mondeling overleg1 had Staatssecretaris Hendriks de spoe-
dige totstandkoming van een besluit radiologisch laboranten toegezegd. 
Het ontwerpbesluit is om advies aan de Raad van State toegezonden. Het 
concept-besluit is vertrouwelijk aan het actiecomité Radiologische Laboran-
ten ter kennis gebracht. 

Gezien de vooropleidingseisen moet de opleiding tot radiologisch labo-
rant naar de mening van Staatssecretaris Hendriks tot het h.b.o. gerekend 
worden. 

In de brief van het actiecomité die in dit mondeling overleg onderwerp van 
bespreking uitmaakte, wordt ook de vraag gesteld wie de honorering regelt. 
Staatssecretaris Hendriks deelde mee dat de honorering niet een zaak van 
het ministerie is. Deze zou in het arbeidsvoorwaardenoverleg geregeld kun-
nen worden. Voorzover het de overheidsdienst betreft worden de salarissen 
geregeld door het departement van Binnenlandse Zaken. Ook over de getals-
verhouding tussen leerlingen en gediplomeerden waarnaar gevraagd was, 
heeft de staatssecretaris geen zeggenschap. 

Subsidie voor parttime-opleiding maatschappelijke gezondheidszorg 

Over de wenselijkheid van een gesubsidieerde parttime-opleiding voor 
maatschappelijke gezondheidszorg hadden de commissie en de bewinds-
lieden enige brieven bereikt. Staatssecretaris Klein heeft in zijn antwoord op 
een van die brieven onder meer de vraag opgeworpen of bezinning op een 
eventuele omzetting van een of meer dagopleidingen M.G.Z. in parttime-
opleidingen niet mede aanbeveling verdient vooral nu subsidiëring per 1 
augustus 1976 niet mogelijk is. Het verzoek om subsidie zal in de voorstellen 
voor de begroting voor 1977 opnieuw aandacht krijgen. 

De commissie meende dat de wijkverpleging bijzonder belangrijk was 
voor de verwezenlijking van het streven om de eerstelijns gezondheidszorg 
te versterken. Als veel wijkverpleegkundigen niet bevoegd zijn is dat zeer on-
praktisch. Nu is 22% onbevoegd. Er zijn 180 vacatures. De dagopleidingen 
leveren per jaar 300 gediplomeerden af, maar het verloop is groot. 

Een lid van de K.V.P.-fractie zou graag zo spoedig mogelijk één of twee 
parttime-opleidingen in Nederland zien. 

Dit lid wilde een eventuele omzetting van één of meer dagopleidingen wel 
1 Verslag m.o 13 600/xvn, nr. 7 in overweging nemen. Zij vroeg echter of het niet mogelijk zou zijn al per 1 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 939, nr. 1 8 



augustus 1976 enige dagopleidingen toe te staan een parttime cursus te ge-
ven. 

Een lid van de V.V.D.-fractie toonde weliswaar begrip voor de begrensde 
financiële mogelijkheden maar meende toch dat er op korte termijn een 
partttime-opleiding zou moeten komen. Kan één van de negen dagopleidin-
gen niet worden omgezet in een parttime-opleiding? 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie vroeg dringend de medewerking van staats-
secretaris Klein. Er is nog een grote achterstand in opleidingen voor de ge-
zondheidszorg. Een ander lid van de P.v.d.A.-fractie wees erop dat bij part-
time-opleidingen de reistijden belangrijk zijn. Er moet dan een redelijke 
spreiding komen. 

Een lid van de A.R.P.-fractie vond de eventuele omzetting van dagoplei-
dingen in parttime-opleidingen een goed idee. Een parttime-opleiding die 
voor een dagopleiding in de plaats komt is wellicht goedkoper - dat zou de 
financiële problemen opheffen. Een andere goede reden voor omzetting is 
het gebrek aan stageplaatsen bij de dagopleiding. Degenen die een partti-
me- opleiding volgen, werken al, dat is eigenlijk een veredelde stage. 

Toch meende dit lid dat het goed zou zijn een enkel instituut toe te staan 
ook een parttime-opleiding te verzorgen. Geen schoolbestuur ziet zijn dag-
opleiding graag veranderen in een parttime-opleiding. 

Staatssecretaris Klein hecht om verschillende redenen het grootste belang 
aan het totstandkomen van parttime-opleidingen. Onderwijskundig is het 
beter omdat de dagopleidingen voor wat het afleveren van gediplomeerden 
betreft, een zekere stabilisatie vertonen. Er is een zeer gering leerlingenaan-
bod. Bovendien speelt voor parttime-opleidingen het stageprobleem een min-
der acute rol dan voor de dagopleidingen, waar de plaatsing van stagiaires 
veel moeilijker is. 

Tenslotte zijn parttime-opleidingen goedkoper. Subsidiëring van een 
partttime-opleiding per augustus 1976 is alleen mogelijk als een dagoplei-
ding in een parttime-opleiding wordt omgezet. Voor die omzetting zal de 
staatssecretaris alles doen wat in zijn vermogen ligt. 

Staatssecretaris Hendriks wees erop dat bij parttime-opleidingen het inko-
men doorgaat. Dat is een bijkomend voordeel. 

Analistenopleiding 

Er zijn, zo merkte een lid van de V.V.D.-fractie op, 23 opleidingen tot ana-
list. Deze opleidingen zijn gedeeltelijk op m.b.o.-, gedeeltelijk op h.b.o.-ni-
veau. Er is een voornemen tot concentratie van de h.b.o.-opleidingen over te 
gaan. De opleiding in Leeuwarden vreest dat een deel naar Groningen zal 
gaan. Is er reden voor die vrees? Staatssecretaris Klein deelde mee dat er in-
derdaad gestreefd wordt naar het opzetten van laboratoriumscholen. Dat 
gebeurt in het kader van een betere structurering van het h.b.o. in relatie tot 
het m.b.o. 

Bezuiniging op het h.b.o. 

In een aantal brieven is geprotesteerd tegen de bezuiniging op het h.b.o., 
die meer op de opleidingen in de gezondheidszorg zou drukken dan op an-
dere vormen van h.b.o. 

Staatssecretaris Klein ontkende dat dit het geval was. De maatregelen 
voor het h.b.o. zijn globaal en uniform geweest. Alleen het h.e.a.o. werd 
door een verkeerde berekeningsgrondslag benadeeld. De berekenings-
grondslag is inmiddels veranderd, (zie het antwoord op de vragen van de le-
den Beinema c.s., Tweede Kamer. Aanhangsel, 1975-1976, nr. 812). 
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WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

Wetenschappelijk onderwijs in de verpleegkunde 

De Werkgroep universitaire opleiding verpleegkundigen heeft een inte-
rimnota opgesteld over wetenschappelijk onderwijs in de verpleegkunde, 
dat concludeert tot de noodzaak van wetenschappelijk onderwijs in de ver-
pleegkunde. 

Een lid van de V.V.D.-fractie achtte het rapport interessant. Naar haar me-
ning is het management aspect van de verpleegkunde en daarom een direc-
tiefunctie voor een verpleegkundige zeer belangrijk. Het gevaar dreigt nu dat 
verpleegkundig directrices zullen verdwijnen uit de directies van ziekenhui-
zen. Veel ziekenhuizen vragen academici in hun directie. 

Voor de communicatie met de verpleegkundigen is de aanwezigheid van 
een verpleegkundige in de directie eveneens van groot belang. Een opleiding 
op hoog - eventueel wetenschappelijk - niveau is voor zo'n functie zeer nut-
tig. Vooreen managementfunctie is minstens v.w.o. als vooropleiding nodig, 
naar de mening van dit lid. 

Even belangrijk is het dat er op wetenschappelijk niveau onderzoek ge-
daan wordt naar de inhoud van het verplegen en het zo goed mogelijk func-
tioneren daarvan. Een goed begrip van de taak en de mogelijkheden van de 
verpleegkundige is bijvoorbeeld nodig voor het vaststellen van de C.O.Z. nor-
men. 

In het h.b.o.v. komt er van het onderzoek niet veel terecht. Organisatiebu-
reaus letten tot nu toe alleen op de arbeidstechnische kant van het vak. 

Een lid van de C.H.U.-fractie onderschreef de woorden van de vorige 
spreekster en zei, ook namens de A.R.P.- en K.V.P.-fractie, dat het verpleeg-
kundige werk ondersteund dient te worden door wetenschappelijk onder-
zoek. Zulk onderzoek in het kader van een wetenschappelijke opleiding zou 
naar de mening van deze fracties van grote betekenis zijn voor de kwaliteit 
van de verpleging. 

Een lid van de K.V.P.-fractie wees erop dat wetenschappelijk onderwijs in 
de verpleegkunde van groot belang zou zijn voor het goed verlopen van 
teamwork. Het multidisciplinaire handelen wordt soms belemmerd door een 
onvoldoende opleiding van de verpleegkundigen. Zowel voor het manage-
ment als voor het nog beter worden van de interdisciplinaire samenwerking 
zou een universitaire opleiding zeer nuttig zijn. Dit lid zei wel begrip te heb-
ben voor de huidige moeilijke financiële situatie, maar zij drong toch aan op 
zorgvuldige overweging van de conclusies van de interimnota. 

Een ander lid van deze fractie vroeg wat de eindkranen van zo'n opleiding 
zouden moeten zijn. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie zag wel het belang van een hoge opleiding 
omdat deze gelijke tred moet houden met de geneeskundige opleiding. Wel 
vroeg dit lid wie de docenten zouden moeten zijn en wat de inhoud van de 
opleiding zou moeten zijn. In zijn gedachtengang zou een hoge opleiding 
voor de verpleegkunde passen in het h.b.o."instituut dat hij eerder in dit 
overleg bepleit had. Het wetenschappelijk onderzoek zou in die omstandig-
heid kunnen aanleunen tegen een medische faculteit en een academisch zie-
kenhuis. 

Een andere P.v.d.A.-spreker meende dat er in het hoger onderwijs nieuwe 
stijl plaats zou kunnen komen voor een verpleegkundige opleiding op hoog 
niveau. Ook hij meende dat wetenschappelijk onderwijs niet uitsluitend 
voorbehouden was aan universiteiten. 

Staatssecretaris Klein had nog geen duidelijk beeld van de gewenste op-
leiding. 

Hij had in de aangevoerde argumenten voornamelijk de behoefte aan on-
derzoek beluisterd. Hij meende dat het invoeren van een wetenschappelijke 
opleiding alleen ten behoeve van onderzoek niet te rechtvaardigen zou zijn. 
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Wetenschappelijk onderzoek kan geschieden in multidisciplinair verband. 
Het is niet nodig dat één persoon de kwaliteiten van medicus, verpleegkun-
dige, psycholoog en socioloog in zich verenigt. 

De Staatssecretaris achtte het interimrapport nog te vaag. Het is om ad-
vies aan de Centrale Raad voor de Volksgezondheid gezonden. 

Inmiddels is er ook een Adviesgroep Opleiding Geneeskundigen in oprich-
ting, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Onderwijs 
en Wetenschappen en Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de beroepsorgani-
saties en de medische faculteiten. Ook deze groep zou eventueel over de inte-
rimnota kunnen adviseren. 

Het staat voor de heer Klein niet vast dat er een universitaire opleiding no-
dig is. Na de h.b.o.v. is er immers ook nog de hogere opleiding voor ver-
pleegkundigen. Een nieuwe universitaire opleiding kost veel geld. De be-
hoeften moeten goed worden afgewogen tegen de beperktheid van de mid-
delen. 

Naar de mening van de staatssecretaris Hendriks hoort een vertegenwoor-
digster van de verpleegkundige professie in de top van een ziekenhuis thuis. 

Hij zag wel dat het verschil in opleiding tussen de medisch en economisch 
directeuren en de verpleegkundig directeur moeilijkheden kan geven. Maar 
hij was er niet zeker van dat daarom een wetenschappelijke opleiding zou 
moeten worden opgezet. Het kon naar zijn mening ook niet de bedoeling zijn 
dat wetenschappelijk opgeleide verpleegkundigen voor het feitelijke werk 
zouden worden ingezet. De kwaliteit van de zorg is heel belangrijk, maar de-
ze laat niet veel te wensen over. 

Het lid van de K.V.P.-fractie dat eerder argumenten had aangevoerd ten 
gunste van een wetenschappelijke opleiding toonde zich zeer teleurgesteld 
over de reacties van de bewindslieden. Deze vinden blijkbaar de verpleeg-
kunde niet belangrijk genoeg om er een wetenschappelijke opleiding aan te 
wijden. Zij zei ervan overtuigd te zijn dat een wetenschappelijke opleiding 
zou komen zodra er meer mannen in de verpleegkunde zouden gaan wer-
ken. Dan zou het argument van de hoge kosten, waar ook zij het wel mee 
eens is, snel minder zwaar wegen. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wetenschappelijk opgeleide ver-
pleegkundigen bij het bed worden ingezet. Zij zouden behalve een directie-
functie een adviserende functie kunnen krijgen. Het multidisciplinair hande-
len moet doorgaan tot in de top van het ziekenhuis. Daarvoor is het nodig 
dat de verpleegkunde serieus genomen wordt. Dit lid deelde de van V.V.D.-
zijde geuite zorg dat verpleegkundig directrices zouden verdwijnen. Dikwijls 
worden zij niet serieus genomen door hun mededirectieleden. 

Evenmin geloofde dit lid dat wetenschappelijk onderzoek in het h.b.o. se-
rieus genomen werd. 

De hoge verpleegstersschool in Nijmegen zou in de meest gunstige om-
standigheden moeten zijn. Zij werkt samen met de medische faculteit en het 
academisch ziekenhuis. Toch wordt ook daar het belang van de verpleeg-
kunde en het onderzoek door haar in de totaliteit van de zorg niet voldoende 
onderkend. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie zei het in allerlei opzichten met het van 
K.V.P.-zijde aangevoerde eens te zijn. Hij was er echter zeer huiverig voor het 
«kaste-systeem» in het ziekenhuis op te heffen door de status van de ver-
pleegkundige te verhogen. Er moeten andere wegen zijn om gekwalificeerde 
mensen naar waarde te schatten. 

De bewindslieden betreurden het dat hun woorden tot de felle reactie van 
het lid van de K.V.P.-fractie aanleiding gegeven hadden. 

Staatssecretaris Hendriks zei dat de emancipatie van de vrouw hem ter 
harte ging. 

Staatssecretaris Klein meende dat de onderzoekmogelijkheden wel het 
voornaamste argument voor een wetenschappelijke opleiding moesten zijn 
omdat er voor de uitvoerende taak in de verpleging al uitstekende opleidin-
gen zijn. Hij meende dat h.b.o. gecombineerd met een vervolgopleiding, 
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evenals op het gebied van het maatschappelijk werk, dikwijls betere garan-
ties voor een goede beroepsuitoefening bood dan een academische oplei-
ding. 

Hij zag geen aanleiding uit statusoverwegingen een opleiding binnen het 
wetenschappelijk onderwijs te creëren. 

Binnen het hoger onderwijs nieuwe stijl kan er wellicht ook binnen de 
medische faculteit en in het postacademisch onderwijs plaats komen voor 
een verpleegkundige variant. 

Het lid van de K.V.P.-fractie dat eerder aan het woord was bleef het oneens 
met staatssecretaris Klein. Zij hoopte dat het mogelijk zou zijn nog eens die-
per op dit onderwerp in te gaan. 

Opleidingen na het artsexamen 

Organisaties van huisartsen en studenten hadden de aandacht van de 
commissies gevraagd voor het tekort aan formatieplaatsen aan de Universi-
taire Huisartsinstituten, waardoor er voor jonge artsen die de opleiding tot 
huisarts willen volgen wachttijden ontstaan. 

De commissies zijn met de staatssecretarissen van mening dat er om de 
1e-lijnsgeneeskunde te versterken voldoende huisartsen moeten zijn. 

Staatssecretaris Klein heeft met het oog op de veranderde opleiding tot 
huisarts vanaf 1973 aan de universiteiten extra formatieplaatsen toegekend 
(ongeveer 13 per jaar). Niet al deze plaatsen zijn de huisartseninstituten ten 
goede gekomen. 

Dit is in de eerste plaats een kwestie van beleid van de universiteiten en 
binnen de universiteiten van de medische faculteiten. 

De staatssecretaris kan daar niets aan doen omdat hij niet de bevoegd-
heid heeft te zeggen waar binnen de universiteiten plaatsen vervuld moeten 
worden. 

De universiteitsraden weten dat de Regering zich verantwoordelijk voelt 
voor voldoende medische verzorging in Nederland. Wanneer door de inter-
ne verdeling van de formatieplaatsen huisartseninstituten of academische 
ziekenhuizen te kort komen, verwachten de universiteitsraden dat de over-
heid wel zal inspringen, aldus staatssecretaris Klein. 

De Regering voelt zich inderdaad verantwoordelijk voor de opleiding van 
voldoende huisartsen. Wanneer dan ook het bevoegd gezag van een univer-
siteit niet zelf inziet dat de plaatsen goed verdeeld moeten worden, zal de 
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het uiterste geval 
plaatsen moeten terugnemen en voor de huisartseninstituten een andere 
status vinden Dat zou wel een paardemiddel zijn, dat noch de volksgezond-
heid noch de opleidingen ten goede zou komen. 

Het probleem begint al bij het toelaten van 1e jaarsstudenten medicijnen, 
zo stelde de staatssecretaris. Volgens de Structuurnota gezondheidszorg 
zijn er ongeveer 1500 per jaar nodig. Verleden jaar zijn er 1780 toegelaten. 
De Tweede Kamer was toen van mening dat bij een verschil in berekening 
tussen universiteitsraad en faculteit (zoals bij de V.U.), de staatssecretaris 
niet minder plaatsen zou moeten toewijzen dan de laagste berekeningen. 

Voor het komende jaar hebben de faculteiten laten weten dat zij samen 
wel 1900 eerstejaars kunnen opnemen. Wanneer de staatssecretaris al die 
plaatsen zou toewijzen, zouden er steeds grotere aantallen basis-artsen ko-
men die in de visie van de heer Klein recht hebben op een vervolgopleiding. 

De staatssecretarissen gaan nu de opleidingscapaciteit, niet alleen voor 
artsen, maar ook voor andere beroepen in de gezondheidszorg inventarise-
ren. 

De behoefte is niet zo gemakkelijk te ramen. Deze hangt bij voorbeeld af 
van de normatieve grootte van de huisartsenpraktijk. 

Aan P.v.d.A.-zijde meende men dat door een betere opleiding tot basisarts 
een deel van de behoefte aan een huisartsenopleiding zou verminderen. 
Volgens deze fractie zou een interne verschuiving in medischefaculteiten 
mogelijk zijn, omdat deze meestal vrij ruim voorzien zijn van formatieplaat-
sen. 

Alleen Amsterdam GU zal misschien meer plaatsen nodig hebben. 
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Een lid van de C.H.U.-fractie meende dat de artsenopleiding niet meer aan-
sluit op de maatschappelijke ontwikkeling. Die is nog alleen gericht op de cu-
ratieve zorg. 

De versterking van de eerste lijn behoeft niet alleen via de huisartsenoplei-
ding tot stand te komen. Er is daarnaast een grote behoefte aan sociaal-ge-
neeskundigen, zoals bij voorbeeld jeugdartsen en bedrijfsartsen en aan artsen 
met biochemische en medisch-technologische opleiding. 

Dit lid bepleitte een differentiatie in artsexamens en de bevoegdheden die 
daaraan verbonden zijn. 

Bovendien zouden alle vervolgopleidingen even aantrekkelijk moeten wor-
den. Er zijn grote wachtlijsten voor de curatieve opleidingen tot huisarts en 
specialist, terwijl de maatschappelijke behoefte aan andere opleidingen gro-
ter is. Specialisten in opleiding verdienen tussen de f 25 000 en f 30 000 per 
jaar, huisartsen in opleiding krijgen een stagevergoeding van f 15 000 en soci-
aal-geneeskundigen in opleiding moeten f 2000 cursusgeld toe betalen. Bo-
vendien is de capaciteit van die laatste opleiding niet voldoende. Er zou een 
stuurmechanisme moeten komen voor de stroom van artsen in de diverse 
richtingen. 

Behalve voor het gelijkelijk goed en aantrekkelijk maken van alle vervolgop-
leidingen pleitte dit lid daarom ook voor een betere voorlichting aan de stu-
denten tijdens de studie over de verschillende mogelijkheden in de beroeps-
uitoefening en de opleidingen daartoe. 

Bijscholing zou eventueel verplicht gesteld moeten worden en door de 
overheid betaald moeten worden. Als de overheid bijscholing van onderwijs-
gevenden wil betalen, waarom zou zij dat dan ook niet van werkers in de ge-
zondheidszorg doen? Dit lid had met voldoening geconstateerd dat staats-
secretaris Hendriks, blijkens diens uitlatingen in de openbare vergadering van 
de vaste commissie voor de volksgezondheid op 23 februari 1976 (Handelin-
gen blz. 619) eveneens veel waarde hecht aan bijscholing. 

Een lid van de V.V.D. fractie sloot zich in grote lijnen bij het betoog van de 
vorige spreker aan. bovendien vroeg zij hoe lang de wachtlijsten gemiddeld 
zijn. Ook dit lid vestigde de aandacht op het tekort aan plaatsings- en oplei-
dingsmogelijkheden voor sociaal geneeskundigen. 

De huisartseninstituten bepleiten een groepsgrootte van tien studenten. 
Dit lid vroeg of zulke kleine groepen wel nodig waren. Ook informeerde zij of 
enige concentratie van de opleiding niet mogelijk zou zijn. Is er een vorm 
van planning mogelijk? 

Kan een student die de basisopleiding afgemaakt heeft, maar nog niet aan 
een vervolgopleiding deel kan nemen ingeschreven blijven aan de universiteit 
en daarmee bij voorbeeld het recht op een studietoelage of op kinderaftrek 
behouden? 

Een lid van de K.V.P.-fractie dat zich aansloot bij de C.H.U.- en V.V.D.-spre-
kers vroeg bovendien naar de internationale aspecten van de artsenoplei-
ding. Komen er buitenlandse studenten naar Nederland? Gaan er in Neder-
land opgeleide artsen naar het buitenland? 

Dit lid verwachtte van een versterking van de 1e-lijnsgeneeskundige een 
tijdelijke inhaalvraag naar huisartsen. 

Hij vroeg echter of de versterking van de eerste lijn alleen met medisch 
hooggeschoolde huisartsen mogelijk was en of mensen met minder medi-
sche en meer maatschappelijke kennis («blotevoetendokters») niet beter in 
de behoeften zouden voorzien. 

Een ander lid van de P.v.d.A.-fractie achtte een onderzoek naar de oplei-
dings- en nascholingscapaciteit van artsen en de behoefte aan artsen en 
vooral specialisten noodzakelijk. 

Er zijn basisartsen die hun opleiding niet kunnen vervolgen, althans niet 
binnen redelijke tijd. 

Dit lid verwachtte meer mogelijkheden van meer affiliatie met algemene 
ziekenhuizen en van een dienstverband voor artsen en het tegengaan van 
hoge prijzen van specialistenpraktijken in het kader van de volksverzekering. 

Dit lid twijfelde aan de kwaliteit van de huisartsenopleiding in zoverre dat 
de medewerkers aan de instituten solistisch werken en bitter weinig weten 
van de nieuwe artsenopleiding en over nieuwe gedachten in de gezond-
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heidszorg. Dit lid meende dat de opleiding tot sociaal geneeskundige slecht 
was en dat er dringend behoefte is aan een goede school of public health. 

Staatssecretaris Klein meende dat voor een betere verdeling over de ver-
volgopleidingen niet alleen de voorwaarden voor die opleidingen gelijk zou-
den moeten zijn, maar ook de beroepsverwachtingen. Dat laatste is alleen te 
bereiken door een dienstverband voor alle artsen en dat lijkt niet direct haal-
baar. 

De afgestudeerden in de sociale geneeskunde zijn niet erg tevreden over 
de kwaliteit van de opleiding. Als deze nog niet goed is aarzelt de staatssecre-
taris om er zonder meer grote aantallen studenten voor aan te trekken. Hij zal 
door overleg met de betrokken instanties streven naar een betere en grotere 
opleiding. De staatssecretaris deelde mee dat hij naar een zekere centralisatie 
streeft. Het instituut voor preventieve genneeskundein Leiden heeft met het 
oog op die opleiding 20 extra plaatsen van zijn departement gekregen. Ten 
behoeve van de basiscursus heeft het Ministerie van Sociale Zaken in samen-
werking met het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne daar nog 9 
aan toegevoegd. Er komt een behoefte-onderzoek naar aantallen en soorten 
sociaal-geneeskundigen. Van C.H.U.-zijde werd gevraagd wie er verantwoor-
delijk is voor de opleidingscapaciteit in de sociale geneeskunde. De staats-
secretaris antwoordde, dat de opleiding tot sociaal-geneeskundige behoort 
tot het post-universitaire (beroeps) onderwijs. Volgens het reglement 
van de KNMG stelt het College voor sociale geneeskunde de opleidings-
eisen vast. In dit college zijn zowel de beroepsgenoten, georganiseerd in de 
KNMG, als de faculteiten der geneeskunde vertegenwoordigd. De verant-
woordelijkheid voor de opleidingscapaciteit ligt primair bij de rijksoverheid. 
De sociale wetgeving en andere wettelijke regelingen maken de zorg voor vol-
doende sociaal-geneeskundigen tot een overheidstaak. Dit impliceert tevens, 
dat hierbij drie departementen betrokken zijn, nl. naast het ministerie van On-
derwijs en Wetenschappen ook dat van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
alsmede het ministerie van Sociale Zaken. In de praktijk blijkt dit voor een deel 
ook uit de financiering van de opleidingen. De staatssecretaris zegde toe de 
beide commissies nog nader, schriftelijk, te informeren over de problematiek 
van de sociale geneeskunde. Het lid van de C.H.U.-fractie vroeg de staats-
secretaris bij deze schriftelijke informatie ook duidelijk aan te geven welke be-
windsman als eerst verantwoordelijke door de Kamer kan worden aangespro-
ken over de capaciteit van de verschillende opleidingen in de sociale genees-
kunde en de financiering daarvan. 

Er is grote voortgang in het medisch post-academisch onderwijs. Het Mi-
nisterie van Onderwijs en Wetenschappen betaalt de bijscholing van onder-
wijsgevenden als werkgever of op grond van de regel van gelijke bekosti-
ging van openbaar en bijzonder onderwijs. De bijscholing wordt niet in 
werktijd gegeven. Het Ministerie van Volksgezondheid staat in een andere 
verhouding tot de artsen. 

De heer Klein meende dat het met het oog op de gewenste spreiding toch 
goed was dat iedere universiteit een eigen huisartseninstituut had. Hij heeft 
het College voor huisartsgeneeskunde nadere adstructie gevraagd van de 
wens slechts tien studenten per groep te hebben. Vooralsnog betwijfelt de 
Staatsecretaris dat zo een kleine groep echt noodzakelijk is. 

Een afgestudeerde arts kan niet zonder meer ingeschreven blijven aan de 
universiteit. Eventueel kan de afgestudeerde zich bij een andere faculteit la-
ten inschrijven. Gebeurt dat niet dan geldt de afgestudeerde tijdens de 
wachttijd als werkloze. 

Staatssecretaris Hendriks meende dat differentiatie in de artsenopleiding, 
misschien al vanaf het begin, heel goed zou kunnen zijn. Hij achtte het ge-
wenst daarover nog eens een gesprek met de commissies te hebben. 

De voorzitter vroeg de bewindslieden tijdig hun onderzoek naar de oplei-
dingscapaciteit en de behoefte aan artsen te voltooien. Zulks in verband met 
het feit dat de Kamer volgend jaar een uitspraak zal moeten doen over het 
arbeidsmarktaspect van de numerus fixus. 
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Van K.V.P.-zijde werd nog gevraagd naar de moeilijkheden rondom docto-
raal examens in Nijmegen. 

Degenen die na 1 april 1971 hun kandidaatsexamen hebben gedaan, krij-
gen in het vervolg van hun studie het nieuwe curriculum en kunnen alleen 
het basisartsexamen doen. 

Waarop berust die regeling? 
Staatssecretaris Klein zei dat er geen formele regeling was. Elders zijn er 

met soortgelijke regelingen geen moeilijkheden geweest. 
De studenten hadden verwacht nog een doctoraal examen oude stijl te 

kunnen doen. Zij hebben een kort geding hierover verloren. Het heeft, zo 
meende de Staatssecretaris, in Nijmegen aan voorlichting ontbroken. 

Een eventuele opleiding voor medisch-biologische specialisten 

De Stichting «Federatie van Medisch-Biologische Verenigingen in Neder-
land» heeft zich tot de staatssecretarissen en de commissies gewend met 
plannen voor een post-doctorale opleiding tot medisch-wetenschappelijk 
onderzoeker. De commissies hebben een afvaardiging van de federatie ont-
vangen. 

Behalve een specifieke specialistische opleiding zou er een stelsel van 
registratie tot stand moeten komen. De KNMG is bereid aan een register 
haar medewerking te verlenen. 

Staatssecretaris Klein schreef het bestuur van de Stichting dat naar zijn 
mening de Wet Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs voldoende 
mogelijkheden biedt voor de verbetering van de opleiding tot medisch-bi-
ologisch onderzoeker. Een uitbreiding van het stelsel van specialisten-regi-
stratie vindt hij weinig gelukkig. 

Leden van de V.V.D.- en K.V.P.-fracties begrepen wel dat het voor deze ca-
tegorie onderzoekers moeilijk is een status te verwerven omdat er geen spe-
cifieke opleiding is. Naar hun indruk verwachten deze onderzoekers van een 
register kwaliteitsbewaking. Zij willen erkenning van hun speciale deskundig-
heid ten behoeve van de gezondheidszorg. 

Deze leden meenden dat de medicus verantwoordelijk zou moeten blijven 
voorde patiënt. 

Waarom heeft de staatssecretaris bezwaar tegen een register? Spelen hier 
honoreringsproblemen een rol? 

Het had een lid van de P.v.d.A.-fractie getroffen dat de Stichting bij de uit-
werking van haar plannen geen rekening had gehouden met de Wet Her-
structurering. Hij vroeg of mensen die een gespecialiseerde opleiding in de 
richting van medisch-biologisch onderzoek hadden gevolgd niet voldoende 
zouden hebben aan een aantekening op hun bul. Ook de andere leden van 
de commissie leek dit een goede gedachte. 

Staatssecretaris Klein bevestigde dat er zijns inziens in de Wet Herstructu-
rering voldoende mogelijkheden zijn voor een gespecialiseerde opleiding. 

Van een register vreesde hij terugkeer naar het gildewezen. Een register 
van onderzoekgeleerden past niet in het Nederlandse systeem. Iedereen, 
van welke discipline ook, moet de gelegenheid hebben onderzoek te verrich-
ten. 

Een aantekening op de bul, die de staatssecretaris mogelijk lijkt, helpt de 
medici om te weten dat zij hier in ieder geval met een gekwalificeerd onder-
zoeker te maken hebben. Toch moeten ook anderen op dit gebied onderzoe-
kingen kunnen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de medicus zijn 
team zo goed mogelijk samen te stellen. 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen, 
Masman 

De voorzitter van de vaste Commissie voor de Volksgezondheid, 
Van Leeuwen 

De griffier van de commissies, 
Kist-Verstegen 
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