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Inleiding op de module 

Dit is een gecombineerde module waarin 5 kleine competenties aan bod komen. 

Tezamen vormen deze 5 competenties de gehele: Deelkwalificatie 2 Praktijkvoering. 

In deze module komen zaken aan bod die voorwaarde zijn om een gezonde praktijk te 

kunnen voeren. 

2.1. In deze competentie denkt de student na over de voor-,  en nadelen van een 

geautomatiseerd versus een papieren patiënten administratiesysteem en ontwerpt  een  

systeem dat bruikbaar is voor de eigen praktijk. 

2.2. Patiënten kunnen dmv folders op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden van 

een homeopathische behandeling  en het reilen en zeilen van de praktijk. In deze 

competentie schrijft elke student zijn eigen praktijkfolders. 

2.3 Zonder een deugdelijke financiële administratie is een praktijk op den duur niet te voeren. 

In deze competentie legt de student voor de eigen praktijk een financiële administratie aan. 

2.4 Voordat een praktijk daadwerkelijk opgestart kan worden is het verstandig een 

ondernemingsplan te schrijven. In deze competentie schrijft elke student  een realistisch 

ondernemingsplan aan de hand waarvan de eigen praktijk opgezet kan worden. 

2.5. Financiële gegevens dienen bijgehouden te worden zowel voor het eigen inzicht in de 

financiële gezondheid van de praktijk alsook voor het afleggen van verantwoordelijkheid naar 

bijv de belasting dienst toe. 

 

 

 

 

De samensteller 



 

Module 15   Competenties: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5      HAN Orion     032009  5 

Eindtermen 

 

2.01.01  kan de eisen  die gesteld worden aan de bereikbaarheid   F 

van een praktijk voor klassieke homeopathie benoemen;   

   

2.01.02 weergeven hoe hij zijn bereikbaarheid kan regelen zodat  F  

de patiënt  op eenvoudige wijze hulp kan vragen; 

 

2.01.02.1      kan aangeven hoeveel  patiënten hij  in zijn praktijk op   R/c 

        verantwoorde wijze met voldoende aandacht en zorg   

        kan behandelen; 

 

2.01.03        verwijst door naar een collega indien het aantal   R/c 

       beschikbare plaatsen overschreden wordt; 

 

2.04.01          financiële administratie opzetten en bijhouden;   Rc 

 

2.04.02     stelt op basis van ondernemingsplan, tarieven vast,  Rc  

    en informeert de patiënt hierover; 



 

Module 15   Competenties: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5      HAN Orion     032009  6 

Module overzicht 

Competenties Opdrachten Contacturen  

SBU 

Competentie 2.1  

Patiëntenadministratie 
opzetten. 

1. Zet je eigen patiënten 

registratiesysteem op.  

Jaar 5: 3,5 21 

1. Ontwikkel een algemene 

praktijkfolder.                                   

2. Zet een informatie bulletin op voor 

je patiënten. 

Competentie 2.2 

Patiënteninformatie 

opzetten. 

3. Ontwerp folders voor specifieke 

doelgroepen. 

Jaar 4: 3.5 21 

Competentie 2.3 

Financiële administratie 

opzetten. 

1. Zet je eigen financiële 

administratie op en ontwerp je eigen 

facturen 

 

jaar 5: 1,75 10,5 

Competentie 2.4  

Ondernemingsplan 

schrijven en beleid 

vaststellen. 

1. Schrijf een realistisch 

ondernemingsplan dat de basis kan 

vormen voor het vestigen van je 

praktijk. Stel je beleid vast. 

Jaar 5: 7 42 

Competentie 2.5 

Financiële administratie 

voeren. 

Boek financiële gegevens zodanig in 

zodat ze door een deskundige 

verder verwerkt kunnen worden. 

jaar 5: 1,75 10,5 
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3. Competenties  

 

Overzicht lesinhoud 

- Digitaal versus papieren patiënten registratie systeem;  

- Welke gegevens moeten  er in en  waarom;  

- Eisen  die de overheid stelt; 

- Eisen die de beroepsvereniging stelt; 

- Privacy. 

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- Je eigen patiënten administratie opzetten; 

- De voor en nadelen van een digitaal systeem en van een papieren systeem 

opnoemen; 

- De eisen noemen die de overheid hieraan stelt; 

- Uitleggen hoe de privacy gewaarborgd wordt. 
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Competentie 2.1 Patiëntenadministratie opzetten 

 

Inleiding 

In deze competentie die een dagdeel duurt ga je, je verdiepen in het opzetten van een 

patiëntenadministratie. Het is de bedoeling dat je aan het einde van deze module een eigen 

patiëntenadministratie hebt opgezet die bruikbaar is voor je eigen praktijk en voldoet aan de 

eisen die jij hier aan stelt en binnen de kaders van de wetgeving valt. 

 

Opdracht 1  

Zet je eigen patiëntenregistratiesysteem op. 

 

Situatieschets 

 

In je werkgroep wordt gesproken over de voor en nadelen van de verschillende 

patiëntenadministratiesystemen. Els zweert bij de ouderwetse kaartenbak. Dubbelwerk, 

volgens Joze ,omdat ook alles in de pc moet. Maar Els is niet van haar ‘bakkie’ af te krijgen.  

Joze is veelpraktischer ingesteld, ze heeft een prachtig computersysteem waarbij ze elke 

patiënt maar één keer in hoeft te voeren en verder alle gegevens voor diverse doeleinden 

(mailing, middelen sturen, financiële administratie) op kan roepen. Fantastisch, tot ze een 

serieus computerprobleem had. Toen zat ze pas echt met de handen in het haar. Hoe ga jij 

het doen? 

 

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 
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Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ nr Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

B 1 inventarisatie School Groep Docent Max. ½ uur 

B2 les school Groep Docent I uur 

C1 opdracht School  groep docent 1 ½ uur 

  

Leeractiviteit A1 

- Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 

1. Wat zijn de  voor en nadelen van een digitaal en van een papieren patiënten 

registratie systeem?  

2. Waar ligt je eigen voorkeur en  waarom? 

3. Welke gegevens moeten  er in het systeem opgenomen worden en  waarom,  

4. Welke eisen stelt de overheid en beroepsvereniging aan het bewaren en opslaan 

van privacygevoelige gegevens? Lees  in de syllabus het hoofdstuk getiteld: ‘Wet 

op de geneeskundige behandelingsovereenkomst’. En zoek ook op google. 

5. Hoe garandeer je de privacy? Welke maatregelen neem je? 

- Neem je bevindingen mee naar Leeractiviteit B2 

 

Leeractiviteit B1  

- Neem deel aan de klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in 

huiswerkopdrachten bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie 

en het gewenste resultaat. 

  

Leeractiviteit B2 

- Volg de les over patiëntenadministratiesystemen. De docent laat een digitaal systeem 

(Winchip) zien en geeft hier uitleg over. 
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Leeractiviteit C1 

- Maak de opdracht. 

- Zet je eigen patiëntenregistratiesysteem op. Zet eerst op papier welke eisen je aan 

jouw systeem stelt houd hierbij ook rekening met de wettelijke voorschriften. Kiest voor 

een bestaand systeem of ontwerp er zelf een. Begin hiermee op school en maak het 

thuis verder af. Mail je systeem aan je werkgroepleden en vraag om opmerkingen. 

Verwerk die opmerkingen en als je er tevreden over bent zet je het resultaat in je 

portfolio. 

- Indien nodig krijg je van je docent een reactie. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

 

Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 
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Competentie 2.2.  Patiënteninformatie ontwerpen 

 

Overzicht lesinhoud 

- Welke informatie; 

- Specifieke thema’s; 

- Nieuwe patiënten;  

- Hoe betrek je de patiënten bij je praktijk; 

- Taalgebruik; 

- Wat wel wat niet; 

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- Uitleggen welke informatie wel en niet geschikt is om in een folder te zetten; 

- De voor en nadelen van het schriftelijk mededelen van informatie aangeven; 

- Waar bij het opstellen van een folder rekening mee gehouden moet worden. 
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Opdracht 1 

Ontwikkel een algemene praktijkfolder 

Opdracht 2  

Zet een informatie bulletin op voor je patiënten 

Opdracht 3 

Ontwerp folders voor specifieke een doelgroep 

 

Situatieschets 

 

Je eerste patiënten stromen binnen, ze hebben veel vragen. Van hoe laat je spreekuur is tot 

of homeopathie ook voor hun ziekte helpt. Je bent veel tijd kwijt aan  het steeds dezelfde 

zaken uitleggen en dezelfde vragen beantwoorden. Je komt tot de conclusie dat het veel 

verstandiger is een aantal zaken op papier te zetten zodat je dat tevoren al toe kunt sturen of 

op zijn minst mee kunt geven.  

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 
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Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B 1 Les School Groep Docent Max. 1/2 

uur 

B2 Les school Groep docent 1 uur 

C1 Maak de 

opdrachten 

School 

/thuis 

Individueel / 

tweetallen 

Geen 1 ½  uur / 

Naar 

behoefte 

 

Leeractiviteit  A1 

- Bekijk in de syllabus eens wat je daar aan folders en instructies tegen komt. 

1. Welke folders zou  jij je patiënten mee willen geven? 

2. Voor welke soort informatie kun je folders maken? 

3. Welke informatie is beslist niet geschikt om per folder mee te geven? 

- Neem je bevindingen mee naar Leeractiviteit B1/B2 

 

Leeractiviteit B1 / B2 

- Volg de les. 

 

Leeractiviteit C1 

- Ontwerp in tweetallen  of alleen de volgende folders 

1. Een algemene praktijkfolder.  

2. Eerste jaargang nummer 1 van je patiëntenbulletin. 

3. Behandeling van chronische en acute ziekten. 

4. Een folder over de behandeling van een specifieke doelgroep. 

- Als je er tevreden over bent zet je het resultaat in je portfolio. Iindien nodig neemt de 

docent contact met je op. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 
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Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 
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Competentie 2.3. Financiële administratie opzetten 

 

Overzicht lesinhoud 

- wat moet er wettelijk verplicht op een factuur staan; 

- btw-nummer; 

- de belastingdienst; 

- financieel beleid; 

- prijzen vaststellen; 

- wel of geen accountant; 

- zakenrekening bij bank voor en nadelen; 

- contant betalen voor en nadelen 

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- aangeven aan welke wettelijke eisen een factuur dient te voldoen; 

- uitleggen hoe je aan een btw nummer komt; 

- de voor en nadelen van het in de arm nemen van een accountant of administrateur 

noemen; 

- uitleggen waarop je, je prijsstelling baseert; 

- uitleggen op welke wijze je kunt voor komen dat patiënten hun factuur niet voldoen. 
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Competentie 2.3 Financiële administratie opzetten 

Opdracht 1. Zet je eigen financiële administratie op 

en ontwerp je eigen facturen 

 

Situatieschets 

 

Je eerste werkweek als zelfstandig Klassiek Homeopaat zit erop, en het moet gezegd, je 

hebt niet stilgezeten. De dames Pietersen, van Hoek en Damen kwamen voor een eerste 

consult. Met Johan van Lee heb je een telefonisch consult gedaan.  Mevrouw Janssen heb je 

twee middelen opgestuurd en  meneer Dijks  kwam op vervolgconsult,  je kent hem nog uit je 

stage. Het is de bedoeling dat al deze mensen een rekening krijgen. Hoe gaat die eruit zien? 

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

 

Categorie/ nr Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

B 1/ B2 Les School Groep Docent Max. 1 uur 
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C1 les School / thuis individueel Docent / geen 1uur 

 

 

Leeractiviteit A1 

- Bestudeer in de syllabus de voorbeeld factuur. Denk na over wat jij anders zou doen. 

- Zoek op internet op wat er wettelijk verplicht op een factuur dient te staan. 

- En welke eisen stellen de ziektekostenverzekeringen aan je factuur om voor 

vergoeding in aanmerking te komen? 

- Neem je bevindingen mee naar leeractiviteit B1/B2. 

 

Leeractiviteit B1/B2 

- Volg de les over het opzetten van een financiële administratie. Welke onderdelen 

moeten verplicht op een factuur staan? 

 

Leeractiviteit C1 

- Ontwerp je eigen facturen en zet het resultaat in je portfolio. Indien daar aanleiding toe 

is neemt je docent contact met je op. 

- Neem contact op met je bank en open daar een zakenrekening. Vraag ook naar hun 

eisen voor het  mogen werken met een machtigingsformulier. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

 

Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 
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Competentie 2.4  Ondernemingsplan schrijven 

 

Overzicht lesinhoud 

Globale onderwerpen noemen die aan bod komen: 

- Wat is een ondernemingsplan en waar dient het voor; 

- Welke onderdelen bevat een ondernemingsplan en wat is het nut van elk; 

- Hoe schrijf je een ondernemingsplan;  

- Welke gegevens heb je nodig; 

- Hoe kom je aan die gegevens. 

 

Leerdoelen 

U kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- Benoemen welke onderdelen een ondernemingsplan minimaal dient te bevatten;  

- Uitleggen wat elke paragraaf inhoudt; 

- Zelfstandig een ondernemingsplan schrijven; 

- Eigen beleid vaststellen. 
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Competentie. 2.4 Ondernemingsplan schrijven 

Opdracht 1 

Schrijf een realistisch ondernemingsplan dat de basis kan 

vormen voor het vestigen van je praktijk. Stel je beleid vast. 

 

Situatieschets 

 

Chantal staat op het punt om af te studeren als Klassiek Homeopaat. Ze wil graag haar 

eigen praktijk beginnen maar zit nog met een aantal vragen. Bijvoorbeeld:  Waar kan ze zich 

het beste vestigen? Zullen er wel voldoende patiënten  in haar dorp naar haar toe komen? Of 

kan ze beter in de stad wat huren. Of toch maar  de garage verbouwen? En gaat ze alleen 

beginnen of beter aansluiten bij een bestaande praktijk? En hoe zit dat financieel? Hoeveel 

geld kan ze investeren en hoe lang duurt het voor dat terug verdiend is. En wat moet ze toch 

vragen voor haar consulten? Kortom ze had zich niet gerealiseerd dat er zo veel  komt kijken 

bij het starten van een praktijk. Hoe krijgt ze ooit vat op al die factoren?   

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 
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nr 

A  1 Leestaak / 

doetaak 

Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B1  inventarisatie school groep docent Max 1 uur 

B 2 Les School Groep Docent 1 uur 

C1 doetaak School/thuis werkgroep geen 1 uur 

C2 bespreektaak school groep docent 3 uur 

      

 

 

Leeractiviteit A1 

- Lees in de syllabus het hoofdstuk over het ondernemingsplan door. Noteer evt. vragen 

en neem die mee naar de les.   

- Zoek via Google de dichtstbijzijnde vestiging van de Kamer van Koophandel (KvK) 

startende ondernemer/ Google etc. Lees de informatie op de site door voor zover die 

voor jou  interessant is. Zoek uit wanneer er weer een starters dag is en geeft je daar 

voor op. Woon die startersdag bij en schrijf een kort verslag over wat je daarvan 

geleerd hebt. 

 

Leeractiviteit B1  

- Neem deel aan de klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in 

huiswerkopdrachten bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie 

en het gewenste resultaat. 

 

Leeractiviteit B2 

- Volg de les over het ondernemingsplan, nut en aanpak. 

 

Leeractiviteit C1 

- Start op school  met het schrijven van je eigen ondernemingsplan. Je mag het samen 

met je werkgroep doen, maar zorg wel dat er voor elk van jullie een individueel 

passend ondernemingsplan uit voort komt. 

- Zorg dat je in elk geval weet wat je uit moet gaan zoeken en waar je over na moet 

denken, zodat je verder kunt. 

- Schrijf je ondernemingsplan en neem het mee naar de volgende bijeenkomst. 
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Leeractiviteit  C2 

- Presenteer je ondernemingsplan aan de groep en vraag om input voor de onderdelen 

waar je zelf niet uit kwam of waar je nog over twijfelt. 

- Verwerk de opmerkingen en zet het resultaat in je portfolio. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

 

Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 
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Competentie 2.5.  Financiële administratie 

voeren 

Opdracht 1  

Voer een schaduwboekhouding van je stage 

 

Overzicht lesinhoud 

Globale onderwerpen noemen die aan bod komen: 

- Debiteuren , crediteuren, bruto, netto, omzet, kosten, btw; 

- Winst verlies rekening; 

- Jaarrekening, accountant.  

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- aangereikte financiële gegevens inboeken; 

- aan de hand van eenvoudige financiële boekhouding aangeven hoe de praktijk er 

financieel voor staat. 
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Competentie 2.5. Opdracht 1 

Boek financiële gegevens zodanig in zodat ze door een 

deskundige verder verwerkt kunnen worden. 

 

Situatieschets 

 

Je bent met je praktijk gestart en bent lekker bezig met je vak. Na een poosje rolt een blauwe 

enveloppe in je brievenbus, je belasting aangifte. Wat nu? Je realiseert je te laat dat je je 

financiële gegevens niet op een rijtje hebt. Het wordt een hele uitzoekerij  om het een en 

ander nog boven tafel te halen, Dat zal je niet meer gebeuren, voortaan werk je. je financiële 

administratie geregeld bij. 

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 

 



 

Module 15   Competenties: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5      HAN Orion     032009  24 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ nr Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

B1 / B2 Les School Groep Docent Max. 1 uur 

C1 Oefening School Groep Docent 1 uur 

 

 

Leeractiviteit A1 

- Lees in de syllabus de hoofdstukken door die betrekking hebben op de financiële 

administratie . 

- Als je aanvullende informatie nodig hebt, zoek je die op internet op. 

- Hoe kom je aan een BTW nummer? 

 

Leeractiviteit  B1/ B2 

- Volg de les over het bijhouden van de financiële administratie van de praktijk. 

 

Leeractiviteit C1 

- Voer een schaduwboekhouding over je stage. Zet deze in je portfolio. Als daar 

aanleiding toe is zal je docent contact met je opnemen. 

- Je kunt de gegevens van deze boekhouding gebruiken bij het schijven van je 

ondernemersplan. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

 

Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 
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Syllabus 
 

Competentie 2.1 
Patiënten administratie opzetten 2.1 

 
Competentie 22 

Schriftelijke patiënteninformatie ontwerpen  
 

Competentie 2.3 
Financiële administratie opzetten   

 
Competentie 2.4 

Ondernemingsplan schrijven en beleid vaststellen  
 

Competentie 2.5 
Financiële administratie voeren  

 
Deelkwalificatie nr. 2 
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Inhoud 

1. BTW overzicht       blz. 27 

2. BTW vrijstellingen     blz. 28 

3. Brief voor collega     blz. 31 

4. Motieven      blz. 33 

5. Factuur       blz. 36 

6. Herinnering      blz. 37 

7. Gebruiksaanwijzing LM potentie   blz. 39     

8. En nu de praktijk in , praktijkvoering   blz. 40 

9. Wet BIG       blz. 42 

10. Ondernemingsplan     blz. 48 
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Hoofdstuk 1 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE 

BTW - OVERZICHT  APR / MEI / JUNI  2006  (KWARTAAL II) 
 

UITGAVEN 
 

 INKL. 
 

 EXCL.  BTW 

    

1. HUUR PRAKTIJK (185)* 555  0 0 

2. ENECO / WATER (35)* 105 0 0 

3. KANTOORBENODIGDHEDEN 96 81 15 

4. KOPIEER / DRUKWERK 0 0 0 

5. INKOOP GENEESMIDDELEN 6% 43 41 2 

6. MEDISCHE KLEINBENODIGDHEDEN 398 334 64 

7. STUDIEBOEKEN / MATERIAAL 0 0 0 

8. SEMINARS /  NASCHOLING 0 0 0 

9. PROMOTIEMATERIAAL / KOSTEN 0 0 0 

10. LIDMAATSCHAP NVKH  85 72 13 

11. TELEFOONKOSTEN 323 271 52 

12. ADMINISTRATIEKOSTEN 0 0 0 

13. PORTOKOSTEN* 66 0 0 

14. REISKOSTEN* 10 0 0 

15.ABONNEMENTEN 10 8 2 

16.REPRESENTATIEKOSTEN 
 

0 0 0 

17. PRAKTIJK DIVERSEN 0 0 0 

18. VERZEKERINGEN 0 0 0 

TOTAAL 1691 807 148 

 
* = BTW NIET MEEGENOMEN  
 

INKOMSTEN  INKL.  EXCL.  BTW 

    
1. OMZET KONSULTEN  7.220  6.067 1153 
         
    
    
    

TOTAAL  7.220  6.067 1153 

 

TOTAAL TERUG TE BETALEN       1.105   
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Hoofdstuk 2 

BTW-vrijstelling voor orthopedagogen en 

pedagogen 

uitgegeven 22-08-2007 15:29 

AMSTERDAM -  Door een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag 

kunnen orthopedagogen vanaf nu een BTW-vrijstelling toepassen. Dat meldt 

accountantskantoor Arenthals Grant Thornthon.       

Zelfstandige beroepsoefenaren in de medische sector, zoals artsen, apothekers, 

fysiotherapeuten, logopedisten, psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en 

verloskundigen, kunnen op hun dienstverlening een BTW-vrijstelling toepassen. Zij hoeven 

geen BTW af te dragen, maar kunnen ook geen BTW als voorbelasting verrekenen.  

Registratie  

Deze BTW-vrijstelling mag echter alleen worden toegepast door beroepsbeoefenaren met 

een zogeheten BIG-registratie. Degenen die dezelfde medische activiteiten uitvoeren, maar 

niet zijn geregistreerd, krijgen geen vrijstelling. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid, die de 

afgelopen jaren met succes in verschillende rechtszaken is bestreden. Daarnaast heeft de 

staatssecretaris voor een aantal beroepsbeoefenaren (zoals psychologen) de toepassing 

van de vrijstelling al goedgekeurd.  

De rechter in Den Haag heeft pas nog beslist dat de werkzaamheden van een 

orthopedagoog qua inhoud, aard en benodigde deskundigheid niet wezenlijk verschillen van 

die van psychologen. Omdat de werkzaamheden van psychologen op basis van een 

goedkeuring zijn vrijgesteld van BTW, vindt het Gerechtshof dat orthopedagogen op dezelfde 

wijze moeten worden behandeld.  

Aangifte  

Orthopedagogen kunnen dus voortaan gebruik maken van de BTW-vrijstelling. Dit betekent 

dat zij geen BTW meer hoeven af te dragen en geen aangifte meer hoeven te doen. Zij 

mogen echter ook geen BTW op kosten verrekenen.  
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De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de uitspraak van het Gerechtshof 

zijns inziens met zich brengt dat de vrijstelling ook van toepassing is op handelingen van 

pedagogen, mits zij een opleiding in de pedagogie met goed gevolg hebben afgerond.  

 

 

BTW heffing voor therapeuten  

Het hoge BTW tarief dat wordt geheven over behandelingen van de ‘alternatieve’ therapeut 

is mogelijk in strijd met de Europese regels.  

 

De Hoge Raad heeft daarover vragen gesteld aan het Europese Hof. In het NRC van 18 

oktober 2004 stond een artikel van Aertjan Grotenhuis onder de kop ‘BTW alternatief 

genezer wellicht te hoog'. Daarin staat dat de BTW heffing eigenlijk in strijd is met de 

Europese regels. De Nederlandse Hoge Raad heeft deze vraag begin oktober 2004 

voorgelegd aan het Europese Hof in Luxemburg. Het Europese Hof in Luxemburg gaat 

beoordelen of de Nederlandse fiscus terecht het hoge BTW tarief heeft geheven over de 

behandelingen van de ‘alternatieve' therapeut. 

 

Vrijstelling voor medische beroepen 

Op Europees niveau is wettelijk bepaald dat over de diensten van artsen en paramedici geen 

BTW hoeft te worden betaald. De Nederlandse wetgever heeft die vrijstelling van omzet 

belasting overgenomen maar beperkt tot (para)-medische beroepen m.n. arts, tandarts, 

apotheker, klinisch psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut en verpleegkundige, die 

omschreven staan in de Wet BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Alle 

niet in de Wet BIG erkende geneeswijzen vallen gewoon onder het BTW tarief van 19%. 

Alleen artsen vallen onder het BTW nul tarief (0%). Als die naast hun normale praktijk 

‘alternatieve’ geneeswijzen uitoefenen zijn ze toch geen BTW verschuldigd.  

 

Onderscheid  

Deze rechtsongelijkheid staat op losse schroeven. De Nederlandse overheid mag volgens 

bestaande Europese regels geen onderscheid maken tussen twee grote groepen van 

vergelijkbare werkzaamheden. De essentiële vraagstelling van de Nederlandse Hoge Raad 

is of de ‘alternatieve' geneeswijzen in Nederland terecht altijd van de BTW vrijstelling zijn 

uitgesloten, met uitzondering van de ‘alternatief’ werkende arts. Het kan jaren duren voordat 

het Europese gerechtshof tot een definitieve uitspraak komt. De kans dat de Nederlandse 

therapeuten hun BTW terug kunnen krijgen is aanzienlijk.  
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Advies 

Therapeuten in Nederland wordt het volgende geadviseerd: bent u niet geregistreerd in het 

BIG-register, stuur dan een aangetekende brief aan de directeur der Rijksbelastingen waarin 

u bezwaar maakt tegen het betalen van BTW. Ingeval van een positieve beslissing van het 

Europese Hof over terugbetaling van de BTW geldt de datum van het bezwaarschrift.  

 

Oproep: Behalve dat wij u dit bericht onder de aandacht brengen, roepen wij u vanuit de 

stichting Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheid (RING) op om massaal te reageren 

met een bezwaarschrift zodat de balans in het voordeel van het NG vakgebied kan 

doorslaan. 

 

 

BTW BEZWAARSCHRIFT.doc 
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Hoofdstuk 3 

HOMEOPATHIE TANGEL 
R.A. TANGEL    (geregistreerd lid -reg.nr. 05-0551- Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Datum 
 
 

Geachte collega, 
 
 
Hierbij zend ik u een beknopt overzicht betreffende het verloop van de klassiek homeopatische 
behandeling van uw patiënt 
 

Naam ..............................................................….………….........  geb.dat.   
............…..........................  
 
 

Datum     /     Reden van komst #  n.a.v. uw verwijzing  #  op eigen 
initiatief  
 

.....................……………………………………….............................…………………………
….. 
...................................................................................…………………………........................
..........................................................................................………………………….................
............ 
...................................................................................…………………………........................
...... 
 
 

Homeopatische medicatie 
 

• d.d. ………………………..….. middel
 ………………………………………………………………  
reactie
 ……………………………………………………………………………………………………
… 

• d.d. ………………………..….. middel
 ………………………………………………………………  
reactie
 ……………………………………………………………………………………………………
… 

• d.d. ………………………..….. middel
 ………………………………………………………………  
reactie
 ……………………………………………………………………………………………………
… 
 

 
 

Conclusie / Opmerkingen 
 

...................................................................................…………………………..

.... 
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...................................................................................…………………………..

.......................................................................................………………………
….........................................................................................……………………
……...... 
..................................................................................…………………………...
... 
 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen, dan wissel ik hierover 
graag met u van gedachten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Roberto Tangel,  klassiek homeopaat 
 
De NVKH is aangesloten bij de European Council for Classical Homeopathy 
Koningin Emmakade 99  2518 RN  Den Haag    Email:  homeopathietangel@zonnet.nl 

Tel. spreekuur: ma. t/m do. 12.30 - 13.00.    �  070  360 58 52 
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Hoofdstuk 4 
 
1. Wat is jouw Motivatie? 
 
 - Persoonlijke motieven 

 
Eigen baas 
 
Eigen ervaring homeopathie  
 
Fascinatie 
 
Talenten benutten / Ontwikkeling in je praktijk 
 
Studie mogelijkheden + achtergrond / Status 

 
- En / of zakelijke motieven 

 
Eigen inkomen 
 
Uit de uitkering 
 
Pas op: je CV! 
 
 
2. Voor je begint: Maak een ondernemingsplan: Wat wil je en hoe ziet het eruit? 
 
De persoon:    
- sterkte-zwakte analyse    Vakbekwaamheid  
            
 Ervaring  
            
 Zelfstandig (alleen!) werken 
            
 Zelfdiscipline / vertrouwen 
            
 Initiatief / creatief / inventief 
            
 Besluitvaardigheid 
            
 Inzet en doorzettingsvermogen 
            
 Omgang met mensen  
            
 Samenwerken 
            
 Verantwoordelijkheid nemen en dragen / grenzen  
            
 Kennen en aangeven 
            
 Risico’s durven nemen 
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 Commercieel / financieel inzicht 
            
 Ondersteuning sociale omgeving 
 
De markt   verkenning en marketing (CBS cijfers* / collega’s) 
 
De financiën / Verzekeringen (vermogensschadeverzekering)* 
 
De belastingen Administratie / boekhouding:  
*)  CBS. Vademecum Gezondheidsstatistiek Nederland editie 2003 ( € 34.50)  www.cbs.nl  
*) MeMo Verzekeringen Tel. 020-6260139  alexkuiper@memoverzekeringen.nl  
 
 
3. Opzetten; hoe ziet mijn praktijk en werkweek eruit? 
  
Fulltime / parttime / solo / samenwerken / Nevenactiviteiten / carrière / lesgeven / schrijven / 
vertalen) / ‘broaden your mind!’: outplacement 
 
Week / dagindeling  
- Consulten / spreekuur / pauzes 
 
Het intakeconsult*1  
 
Formulier*1 / notatie / foto / video (archief aanleggen)  
 
Opzoeken tijdens consult 
 
Software (kopieën!) / vervolgconsult 
*2 )  RADAR: Rene Otter      rcotter@wxs.nl    zie ook:  www.lutravision.com 
 
Uitwerken / dossier*3 / opbergsysteem 
 
Bijsluiter*4 
 
Tarieven / factuur*5 / factuur-notaoverzicht*6  
 
Je middelen* / aanschaf* / opbergen / versturen 
Middelen: www.heliosholland.nl  /  
‘Tekenkast’ (goedkoopste in Nederland):Goedman Den Haag:  070 3451324 
 
 
 
4. Studie / informatiemanagement 
 
Tijd aan studeren  
 
Hoe studeren 
 
Studie van de MM / je eigen MM?*8 
 
Liedjes 
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Mensen uit je omgeving / beroemde mensen 
 
Polariteit 
 
Groepen 
 
Nieuws*9 
 
Complementairen 
 
Acuut 
 
Informatie praktijk ordenen 
 
Bijscholing / nascholing / seminars / Internet 
 
 
 
5. Communicatie: hoe communiceer je als homeopaat (praktijk) 
 
Presentatie in en buiten de praktijk 
 Houding  
 Hygiëne  
 Kleding 
 Wat vertel je van jezelf / grapjes maken 
 
Bestaande + nieuwe patiënten. Informatie therapeut + praktijkregels*10 / organisatie 
 
Potentiële patiënten  
 
- NLP technieken *11  

   Luisteren, leiden, kwellen, niet laten verleiden tot aanbieden, patiënt 
zelf tot de conclusie laten komen, overtuigend zijn: ik kan je helpen, niets vertellen: kom 
langs, dan kun je het ervaren, 
 
-  Lezingen / cursussen 
  
Collega’s / werkgroep / meelopen / second opinion 
 
Regulieren*12  

 
Farmacotherapeutisch kompas*13 
Info/bestellen: Uitgever Bohn Stafleu Van Loghum te Houten ims.health.st.dmm@wxs.nl   
 
Stagiaires 
 
Supervisie 
 
Privé omgeving  
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Hoofdstuk 5 

HOMEOPATHIE TANGEL 
R.A. TANGEL     (geregistreerd lid - 05-0551 - Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Voor:  

     
Datum:          

 
Factuurnr: 
 
 
Factuur 

 
� Homeopatisch intakeconsult    €    110.- 
 

� Homeopatisch consult     €      60.- 
 

� Telefonisch consult / Med. toezenden   €      17.- 
 

� Consult aan huis / weekend - toeslag   €      20.- 
 

�      
 

0 incl. med. 
0 incl. BTW 19 %      _________ 

 
Korting                           €  
 

0 Voldaan per kas      €        
 

0 Totaal te voldoen       € 
 
Gelieve het bedrag, o.v.v. faktuurnummer, binnen een termijn van 15 dagen  
over te maken op postbank rek.nr. 66 55 995 t.n.v. R.A. Tangel te Den Haag. 

           
 
Gebruik bij deklaratie een kopie van deze faktuur  
 
 

Onze administratie is aangesloten bij Incass, het incassosysteem van de  
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Koningin Emmakade 99  2518 RN  Den Haag   � 070 - 360 58 52    Postbank: 66.55.995  Tel. sprkuur: ma t/m do 

12.30-13.00   BTW 0458.01.484.B.01  www.homeopathietangel.nl 
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Hoofdstuk 6 
 

Herinnering 

 

HOMEOPATHIE TANGEL 
R.A. TANGEL     (geregistreerd lid - 05-0551 - Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Voor: 

 
Datum:          

 
Faktuurnr: 
 
 
Faktuur 

 
� Homeopatisch intake-consult      €        100.- 
 

� Homeopatisch consult       € 55.- 
 

� Telefonisch consult / Med. toezenden     € 15.- 
 

� Consult aan huis / weekend - toeslag    € 20.- 
 

� Administratiekosten       €  5.- 
   inkl. med. 

0 inkl. BTW 19 %        _________ 
 
Korting                             €  
 

0 Totaal te voldoen        €          
 

0 Voldaan per kas         € 
 
 
Gelieve het bedrag, o.v.v. faktuurnummer, binnen een termijn van 15 dagen  
over te maken op postbank rek.nr. 66 55 995 t.n.v. R.A. Tangel te Den Haag. 

           
 

Gebruik bij deklaratie een kopie van deze faktuur  
 
 

Onze administratie is aangesloten bij Incass, het incassosysteem van de  
Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Koningin Emmakade 99   2518 RN   Den Haag    Postbank: rek. nr. 66.55.995 

Tel. spreekuur: ma. t/m do. 12.30 - 13.00    � 070 - 360 58 52 
 

 
 
1E HERINNERING        Den Haag, 6 juli 2004 

 
 
Uit mijn administratie blijkt dat u de bovenstaande factuur / facturen nog niet voldaan heeft.  
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Ik verzoek u dringend het bedrag, o.v.v. het factuurnummer(s), uiterlijk binnen een termijn 
van 15 dagen over te maken op postbank rek. nr.  66 55 995 t.n.v. R. A. Tangel te Den 
Haag. 
 
Neemt u, indien er naar uw mening sprake is van een misverstand, z.s.m. contact met mij 
op. Houdt u in dit geval de datum en gegevens van uw overboeking bij de hand. 
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Hoofdstuk 7 

HOMEOPATHIE TANGEL 
R.A. TANGEL     (geregistreerd lid - 05-0551 - Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Naam:                         Datum:   

 
Simillimum:        
 
 
 

Opm.: 

 
 
 
 
Inname en gebruiksaanwijzingen LM-potenties: lezen alvorens te gebruiken ! 
 

• Flesje 
1
) vóór iedere inname           keer, flesje 

2
)         keer krachtig en gelijkmatig schudden door het op de 

handpalm neer te laten komen. Na iedere slag even wachten. 
 

� U lost één druppel van het flesje op in een schoon glas (125 ml.) water. Even flink roeren. U neemt uit dit glas 
één theelepel in. De restinhoud van het glas gooit u weg. (glas goed reinigen alvorens het opnieuw te 
gebruiken).  

 

� Ruik / Snuifdosis: U houdt het flesje na de schudslagen dicht onder uw neus en ruikt even aan de inhoud. U 
snuift niet al te diep op. 

 

• Inname  
middel 1)

 bij voorkeur ‘s morgens op nuchtere maag. En 
middel

 
2)
 na het ontbijt  en 's middags en voor het 

slapen gaan. Vijf minuten vóór en ná inname dient u niet te eten, drinken of roken. Indien er geen duidelijke 

verbetering van de klachten optreedt, gaat u op deze wijze door met innemen. Flesje na gebruik goed sluiten. 
      Maximaal gaat u door tot de            inname / volgende afspraak. 
 

• Bij een spectaculaire verbetering stopt u de inname zolang deze aanhoudt. Pas bij evt. terugkeer van de 
klachten hervat u de innamen.  

 

• Indien na inname een duidelijke verslechtering of nooit eerder ervaren klachten optreden, stopt u met inname. 
U belt in dit geval eerst uw homeopaat. 

 

• De eerste dag / drie dagen /  tot de volgende afspraak dient u zich te onthouden van homeopathische 
geneesmiddelen, cafeïne (koffie en cola) en pepermunt .  

 

• Het flesje op een donkere plaats bij kamertemperatuur (bijv. in boekenkast, nachtkastje) bewaren, uit de buurt 
van parfum of sterk geurende stoffen. De inhoud van het flesje is drie maanden houdbaar. 

 

• Zorgt u ervoor dat u deze bijsluiter altijd bij de hand heeft indien u belt! 
 

• Bij uw volgend bezoek kunt u de enveloppe evt. voor hergebruik meenemen. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Koningin Emmakade 99 2518 RN Den Haag  Postbank: 66.55.995 homeopathietangel@zonnet.nl 

Tel. spreekuur: ma t/m do 12.30-13.00  � 070 - 360 58 52  www.homeopathietangel.nl  
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Hoofdstuk 8 

EN NU DE PARKTIJK IN 
 

Praktijkvoering 
 
Communicatie 
Presentatie binnen en buiten de praktijk  

Communicatieve vaardigheden 

Collega’s 

Werkgroepen 

Supervisie 

Intervisie 

Stagiaires 

Regulieren 

 

Wetten 

Gezondheidsrecht 

Belastingen 

Organisatie van de gezondheidszorg 

Beleid gezondheidszorg 

 

Start praktijk 

Financiën 

Administratie 

Fiscaal 

PR 

Wetgeving 

Samenwerking 

Werkgroepen 

Waarneming 

 

Ondernemingsplan 

De markt 

Verzekeringen 

Boekhouding 

Belastingen 
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Gegevensbeheer 

Dossiersen beveiliging 

Informatie patiënt 

 

Geneesmiddelen 

Aanschaf opbergen versuren 

 

Studie/informatie management 

Studeren 

Bij/nascholing, seminars, Internet 
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Hoofdstuk 9 

Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (BIG) 

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Doel 

De Wet BIG beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te 

bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. 

De wet spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg, dat wil zeggen zorg die rechtstreeks is gericht op een 

persoon. 

De wet BIG is in de plaats gekomen van twaalf oude wettelijke regelingen en heeft een eind gemaakt aan het 

absolute verbod op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Dit verbod past niet meer in onze tijd. 

Mondige patiënten moeten in het reguliere of het alternatieve circuit terechtkunnen bij die hulpverlener waarvan 

zij het meeste heil verwachten. Het absolute verbod uit de oude wetgeving bleek bovendien moeilijk te 

handhaven. Het aantal overtredingen was zo groot, dat in de praktijk alleen werd opgetreden tegen onbevoegden 

die hun patiënten schade toebrachten.  

De Wet BIG regelt nu opnieuw de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. In plaats van het verbod op de 

uitoefening van de geneeskunst is er nu een wettelijke regeling die het geneeskundig handelen in principe 

vrijlaat. Daarmee is ieders vrijheid om de hulpverleners te kiezen die hij of zij wenst, vergroot. Wel noemt de Wet 

BIG een aantal voorbehouden handelingen. Deze mogen alleen worden verricht door daartoe bevoegde 

beroepsbeoefenaren, om te voorkomen dat door ondeskundig handelen onaanvaardbare gezondheidsrisico's 

voor de patiënt ontstaan. Bovendien is in de wet aan de vrijheid van medisch handelen een strafbepaling 

toegevoegd: het toebrengen van schade aan iemands gezondheid is strafbaar. 

Voor een beperkt aantal beroepen wordt titelbescherming ingevoerd. Een dergelijke titel geeft aan dat de drager 

deskundig is op een bepaald terrein van de gezondheidszorg. Het tuchtrecht voor de verschillende groepen 

beroepsbeoefenaren wordt aangepast. Nieuw is dat bepaalde groepen voor het eerst onder het tuchtrecht komen 

te vallen.  

Kwaliteit  

De belangrijkste doelstelling van de Wet BIG is het scheppen van voorwaarden voor het bevorderen en bewaken 

van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. Daarom staan er in de wet 

bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht. 

Titelbescherming 

De verdwijning van het verbod op de onbevoegde uitoefening van de geneeskunst betekent het einde van het 

stelsel van beroepsbescherming. Het verrichten van geneeskundige handelingen is dan niet langer 
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voorbehouden aan bepaalde beroepsbeoefenaren. De Wet BIG introduceert een systeem van titelbescherming 

voor een beperkt aantal beroepsgroepen. Wie een wettelijk geregeld beroep uitoefent, mag een publiekrechterlijk 

beschermde beroeps- of opleidingstitel voeren. Zo'n beroepsbeoefenaar moet voldoen aan een aantal wettelijke 

eisen. De belangrijkste eisen hebben betrekking op de opleiding. Met het voeren van een beschermde titel 

maken beroepsbeoefenaren aan publiek en verzekeraars duidelijk op welk gebied zij daadwerkelijk deskundig 

zijn. 

Bij wet worden acht beroepen geregeld: apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, 

psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Voor elk van die acht beroepen worden 

opleidingseisen vastgesteld. Bovendien komt er per beroep een omschrijving van het terrein waarop de 

beoefenaar deskundig is. 

Registratie 

Voor de acht beroepen stelt de rijksoverheid registers in, zogenaamde BIG-registers. Alleen geregistreerde 

personen mogen de beroepstitel voeren en alleen zij vallen onder het tuchtrecht. De registratie vindt niet 

automatisch plaats. Beroepsbeoefenaren moeten een verzoek tot inschrijving indienen bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. Dat wordt alleen ingewilligd als de aanvrager voldoet aan de eisen. De belangrijkste is die van 

de gevolgde opleiding. Geregistreerde beroepsbeoefenaren, maar ook derden kunnen op verzoek informatie 

krijgen uit het register. Zo kan men vragen of een beroepsbeoefenaar met recht de titel voert en of er misschien 

beperkende voorwaarden op het gebied van de beroepsuitoefening zijn.  

Tuchtrecht 

Voor de acht bij wet geregelde beroepen komt er een tuchtrechtspraak. Die dient voor het bevorderen en 

bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het burgerlijk recht en het strafrecht bieden daartoe niet de 

juiste instrumenten. Tuchtrecht was er al voor artsen, apothekers, tandartsen en verloskundigen en 

verpleegkundigen.  

Het eerste doel van het tuchtrecht is en blijft het waarborgen van een behoorlijke beroepsuitoefening met het oog 

op de belangen van degenen aan wie zorg wordt verleend. 

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG) uit december 1993 is een van de 

Nederlandse wetten waarmee het patiëntenrecht is vastgelegd. 

De wet BIG regelt onder meer 

1 registratie van 8 soorten medische beroepsbeoefenaren in het BIG-register. Hieronder vallen 

apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, 

verloskundigen, verpleegkundigen. Let wel logopedisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, etc. vallen er niet 

onder.  

2 titelbescherming;  



 

Module 15   Competenties: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5      HAN Orion     032009  44 

medisch specialismen;  

3 voorbehouden handelingen  

heelkundige handelingen - waaronder worden verstaan handelingen, liggende op het gebied van de 

geneeskunst, waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt 

(operatie)  

verloskundige handelingen  

endoscopie  

injecties  

catheterisatie  

puncties  

narcose  

handelingen, op het gebied van de individuele gezondheidszorg, met gebruikmaking van radioactieve stoffen of 

toestellen die ioniserende stralen uitzenden  

electieve cardioversie  

defibrillatie  

elektroconvulsieve therapie  

steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden  

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  

medisch tuchtrecht; Voor fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten bestond nog geen 

tuchtrecht, voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen wel.  

Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op onbevoegd uitoefening van de geneeskunde zoals 

dat in de Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst van Thorbecke (1865) was vastgelegd komen te vervallen. 

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Inleiding 

Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, 

psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt 

de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De 

patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen 

op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte te genezen, ziekte te voorkomen 

of de gezondheidstoestand te beoordelen, of het verlenen van verloskundige bijstand.  

De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten 



 

Module 15   Competenties: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5      HAN Orion     032009  45 

onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO.  

In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te 

vinden waren.  

De plichten van de patiënt 

De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met juiste en 

volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. Dit 

klinkt logisch en redelijk, maar vaak worden uit schaamte, gemakzucht of onverschilligheid, of in de overtuiging 

dat het onbelangrijk zaken verzwegen of anders voorgesteld. De patiënt moet zo veel mogelijk met de 

zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener 

te betalen.  

Het recht van de patiënt op informatie  

Als patiënt hebt u recht op informatie, in begrijpelijke taal, over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's 

van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener zal, als dat gewenst en 

noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de patiënt die nog eens rustig kan nalezen. Als de 

zorgverlener denkt dat bepaalde informatie bij de patiënt slecht zal vallen, dan is dat geen reden om de patiënt 

deze informatie niet te geven. Alleen als naar het oordeel van de zorgverlener het geven van bepaalde informatie 

ernstig nadeel voor de patiënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. De zorgverlener is wel verplicht 

dit met een andere zorgverlener te overleggen.  

Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De WGBO 

schrijft dit ook voor: u beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren.  

Het recht van de patiënt om geen informatie te willen 

Als een patiënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel 

voor hemzelf of anderen oplevert, dan krijgt de patiënt toch die informatie van de zorgverlener.  

Het recht van de patiënt op inzage in zijn dossier 

Van iedere patiënt wordt een medisch dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op 

uw behandeling. Omdat het dossier gaat over úw lichaam en gezondheid kunt u het uiteraard inzien, met 

uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Op de hulpverlener na mag niemand anders het dossier 

inzien, tenzij u daar toestemming voor geeft. 

Tot inzage dient zo spoedig mogelijk gelegenheid te worden gegeven. U heeft recht op kopieën van uw dossier, 

waarvoor de zorgverlener een redelijke bedrag in rekening mag brengen.  

Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de zorgverlener vragen om het 

dossier te wijzigen of om uw visie toe te voegen aan het dossier.  

Medische dossiers moeten minimaal 10 jaar bewaard blijven. Op verzoek van een patiënt moet echter een 

dossier binnen 3 maanden vernietigd worden door de zorgverlener, tenzij dat in strijd is met de wet of nadeel voor 
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een ander dan de patiënt kan opleveren. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan aandoeningen die 

mogelijk erfelijk bepaald zijn. In het belang van anderen zal een goed zorgverlener in zulke gevallen het verzoek 

om vernietiging van een dossier naast zich neer leggen. Ook de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek 

verzet zich tegen het vernietigen van bepaalde medische dossiers.  

Het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy 

De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden 

behandeld. Medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand anders die kan waarnemen, 

tenzij de patiënt daarmee instemt. Het medisch dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen die 

betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief 

directe familie), tenzij de patiënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener 

daartoe verplicht, of als het informatie betreft ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, maar dan alleen 

onder strikte voorwaarden. 

Het beroepsgeheim vindt zijn grondslag in het recht van de patiënt op geheimhouding van zijn persoonlijke 

gegevens. Dit recht op bescherming van de privacy ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet.  

Het overlijden van een patiënt betekent niet dat diens privacy niet meer beschermd hoeft te worden. Ook na de 

dood hebben derden geen recht op inzage in het dossier, tenzij de zorgverlener zeker weet dat de patiënt daar 

geen bezwaar tegen gehad zou hebben.  

De plicht van de zorgverlener informatie te verstrekken  

Niet alleen heeft de patiënt recht op informatie, de zorgverlener is zelfs verplicht de patiënt informatie te 

verschaffen. De zorgverlener moet in voor de patiënt te bevatten bewoordingen vertellen over het onderzoek, de 

voorgestelde behandeling en alternatieven, en de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierbij wordt wel het 

principe der redelijkheid gehanteerd: als er bijvoorbeeld een kans van één op een miljoen is op een bepaalde 

bijwerking van een bepaalde behandeling, dan hoeft dat niet besproken te worden.  

De plicht van de zorgverlener een medisch dossier bij te houden 

In het medisch dossier moeten aantekeningen gemaakt worden door de zorgverlener over de behandeling en de 

gezondheidstoestand van de patiënt. Dit alles voor zover dit voor een goede zorgverlening aan de patiënt nodig 

is. De zorgverlener moet het dossier minimaal 10 jaren bewaren, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg 

van een goed hulpverlener voortvloeit. Er is een dringend advies gedaan aan de hulpverleners om de 

bewaartermijn van dossiers te stellen op 15 jaar. De termijn in de WGBO is nog altijd 10 jaar, maar er is een 

wetsvoorstel (is dus nog geen wet) dat die termijn op 15 jaar gaat stellen. De wetswijziging gaat met 

terugwerkende kracht in werking. Het advies is gegeven om te voorkomen dat hulpverleners dossiers die al tien 

jaar oud zijn vernietigen (wat volgens de letter van de WGBO moet). 

De plicht van de zorgverlener de privacy van de patiënt te bewaren 

Het is de plicht van de zorgverlener er voor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter 
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beschikking komen. Tenzij de patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alleen personen die 

direct bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn, mogen over de patiëntgegevens beschikken.  

Zonder toestemming van de patiënt kunnen wel gegevens aan derden verstrekt worden ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek of statistiek indien het vragen van toestemming niet mogelijk is en de patiënt niet 

onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming niet redelijk is en de gegevens niet tot de patiënt 

herleidbaar zijn.  

Als een patiënt echter uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van gegevens ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan mag de zorgverlener geen gegevens verstrekken.  

Het wetenschappelijk onderzoek moet wel een algemeen belang dienen en het moet niet ook zonder de 

patiëntgegevens uitgevoerd kunnen worden. Als er gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of 

statistiek verstrekt worden, dan wordt dat door de zorgverlener in het dossier genoteerd.  

Het recht van de zorgverlener om verzoeken van een patiënt te weigeren 

Voor diverse beroepen in de gezondheidszorg gelden professionele standaards. De zorgverlener heeft het recht 

om niet op een onredelijk verlangen van de patiënt in te gaan. De zorgverlener laat zich bij nemen van zijn 

beslissingen leiden door zijn eigen deskundigheid en mag bijvoorbeeld een verzoek van de patiënt weigeren om 

een röntgenfoto te laten maken.  

Toestemming van de patiënt is vereist  

Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt beslist 

uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet de zorgverlener. De patiënt heeft het recht een behandeling of 

onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken.  

Bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen wordt uitdrukkelijk om de toestemming van de patiënt gevraagd. In 

de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat de patiënt stilzwijgend toestemming geeft. Wanneer de patiënt 

daar om vraagt, wordt in het medisch dossier genoteerd voor welke behandelingen of onderzoeken toestemming 

is verleend. 
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