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Geachte mevrouw Schrevel,

Bij brief van mevrouw Evers, voormalig directeur van de NVD, van 1 juli 2014
(kenmerk OVG 14-AE-14) verzoeken NVD, NVKC en SAN in de Inspectie voor de
Gezondheidszorg of een arts die geen behandelrelatie heeft met de patiënt,
opdracht kan geven voor een venapunctie en of partijen over de
verantwoordelijkheid voor afwijkende lab-uitslagen onderling afspraken kunnen
maken.

De beantwoording van deze brief heeft om verschillende redenen bij de inspectie
ernstige vertraging opgelopen. Daarvoor maak ik u bij deze allereerst mijn
oprechte excuses. In de hoop u nog van dienst te zijn met een antwoord, kan ik u

als volgt meedelen.

Een laborant mag een venapunctie, zijnde een voorbehouden handeling in de zin
van artikel 36 Wet BIG, slechts verrichten in opdracht van een daartoe zelfstandig
bevoegde beroepsbeoefenaar, en dat is inderdaad niet de diëtist. Opdrachtgever
dient een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar te zijn, bijvoorbeeld de
laboratoriumarts. Deze dient redelijkerwijs te mogen aannemen dat de
opdrachtnemend laborant bekwaam is om de handeling te verrichten, zorg te
dragen dat zo nodig aanwijzingen worden gegeven en dat toezicht en tussenkomst

voldoende zijn verzekerd.

De regeling van het verrichten van voorbehouden handelingen in de Wet BIG dient
te worden onderscheiden van de behandelverantwoordelijkheid.

De diëtist is verantwoordelijk voor de diëtistische behandeling en uit dien hoofde
ook voor afwijkende labuitslagen. Hij of zij geeft immers aan op welke
bloedwaarden moet worden gemeten. De diëtist zal bij afwijkende uitslagen vanuit
die verantwoordelijkheid moeten doorverwijzen naar de huisarts. Op die
verantwoordelijkheid is de diëtist ook (civiel- bestuurs- en/of strafrechtelijk) aan
te spreken. Alleen als er een richtlijn is die stelt dat laboratoriumartsen ook
moeten kijken naar afwijkingen in de bloedwaarden en indien nodig contact
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moeten opnemen met de huisarts, draagt ook de laboratoriumarts een Ons kenmerk

verantwoordelijkheid. IGZ/JZ/RdR 2015-1176149

Afhankelijk van eventuele nadere richtlijnen en uitgaande van genoemde
verantwoordelijkheid van de diëtist, kunnen betrokken beroepsgroepen nadere
afspraken maken over de werkwijze bij afwijkende laboratoriumuitslagen.

In de hoop u met dit antwoord van dienst te zijn geweest groet ik,

höogachtend,

/
1 j

\\\ L
mèv’çoui mr. R.P. de Roode
coördinerend/specialistisch adviseur
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