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Geachte heer Bruins, 
 
Met belangstelling heeft de Federatie Medisch Specialisten kennis genomen van de 
internetconsultatie Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog 
(verder ‘Besluit’). Opmerkelijk is dat juist een consultatie van deze importantie wordt uitgezet 
in een periode waarin belanghebbende partijen en organisaties vanwege vakantie 
onvoldoende gelegenheid hebben om tot een met de achterban afgestemde inhoudelijke 
reactie te komen. De Federatie zou graag zien dat de consultatieperiode wordt verlengd zodat 
de nu voorliggende opleidingseisen in breder verband besproken kunnen worden met de 
achterban.  
 
De klinisch technoloog is een nieuwe beroepsbeoefenaar binnen de gehele zorgketen met 
specifieke kennis en vaardigheden op een deelgebied van de medische zorg en technologie. De 
rol van de klinisch technoloog binnen het medische speelveld ontwikkelt zich. De Federatie 
Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de medische specialismen 
waarmee de klinisch technoloog samenwerkt, volgen de ontwikkelingen in opleiding en inzet in 
de praktijk. Namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde sturen wij u onze voorlopige reactie op het 
voorliggende Besluit.  
 
Samenwerking 
Op 24 april 2019 is het beroep klinisch technoloog reeds opgenomen in artikel 3 van de Wet op 
de beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Daarmee zijn ook voorbehouden 
handelingen toegekend die de klinisch technoloog in zelfstandige bevoegdheid mag indiceren, 
uitvoeren en delegeren mits de betreffende beroepsbeoefenaar daartoe bekwaam is. De 
Federatie heeft in de aanloop naar de wettelijke verankering aangegeven onvoldoende 
toegevoegde waarde te zien in het toekennen van een eigen, zelfstandige bevoegdheid.  
De medisch specialist en klinisch fysicus zijn in de breedte van hun vakgebied opgeleid. Dit in 
tegenstelling tot de klinisch technoloog, die is opgeleid binnen een specifiek deelgebied 
De bekwaamheid van de klinisch technoloog ten aanzien van directe patiëntenzorg wordt in de 
praktijk bepaald in de samenwerking met andere beroepsbeoefenaren zoals behandelend 
medisch specialisten en klinisch fysici. De klinisch technoloog voert zijn deskundigheid te allen 
tijde uit onder regie van en in samenwerking met deze beroepsbeoefenaren. De 
samenwerkingsrelatie tussen de klinisch technoloog en de beroepsbeoefenaar die de klinisch 
technoloog heeft ingeschakeld (de medisch specialist of klinisch fysicus) alsmede de 
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verantwoordelijkheidsverdeling tussen beiden is in de Nota van toelichting beschreven, maar is 
ons inziens onvoldoende duidelijk verankerd in de tekst van het Besluit.  
 
Voorts vragen wij aandacht voor de omschrijving van ‘complexe technisch- medische 
handelingen’. In artikel 5 van het voorliggende Besluit komt onvoldoende duidelijk naar voren 
wat ‘complexe technisch-medische handelingen’ zijn. Duiding daarvan is gewenst teneinde 
overlapping van deel- en competentiegebieden te voorkomen. In het verlengde daarvan is 
nadere aanscherping noodzakelijk van in hoeverre zelfstandige bevoegdheid wordt begrensd 
door de mate van  genoemde complexiteit, zoals dat ook bij de verpleegkundig specialist en 
physician assistant is ingericht. Tot slot de vraag in hoeverre complexe medisch-technische 
handelingen ‘gangbaar’ (kunnen) zijn, daar waar sprake is van de ontwikkeling van nieuwe 
diagnostische methoden en behandelingen.  
 
Wij verzoeken bovengenoemde aandachtspunten mee te nemen bij de verdere ontwikkeling 
van het Besluit.  
Graag vernemen wij uw reactie op het verzoek tot verlenging van de consultatieperiode zodat 
wij het Besluit in breder verband met onze achterban kunnen afstemmen en u een definitieve 
reactie kunnen toesturen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
 

 
 
Bart Heesen, MD, PhD, MBA 
Algemeen Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


