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Rotterdam, 30 november 2021  

 

Betreft: FAQ V2021-01 

Onderwerp: Kan een cytologisch analist een niet-cervixcytologie rapport autoriseren zonder dat 

een patholoog mee autoriseert?   

 

De Juridische Commissie NVVP kreeg de volgende vraag:  

Is er een juridische basis om niet-cervixcytologie (bijv. pleuravochten, negatieve urines, 

bronchusbrushes zonder atypie etc.) door een cytologisch analist te laten autoriseren zonder 

dat een patholoog voor gezien mee autoriseert? 

 

Het antwoord: het is in principe niet in strijd met de wet, maar de vraag is of het ‘goede zorg’ is. 

De aard van de cytologie uitslag maakt hierbij niet zoveel uit.  Met andere woorden: de naam 

van de patholoog moet altijd onder het verslag. Het fysieke autoriseren (handtekening, knop 

indrukken) is hier nodig. 

 

Achtergrond 

Met de inwerkingtreding van de Wet Big is de uitoefening van geneeskunst in principe vrij 

gelaten voor iedereen. Het aloude principe van de verlengde arm (alle handelingen in opdracht 

van de arts) is daarmee verlaten.  

De enige uitzondering geldt voor zogenaamde voorbehouden handelingen. Dit is een lijst van 

14 risicovolle handelingen die ‘voorbehouden’ zijn aan zogenaamde zelfstandig bevoegde 

beroepsbeoefenaren, waaronder artsen. Alleen onder bepaalde voorwaarden mogen deze 

handelingen door andere beroepsuitoefenaars worden gedaan. Belangrijkste voorwaarden zijn: 

opdracht van een zelfstandig bevoegde (o.a. arts), uitvoering door een bekwaam en bevoegd 

zorgverlener en onder toezicht van en met tussenkomst door zelfstandig bevoegde 

beroepsbeoefenaar.  

Cytologiebepalingen staat niet in deze lijst van voorbehouden handelingen vermeld (bron 

website KNMG: voorbehouden handelingen art 36 BIG.jpg). Voor cytologiebepalingen gelden 

dus niet de voorwaarden van voorbehouden handelingen.  

Een cytologisch analist is verder geen artikel 3 of artikel 34 Wet Big beroepsbeoefenaar. Ook 

hiervoor gelden geen bijzondere regels, zoals bij artsen wel het geval is.  

De Wet Big heeft de geneeskundige handeling van cytologiebepalingen dus niet nader 

geregeld. 
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De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) eist dat een zorgaanbieder ‘goede 

zorg’ levert. Een zorgaanbieder kan een instelling zijn maar ook een zelfstandig 

beroepsbeoefenaar. Artikel 2 Wkkgz beschrijft wat goede zorg is:  

“Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed 
niveau: 

 a. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, 
tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt; 

 b. waarbij zorgaanbieders en zorgverleners handelen in 
overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiende uit de professionele standaard en de 
kwaliteitsstandaarden; en 

 c. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen 
en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.” 

 

In de praktijk is het veelal de instelling of de beroepsgroep die bepaalt of bepaalde (niet-

voorbehouden) handelingen door een bepaalde beroepsbeoefenaar mag worden uitgevoerd en 

onder welke voorwaarden. Daarbij kunnen zaken als risico’s van de handelingen, vereiste 

kennis en kunde, kwaliteit van de zorg en verantwoorde zorg worden meegewogen. 

Voor wat betreft cytologiebepalingen geldt dat er juridisch géén dwingende voorwaarden om 

iets wel of niet te moeten doen/mogen doen. Wel kunnen er pathologie standaarden/normen 

zijn die bijvoorbeeld vereisen dat een inhoudelijk verantwoordelijke duidelijk onder de 

verslagen staan. Dit is meer het terrein van de CKBU.  

De verwoording van het antwoord op deze vraag (alinea 1) verwoordt meer een professionele 

norm dan de wet. 

 

 

JurCie, november 2021 

 

Gezien door juridisch adviseur mr. A. Janssen, november 2021 
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