
AANHANG: 
BEVATTENDE 

de Wet van 1876 gewijzigd in 1878 en in 1892, 

BENEVENS 

Arresten en Besluiten van den Hoogen Raad, enz. enz 

[VET, /iouden4e regelin,g der Voorwaarden tot ver- 
kr~jging der bevoegdheid van Tandmeeser, van den 2öslen 
Decerner 1878 (&bi. 222) ,gew~jzzqd glen 12den Dec. 1892. 
Sfaasb1ad 261. 

I. VAN DE VOOItWAARDEN TOT VE1LRIi,IJG1NG 

EENER ACTE VAN BEVOCGDHF,ID ALS TANDMEESTEIt. 

Art. 8. 
De titel van tandmeester verleent de bevoegdheid tot 

het uitoefenen der tandheekunst, waaronder verstaan wordt 
de plaatselijke behandeling van ziekten der tanden, der tand- 
kassen en van het tandvleesch. 

Die titel wordt verkregen door het met goed gevolg aíieg- 
gen van een praktisch examen, waarbij voldoende bewijzen 
gevorderd worden van praktische kennis van de operatieve 
tandheelkunst en van het inzetten van kunsttanden en 

gebitten. 
Art. 9. 

Bevoegd tot het afleggen van het praktisch examen als 
taudmeester zijn alleen zij, die met goed gevolg het the- 
oretisch examen in de tandheelkunde hebben afgelegd. 
Dat examen betreft 
a. de outleedkunde van de tanden, de tandkassen en het 

tandvieesch; 
b. de physiologie dezer deden; 
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C. de gezondheids-, ziekte- en geneesleer dezer deeen, daar- 

onder begrepen de onderkenning der ziekten van de 

tanden, de tandkassen en het tandvleesch, waarvan de 

oorzaak algemeen is of in andere deeleri zetelt. 
(1. de geneesmiddelleer en de recepteerkunde, voor zoo- 

veel noodig tot het vuorsehrijven van de plaatselijke 
geneesmiddelen bij de ziekten der genoemde deden. 

(Nieuw Art.) Bevoegd tot het afleggen van het theoretisch exa- 
men in de tandheelkunde zijn alleen zij, die bevoegd zijn 
tot het afleggen van de examens, bedoeld in Art. 84 van 
de wet van 28 April 1876  (stbl. No. 102) tot regeling van 
het hooger onderwijs, en zij, die bevoegd zijn tot het afleggen 
van het eerste natuurkundig examen. Zij die in een ander 
Rijk of in eerie der Nederlandsche Koloniën of overzee- 
schc bezittingen na afgelegd examen het regt tot uitoefe- 
Tung der tandheelkunst verkregen hebben, kunnen geheel 
gedeeltelijke of vrijstelling genieten van het theore- 
tisch examen in de tandheelkunde en de daaraan vooraf- 
ga,aude examens. 

1)oor ons wordt bij algemeenen maatregel van bestuur, na 
ingewonnen advies van de Itijks-TJniversiteiten aangewezen, 
welke getuigschiften of diploma's aan de bezitters vrijstelling 
verleenen en hoe ver die vrijheid strekt. 

Van het examen in de vakken, onder letters a en b ver- 
meld, zijn vrijgesteld zij 

1° die met goed gevolg aan eene Nederlandsche univer- 

siteit het examen naastvoorgaande aan dat ter verkrijging 
van den doctoralen graad in de faculteit der geneeskunde 
hebben afgelegd of, voor zooveel die faculteit betreft, ver- 
meld zijn in Art. 119 der wet van 28 April 1876 (stbl. 
No. 102), tot regeling van het hooger onderwijs ; 

2/ 0  die voldaan hebben aan het tweede natuurkundig exa- 
men, bedoeld in artikel 5 ; of met de zoodanige gelijk staan. 
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Art. 10. 

Tot het afnemen van het theoretisch examen als tand- 
meester en het uitreiken van het getuigschrift aan hen, 
die dat examen met goed gevolg hebben afgelegd, zijn be- 
voigd de faculteiten der geneeskunde aan de Nederlandsche 
universiteiten. 

Voor het afleggen van dit examen wordt in handen van 
den Voorzitter der faculteit, die het examen afneemt, eene 
sonn van vijf-en-twintig gulden betaald. De twee 1aaste zin- 
sneden van Art. 	zijn ten deze toepasselijk. 

Art. 1S. 

Het examen, in Art. 8 bedoeld, wordt afgenomen door 
coinmissiën, wier voorzitters, leden, leden-plaatsvervangers 
en secretarissen jaarlijks door Ons benoemd worden. 1)c 

voorzitters enz. enz. 
De Eiamens worden in het openbaar gehouden, met tit- 

zondering van die aan het ziekbed enz. enz. welke alleen 
kunnen worden bijgewoond met vergunning van den voor- 
zitter der exainineerende commissie. 

Voor hit afleggen van elk dezer examens wordt in hait- 
(lien van den Voorzitter der Commissie, welke het examen 
afneemt, eene som van vijf-en-twintig gulden betaald. 

Ingeval van afwijzing wordt voor de eerste herhaling van 
een examen Beene betaling gevorderd. (Nieuw artikel 1892.) 

Art. 19. 

Aan ieder, die aan het examen voldaan heft, wordt 

een diploma uitgereikt, dat hem het regt geeft om den 

titel te voeren van Tandmeester. 

Art. 21. 

Zij , die voldaan hebben bij het examen als taiidmeester, 

leggen, voordat zij als zoodanig worden toegelaten, in 
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handen van den Voorzitter der examineerende commissie 
den volgenden eed (of belofte) af 

llIk zweer (beloof), dat ik de tandheelkunde volgens de 

daarop wettelijke vastgestelde bepalingen naar mijn beste 
weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand 
zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is 

toevertrouwd of ter mijner kennis is gekomen, tenzij mijn 
verklaring als getuige of deskundige in regten gevorderd 
of ik anderzins tot het geven van mede deelingen 0001 de 
wet verpligt words. 

Zoo waarlijk helps mij God Almachtig ! (Dat beloof ik)'" 

Art. 22. 

Tot het afleggen der in het voorgaand artikel bedoelde 
examen wordt minstens tweemaal 's jaars gelegenheid gegeven. 

Onze minister, met de uitvoering dezer wet belast, be- 

paalt de plaatsen waar en den tijd waarop de examineerende 

cominissiën bijeenkomen. 
])c door de candidaten gestorte gelden worden enz. enz. 

De o»clervraging op de examens geschiedt in het Neder- 
laiidsch. 

Al hetgeen verder tot de regeling dier examens betrekking 
heeft, wordt door Ons bij akeemeenen maatregel van inwendig 
bestuur vastgesteld. 

§ 2. VAN DE UITOEFENING DER TANDHEELKTJNST. 

Art. 7. 

De tandmeester is bevoegd ziekten der tanden, der 

tandkassen en van het taridvieesch door het voorschrij vin of 
aanwenden van middelen op die deelen te behandelen. 

Aanwending van algemeen gevoelloos makende middelen 

en het voorschrijven van inwendige geneesmiddelen, alsmede 

het afleveren van geneesmiddelen is hem verboden. 
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Art. S. 

Alvorens de tandheelkunst uit te oefenen, doen de 
tandmeesters hun bewijs van bevoegdheid viseren door den 
geneeskundigen inspecteur der provincie, waarin zij zich met 
der woon vestigen. 

Bij de aanvraag tot het verleenen van dit visum moet 
het wettelijk bewijs van deze vestiging worden ovérgelegd. 
Bij vestiging in eene andere gemeente geven zij daarvan 
aan den geneeskundigen inspecteur kennis, onder toezending 
van hun bewijs van bevoegdheid. Zij geven, onder vertoon 
van het geviseerd bewijs van bevoegdheid, aan den burge. 
meester hunner woonplaats kennis van hunne vestiging als 
tandmeester dear ter plaatse. Bij een tijdelijk verblijf ter 
uitoefening zijner kunst, vertoont de tandmeester vooraf aan 
den burgemeester der gemeente zijn bewijs van bevoegheid, 
geviseerd door den inspecteur voor de provincie, waarin hij 
met der woon gevestigd is. *) 

3 STRAFBEPAL1NG. 

Art. 9. 

Onbevoegde uitoefening der tandheelkunst, alsmede over- 
treding van het verbod in Art. 7. wordt gestraft van 1 
tot 6 maanden en boete van fl. 25 tot It 100, te zarnen 
of afzonderlijk. 

Overtreding van Art. 8. wordt bestraft met eene boete 
van f 10 tot f 100. Art. 463 van het W. v. Str. en Art. 
20 der wet van 29 Juni 1854 (Sts.bl. No. 102) zijn op 
deze wanbedrijven toepasselijk 

*) Zie de aanschrijving van den Geneesk. Tuspectenr v. N.-Holland, voor- 
komende in afl. 2 van dit tijdschrift. 
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LITSPIZAKEN EN ARRESTEN. 

1. De wet verstaat onder uitoefening van geneeskunst 

Aken geneeskundigen bijstand als bedrijf, uitgeoefend. 

Hij, die met het doel, om door de werking van eene, 

hetzij bestaande, hetzij gewaande, genezende kracht, ongesteld- 

heden te genezen, meermalen zijne vingers en handen op 

de pijnlijke plaatsen. dergenen legt die bij hem om hulp kwa-. 

tneii, moot geacht worden giieeskuust te hebben uitgeoefend. 
Filet doet niets ter zake of door de behandeling het leven 

of dtv gezondheid der lijders niet in da waagschaal kan worden 

gesteld, omdat de wet van den 1 Juni 1865 (Sts.bl. No. 60) 

blijkens de memorie van toelichting wel op het oog heft 

gehad slat gevaar minder mogelijk te maken door het weren 
van ollbevoegden ; doch voor het al of niet bestaan van ge- 
vaar minder mogelijk te maken door .het weren van onbe- 

voegden ; doch voor het al of niet bestaan van gevaar in 
een bijzonder geval Beene voorwaarde heeft gemaakt ter 
toepassing van de verbodsbepaling, maar, ter voorkoming 
van gevaar, elke uitoefening van geneeskunst, als bedrijf 
door onbevoegden, onvoorwaardelijk strafbaar heeft gesteld. 

Hooge-Raacl 28 Dec. 1869 w. 3178. N. R. XCIII § 33 Bldz. 276 
v. d. H. Gemengde Zaken XXV No. 1304. Bldz. 89. 

2. In de wet van den iste Juny 1865 (Sts.bl. No. 59, 
is geen sprake van het verkrijgen van bevoegdheid enkel, 

als tandmeester en wordt mitsdien ter uitoefening van dien . 
tak der geneeskunde voor hen, die vroeger die bevoegdheid 
niet bezaten, gevorderd het verkrijging van den graad van 
crenees-, heel- en verloskundige. 

Al zijn cle v66r de invoering der wet van glen iste Juni 
1865 toegelaten tandmeesters bevoegd verklaard hun berocp 
te blijven uitoefenen, zoo kunnen toch diegenen hunner, die 
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slechts in een enkel onderdeel der geneeskunde bevoegdheid 
bezitten, niet met genees-, heel- en verloskundigen worden 
geljkgesteld, met dat gevolg, dat zij bevoegd zouden zijn 
candidates in het examen voor die vakken op te leiden en 
hen onder hun toezicht heelkundige bewerkingen te laten doen. 

Bij de wet van den 1 ste  luny 1865  (Sts.bl. No. 60) is 
strafbaar gesteld het, zonder daartoe bevoegd te zijn, uitoe-.  
Eenes der geneeskunst, waarmede de wet verstaat het verleenen 
van gelees-, heel- of verloskundigen raad of bijstand als 
bedrijf, doch niet het enkel aanbieden van zoodanigen raad 
of bijstand, hetwelk ook bij geese andere wet of wettelijke 
verordening met straf is bedreigd. 

Art. Regtb. Arnhem 8 Oct. 1872, w. 3515. 

3. De strafbepaling tegen het onbevoegd uitoefenen dir 
geneeskunst is niet alleen gericht tegen hen, die daarvan 
een beroep maken, maar tegen elk en een iegelijk, die genees- 
heel- en verloskundigen raad of bijstand verleent als bedrijf, 
dat is, die er eene gewoonte van maakt om, met welk 
doel dan ook, zoodasigen raad of bijstand te verstrekken. 

Bij het doen van geneeskundige verrigtingen door een 
onbevoegde, onder oezzc/ii van een bevoeyde, moet de laafste 
en niet de eerste, als de persoon worden aangemerkt, die 
de geneeskunst uitoefent en kan mitsdien de onbevoegde, 
door het doen van die verrigtingen, niet geacht worden eenig 
strafbaar feit te plegen. 

Uit de opvatting, dat de bevoegde deskundige, onder wiens 
toezicht door een onbevoegde geneeskundige verrigtingen 
worden gedaan, gezegd moet worden de persoon te zijn die 
de geneeskunst uitoefent, vloeit reeds als van zelf voort, dat 
het om die strafbtiarheid van de onbevoegden weg te nemen, 
niet voldoende is, dat de verrigtingen in tegenwoordigleid van 
een bevoegd deskundige plats hebben ; maar daartoe wordt 
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vereischt dat zij beschieden op zijn raad, onder zijne leiding 

en zijn toezicht, zoodat de onbevoegde bij het doen der verrig- 

tingen, als het ware, als zijn werktuig werkzaam is. 

Hof van Zuid-Holland 16 Nov. w. 3922. Regtsgel. Bijbl. 1876. 
N. Reeks 2de Dl. afd. C. Bldz. 42. 

4. Voor eene schuldigverklaring, wegens het onbevoegd 
uitoefenen der geneeskunst als bedrijf, is het voldoende, dat 

die daadzaak door meerdere afzonderlijke en op zich zelf- 
staande getuigenissen, omtrent onderscheidene feiten dooi' 
hun samenloop en verband wettig zij gestaafd. 

Hof Groningen 6 Dec. 1875. w. 4019. Anders Arr. Regtb. Groningen. 

5. Het nazien, schoonmaken, plumberen, aurifiëren of 
afvijlen van tanden is te beschouwen als het verleenen van 
heelkundigen raad of bijstand en hij, die die bewerkingen 
als bedrijf uitoefent, oefent onbevoegd de geneeskunst nit. 
Dergelijke verrigtingen zijn deels operatiën aan de tanden, 
deels middelen aangewend en toegepast ter voorkoming of 
stuiting van ziekten in de tanden. Onder geneeskunde in 
het algemeen is niet alleen begrepen het genezen, doch ook 
het stuiten van ziekten. 

Onder de tandheelkuride moet niet alleen verstaan worden 
het genezen van ziekten in de  tanden, maar ook het straiten 
van die ziekten derhalve is daar, waar feitelijk wordt aan- 
genomen dat middelen zijn aangewend en toegepast, tand- 
heelkundige bijstand is verleend. 

H. Raad, 21 Febr. 1876 w. 3968. N. R. CXII. § 16. Bldz. 136. 
v. d. H. gem. zaken XXX. No. 1612. Blz. 37. Weekblad. 15 Juni 
1876 N. 1409. 

6. Met de woorden ',het verleenen van genees-, heel- of 
verloskundigen raad of bijstand als bedrijf," bedoelt de wet 
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van den 1 Juni 1865 (Stsbl. No. 6U) ieder, die er eene 
géwoonte van maakt, oin, met welk doel clan ook zoodanigeii 
raad of bijstand te verstrekken. 

Arr. Regtb. Hoorn 5 Juli 1876 Regtsgel. Bijbl. N. R. 1876 2de 
Dl. afd. c. Bid. 136. 

7. De wet stelt het bedingen of ontvangen van salaris niet als 
voorwaarde van uitoefening der geneeskunde als bedrijf. Ixet 
onderzoeken van kwalen, het voorschrijven en teen betaling 
a[ieveren van geneesmiddelen, met aanwijzing van gebruik, is 
liet verschaffenvan geneeskundigen raad tegen betaling en valt 
mitsdien, bij gemis van bevoegdheid, in de termen der wet. 

Noch de aanvraag van patent, noch de betaling vair het 
regt van patent kan in strijd met de wet van den 1 Juni 1865 
(Stsbl. No. 59) de bevoegdheid tot het uitoefenen der 
geneeskunst geven. 

H. Raad 23 Oct. 1876. w. 4047. n, Reeks CXIV, § 7. Bldz. 53. 
v. d. H. Gem. zaken XXX No. 1639. Bldz. 114. weekbl. 15 Febr. 
1877. No. 1444. 

8. Het woord "tandarts" heeft niet alleen Beene wettelijke 
beteekenis ten aanzien der gelleeskundige bevoegdheid, maar 
wordt zelfs in de wet ie hit geheel niet genoemd. 

Iet zich onder den titel van "tandarts" als tandheelkundige 
aan het publiek aan te wijzen is mitsdien geen strafbaar feit. 

Arr. Regtb. 's Gravenhage 4 Dec. 1879. 

9. De stelling dat de wet onbevoegde uitoefening der 
geneeskunst als bedrijf of beroep niet strafbaar stelt, wanneer 
daarvoor Beene belooning of betaling gevorderd wordt, is 
onjuist, omdat Art. 1. der wet van den van den 1 Juni 
1b65 (Stsbl. No. 60) niet omschrijft wat door de woorden 
"als bedrijf" moet worden verstaan, en dus niet als voor- 
waarde stelt diet bedingen of ontvangen van belooning, ter- 
wijl uit de geschiedenis van dit Artikel en van Art. 18 
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dier wet blijkt, dat de wetgever ook islet de bedoeling had 

otri liet bedingen of ontvangen vals be1ooniig als voorwaarde 

te stellen voor de strafbaarbeid van het onbevoeg ed uitoe- 

fenen der geneeskunde als bedrijf. 

Hooge Raad 15 Oct. 1888. Weekbl. van Recht No. 5626. 

10. Nog uit de bewoordingen van Art. 436 strafrecht, 
noch uit de geschiedenis van die wets-bepaling valt af te 

leiden dat de wetgever met het woord ijberoep" alleen dat 
bedrijf bedoeld heeft waaraan liet ontvangen van geldelijke 
betaling verbonden is, met andere woorden: dat tand heel- 
kundige behandeling zoll ophouden beroepsdaad te zijn, 
wanneer daarvan geen betaling geschiedt, hetgeen men tei 
onrechte uit de woorden door den Min. MODDERMAN bij 
de behandeling van Art 436 in de tweede kamer gesproken 
heeft afgeleid ; zeggende : Het mansche Artikel heeft slechts 
betrekking op iemand die eene daad uitoefent als beroepsdaad, 
niet op iemand die Bene daad van ineuschlievendheid verricht ; 
dat toch daarbij in het oog moet worden gehouden dat 
Art. X136 in het Strafwethoek is opgenomen om een aantal 
gelijksoortige strafbepalingen in speciale wetten opgenomen 
te vervangen. o. a. die van Art. 18 der wet van den 
1 Juni 1865 (Stsbl. Nn. 60) regelende de uitoefening der 
geneeskunst ; dat uit de geschiedenis van dit laatste west- 
artikel (thans vervallen krachtens Art. 10 der wet van 
15 April 1886 (Stsbl No. 64) blijkt, dat het geenszins 
dc, bedoeling van den wetgever is geweest het bedingen 
of ontvangen van belooning als voorwaarde te stellen van 
de strafbaarheid van het onbevoegd uitoefenen der genees- 
kunst als bedrijf en de redactie van het oorspronkelijke 
tart. 18 tijdens de behandeling zelfs gewijzigd is om dit 
duidelijk te doen uitkomen ; dat het dus in dien stand 
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van zaken onaannemelijk te achten is dat dit alles door 
eenigc; weinige door den minister in eene K  
gesproken woorden zou te niet gedaan zijn, na te voren 
van wijziging van systeem geen sprake is geweest, en 
dan ook de Min. het amendement van de Comm. v. Rapp., 

ten doel hebbende de invoeging in Art. 436 de woordeu 
llbuiteu noodzaak" besprekende, bij het tegenover elkaar 
stellen van beroep door eene dyad van menschlievend- 
heid, moet geacht worden bedoeld te hebben, dat, wanneer 
iemand in een oogenblik van nood en waar hulp van be- 
voegden ontbreekt, hulp en bijstand, zelfs aan meerdere 
personen verleend, niet als beroepsdaad zal worden toegerekend, 
milks buitendien, in verband met het namens de Comm. v- 
Rapp gesprokene, met het oog op tandheelkundige hulp, 
welke uitstel gedoogt, maar op genees- en vooral verloskun- 
dige hulp, welke meer bijzonder als van dringender aard is 
te beschouwen. 

Kantongerecht Rotterdam 18 Mei 1889 Weekhl. No. 5813. 

11. Wanneer yen lijder dcii bijstand van een geneesheer 
itiroept, geschiedt dit -met het vertrouwen in diens kunde 
en ervaring en het in din aard der zaak gelegen is, dat 
aan hem wordt overgelaten de keuze der wijze en der mid- 
delen waarop en waarmede hij zich voorstelt genezing of 
verlichting te kannen aanbrengen ; dat, verist hij zich bij 
de behandeling in de diagnose of wordt door hem niet geschikte 
middelen aanjeweud of voorgeschreven, daarin voor den 
lijder wel grond kan bestaan om te klagen over een verkeerd 
inzicht of onoordeelkundige voorschriften, waarvan hij de 
kwade gevolgen ondervindt, doch niet om aan den geileesheer 
die naam zijn oordeel de beste geneeswijze  heeft in acht 
genomen, het honorarium voor de verleende, zij het ook 
ondoelmatige diensten te onthouden, zoo Item niet ten laste 
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kan worden gelegd kwade trouw, onaehtzaamheid of on- 
voorzichtigheid. 

Arr. Regtb. Tiel 28 Juni 1889. Weekbl. van Recht No. 5761). 

12. Nu dat men niet mag uitgaan van de veronderstelling 
dat de wetgever bij de eischep die hij voor het ràdicaal 
van tandmeester (uitoefenaar der tandheelkunst) stelt, over- 
tollige, buiten de sfeer van de tandheelkunde liggende eischep 
vordert, maar integendeel most worden aangenomen, nu ook 
praktisch examen in het inzetten van kunttanden en gebitten 
wordt voorgeschreven, dat de wetgever uit een medisch 
oogpunt pan het alleen door bevoegden inzetten van kunst- 
tanden Becht. 

Arr. Regtb. 's Hertogenbosch 12 Maart 1891. Weekbl. van 
Recht. No. 6014. 


