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Inleiding 

De beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) dient ter 
vertaling van wettelijke regels, maar ook beroepsethische principes die fungeren als richtlijn voor het 
handelen van een technisch geneeskundige. Onder handelen wordt elk optreden als technisch 
geneeskundige in die hoedanigheid bedoeld. 

Deze beroepscode is opgesteld door en voor de beroepsgroep, vertegenwoordigd door de NVvTG. 
Leden die rechtstreeks aan de NVvTG zijn aangesloten, zijn aan deze beroepscode gebonden. De 
beroepscode bevat een geheel aan waarden en normen die gelden voor de uitoefening van het 
beroep technisch geneeskundige. Ook voor niet-leden is de beroepscode van belang, aangezien deze 
kan worden gebruikt om het handelen van een technisch geneeskundige te toetsen. De beroepscode 
speelt een belangrijke rol bij de interpretatie en toepassing van wettelijke regels omtrent 
‘verantwoorde zorg’ en ‘de zorg van een goed hulpverlener’. 

Uiteraard is gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming tussen de beroepscode en de 
geldende wettelijke regels. De technisch geneeskundige zal, voor het uitoefenen van zijn vak, naast 
de inhoud van deze beroepscode kennis moeten nemen van de wet. Bij het opstellen van deze 
beroepscode is ernaar gestreefd deze zoveel mogelijk te beperken tot algemene regels die van belang 
zijn voor alle technisch geneeskundigen of voor een grote groep daarvan. Op enkele plaatsen bevat 
de beroepscode bepalingen voor een specifieke groep technisch geneeskundigen, bijvoorbeeld zij die 
wetenschappelijk onderzoek doen. 
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Beroepscode voor technisch geneeskundigen 
 

Algemeen 

1. De technisch geneeskundige laat zich bij zijn beroepsuitoefening leiden door: 
- de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de mens; 
- de kwaliteit van zorg; 
- het respect voor zelfbeschikking van de patiënt; 
- de wens tot het ontwikkelen en verbeteren van diagnostische en therapeutische 

mogelijkheden; 
- het doelmatige en rechtmatige gebruik van voor de zorg bestemde gelden en middelen; 
- een (mogelijke) bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 

 
2. Aan ieder die zich tot hem wendt in zijn hoedanigheid als technisch geneeskundige verleent hij 

de noodzakelijke behandeling, begeleiding, adviezen en beoordelingen overeenkomstig de 
eisen die hem op grond van zijn beroep en deskundigheid mogen worden gesteld. 
 

3. De hulpverlening door de technisch geneeskundige dient van goede kwaliteit te zijn. Relevante 
aspecten in dat verband zijn: 

- deskundigheid; 
- doeltreffendheid en doelmatigheid; 
- patiëntgerichtheid; 
- zorgvuldigheid; 
- veiligheid. 

 
4. De technisch geneeskundige is, ongeacht of hij als vrije beroepsbeoefenaar, in dienstverband of 

enig ander organisatorisch kader werkzaam is, te allen tijde vrij in en persoonlijk 
verantwoordelijk voor de hulpverlening. 

 
5. De technisch geneeskundige neemt de grenzen van zijn beroepsuitoefening in acht. Hij 

onthoudt zich van handelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen 
kennen en kunnen. 

 
6. De technisch geneeskundige houdt zijn technisch medische kennis en vaardigheden van dat 

deel van de beroepsuitoefening dat hij beoefent op peil en levert waar mogelijk aan de 
ontwikkeling daarvan een bijdrage. Na- en bijscholing zijn hierbij noodzaak. 

 
7. De technisch geneeskundige is bereid zich te verantwoorden en zich toetsbaar op te stellen. 

 
8. De technisch geneeskundige maakt van zijn technisch medisch handelen aantekeningen voor 

zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. 
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De technisch geneeskundige in relatie tot de patiënt 

9. Het hoofddoel van de relatie tussen de technisch geneeskundige en patiënt wordt gevormd 
door adequate hulpverlening. Van deze relatie mag nimmer misbruik worden gemaakt.  

 
10. De technisch geneeskundige zal patiënten in gelijke gevallen gelijk behandelen. De technisch 

geneeskundige houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van zijn patiënten en 
discrimineert niet wegens godsdienst, ras, geslacht of op welke grond dan ook. 

 
11. De technisch geneeskundige dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan in het 

kader van de hulpverlening noodzakelijk is. De technisch geneeskundige onthoudt zich van 
contacten van seksuele aard binnen de hulpverlening. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn niet 
toegestaan. 

 
12. De technisch geneeskundige informeert de patiënt op duidelijke wijze over diens 

gezondheidstoestand en de mogelijke hulpverlening en betrekt hem actief bij deze 
hulpverlening. 

 
13. De technisch geneeskundige honoreert het verzoek om een verwijzing ten behoeve van een 

second opinion, tenzij er ernstige bezwaren zijn die gemotiveerd worden. 
 

14. De technisch geneeskundige aanvaardt geen opdracht die in strijd is met algemeen aanvaarde 
medisch-ethische opvattingen. 

 
15. De technisch geneeskundige informeert de patiënt desgevraagd over de mogelijkheden tot het 

indienen van een klacht. 
 

 

De technisch geneeskundige in relatie tot collegae en andere zorgprofessionals 

16. Een technisch geneeskundige is ten opzichte van collegae en andere hulpverleners bereid tot 
openheid en communicatie over en evaluatie van zijn handelen, dit met inachtneming van zijn 
beroepsgeheim. Kritiek ten aanzien van een collega of collegae dient primair met de betrokken 
collega(e) te worden besproken. 
 

17. Een technisch geneeskundige houdt zijn kennis of nieuwe behandelingsmethoden niet voor 
zichzelf, maar stelt deze op daartoe geëigende wijze ter beschikking van zijn collegae. 
 

18. Geschillen tussen technisch geneeskundigen onderling of met andere hulpverleners dienen 
primair binnen eigen kring te worden opgelost. 
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De technisch geneeskundige en wetenschappelijk onderzoek 

19. De technisch geneeskundige die onderzoek verricht, stelt zich op de hoogte van de 
wetenschappelijk kwaliteit van het onderzoek. In geval van experiment met patiënten, 
proefpersonen of proefdieren is de goedkeuring van een ethische toetsingscommissie vereist. 
 

20. In gevallen, waarin het onderzoek met mensen betreft danwel onderzoek met tot de persoon 
herleidbare gegevens, is in principe de gerichte toestemming van de patiënt of diens 
vertegenwoordiger vereist. 

 
21. De technisch geneeskundige die onderzoek verricht, stelt het belang van de patiënt altijd boven 

het belang van zijn onderzoek en voorkomt daarmee iedere belangenverstrengeling die de 
patiënt mogelijk kan schaden. 

 

De technisch geneeskundige en het bedrijfsleven 

22. De technisch geneeskundige onderhoudt een open en integere relatie met het bedrijfsleven en 
voorkomt belangenverstrengeling die de patiënt kan schaden. 

 

De technisch geneeskundige in relatie tot publiciteit 

23. Publiciteit voor en door technisch geneeskundigen moet feitelijk, controleerbaar en begrijpelijk 
zijn. 
 

24. Het is de technisch geneeskundige niet toegestaan in publiciteit tot personen herleidbare 
gegevens vrij te geven, tenzij daartoe schriftelijke toestemming is gegeven door de betrokkenen. 

 
 


