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VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 
 

WET van 13 september 2022, houdende nadere wijziging van de Wet 

Uitoefening Geneeskundige Beroepen (geldende tekst G.B. 1973                

no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 18). 
 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 
 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Wet 

Uitoefening Geneeskundige Beroepen (geldende tekst                                

G.B. 1973 no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 18) nader 

te wijzigen;  
 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale 

Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: 
 

Artikel I 
 

De Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen (geldende tekst G.B. 1973 

no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 18) wordt gewijzigd 

als volgt: 

A. Artikel 1 komt te luiden als volgt: 

    Onder geneeskundige beroepen worden verstaan de beroepen 

van arts, apotheker, tandarts, apothekers - assistent, vroedvrouw, 

jeugdtandverzorger en oral health therapist. 

 

B. Er wordt een nieuwe paragraaf 5B en een nieuw artikel 22b 

toegevoegd, luidende als volgt: 5B. Van de oral health 

therapistsexamens. 
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Artikel 22b 
 

De hoedanigheid van oral health therapist wordt verkregen door het met 

goed gevolg afleggen van het oral health therapist eindexamen en geeft 

de bevoegdheid de tandheelkunde als oral health therapist uit te oefenen. 
 

Aan het in lid 1 van dit artikel bedoeld examen gaan vooraf de 

Propedeuse (studiejaar I), Fase II (studiejaar II en studiejaar III) en       

Fase III (het afstudeerjaar) van het oral health therapist examen.  
 

Aan de oral health therapist die het eindexamen, als bedoeld in lid 1 van 

dit artikel, met goed gevolg heeft afgelegd, wordt een oral health therapist 

diploma uitgereikt met als titulatuur Bachelor in Oral Health (BOH). 
 

Bij beschikking van de Minister belast met de zorg voor de 

Volksgezondheid worden nadere regels gegeven met betrekking tot de 

opleiding en het eindexamen tot oral health therapist en wordt het model 

van het in lid 3 van dit artikel bedoelde diploma vastgesteld.  
 

C.  Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt: 

(1) in de aanhef wordt “vroedvrouw, apothekers - assistent of 

jeugdtandverzorger” vervangen door “vroedvrouw, apothekers 

- assistent, jeugdtandverzorger en oral health therapist”; 
 

(2) in de eedsformule wordt “apothekers - assistent, tandarts, 

jeugdtandverzorger of vroedvrouw” vervangen door 

“apothekers- assistent, tandarts, jeugdtandverzorger en oral 

health therapist of vroedvrouw”. 
 

D. In artikel 29 lid 1 wordt de zinsnede “artikel 2, artikel 17 lid 1, 

artikel 20 lid 1 of artikel 22a    lid 1” vervangen door de zinsnede 

“artikel 2, artikel 17 lid 1, artikel 20 lid 1, artikel 22a lid 1 of 

artikel 22b lid 1”. 
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E. In artikel 34 wordt de zinsnede “artsen, apothekers, tandartsen, 

apothekers - assistenten, vroedvrouwen en 

jeugdtandverzorgers’ vervangen door de zinsnede “artsen, 

apothekers, tandartsen, apothekers - assistenten, vroedvrouwen, 

jeugdtandverzorgers en oral health therapist”. 

 

F. Bij artikel 35 wordt een nieuw artikel 35b toegevoegd, luidende 

als volgt: 

      De uitoefening van het beroep van oral health therapist wordt 

bij staatsbesluit nader geregeld. 

 

OVERGANGSBEPALING 

 

Artikel II 

 

Degenen die vóór de inwerkingtreding van deze wet een opleiding voor 

het beroep van oral health  therapist hebben gevolgd aan het 

opleidingscentrum van de Stichting Jeugdtandverzorging in Suriname en 

die met goed gevolg de vereiste examens hebben afgelegd, waarna aan 

hen een diploma is uitgereikt, gevolgd door hun beëdiging, worden 

beschouwd de opleiding te hebben gevolgd, hun examens te hebben 

afgelegd en hun diploma te hebben gekregen en beëdigd te zijn onder 

vigeur van deze wet. 
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Artikel III 
 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname 

afgekondigd. 
 

2.  Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van 

haar afkondiging. 
 

3.  De Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering 

van deze wet.  

 

Gegeven te Paramaribo, de 13e september 2022 
 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 
 

Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste september 2022 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
 

BRONTO S.G. SOMOHARDJO. 
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Wet van 13 september 2022, houdende nadere wijziging van de Wet 

Uitoefening Geneeskundige Beroepen (geldende tekst G.B. 1973                

no. 150, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 18). 
 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
 

Algemeen 
 

De Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) is bij notariële akte opgericht 

op 19 september 1980. In artikel 4 van het statuut van 1980 is verwoord 

dat de doelgroep de jeugd van 0-18 jaar is. Deze opleiding was 

oorspronkelijk opgezet om vrouwelijke hulpkrachten in de 

tandheelkunde op te leiden die na het afstuderen in dienst zouden treden 

van de Stichting JTV ter voorbereiding van een algemene 

ziektekostenverzekering. Zij zouden te werk gesteld worden op scholen 

of clusters van scholen.1  
 

Reeds in het eerste studiejaar van de opzet van de opleiding werden 

echter zowel kinderen als volwassenen behandeld. Ook bleek dat 

particuliere tandartsen steeds meer gebruik gingen maken van de 

competenties van de jeugdtandverzorgers. Bij wet van 2 september 2003, 

houdende nadere wijziging van de Wet Uitoefening Geneeskundige 

Beroepen (S.B. 2003 no. 70) is een wettelijke grondslag verleend aan het 

beroep van jeugdtandverzorger, waarbij zij bepaalde tandheelkundige 

handelingen bij zowel jeugdigen als volwassenen mochten verrichten. In 

2004 is het statuut van de Stichting JTV dienovereenkomstig gewijzigd.  

                                                             
1 Nota van Toelichting, artikel 2 lid 1 (S.B. 2007, no. 43)  
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De eerste jeugdtandverzorgers die ook bevoegd volwassenen wilden 

behandelen, konden extra vakken volgen.2 Hierbij was er sprake van een 

uitbreiding van de studiebelasting met 500 lesuren.3  
 

Om mee te gaan met de hedendaagse ontwikkelingen op nationaal en 

internationaal gebied moest de kwaliteit van de driejarige opleiding voor 

jeugdtandverzorging nogmaals aangepast en uitgebreid worden van een 

driejarige hoger beroepsopleiding (hbo) naar een vierjarige                

bachelor/ hbo opleiding. De studiebelasting van de opleiding wordt nu in 

plaats van lesuren uitgedrukt in studiepunten. Bij de invoering van de 

Bachelor opleiding is 1 studiepunt gelijk gesteld aan 28 studie-uren, 

waarbij 60 studiepunten per jaar behaald kunnen worden en in totaal                      

240 studiepunten bij afronding van de opleiding.  
 

De verbetering van de opleiding dient wettelijk vastgelegd te worden en 

tevens moet ervoor gezorgd worden dat in de naam van de 

afgestudeerden duidelijk naar voren komt, dat zij belast zijn met de 

tandheelkundige zorg van zowel jeugdigen als volwassenen. Redenen 

waarom de huidige opleiding JTV een naamsverandering zal ondergaan 

van de “Opleiding voor Jeugdtandverzorging” naar de “Opleiding tot oral 

health therapist” en de nieuw opgeleide “jeugdtandverzorgers” nu “oral 

health therapists” genoemd zullen worden. De opleiding tot oral health 

therapist geeft voor de beroepsuitoefening dezelfde bevoegdheden als de 

opleiding tot jeugdtandverzorger, met dien verstande dat de oral health 

therapist geen aanvullende algemeen- en beroepsvormende vakken hoeft 

te volgen voor toelating tot een masteropleiding volgens de 

bachelor/master (bama) structuur.  

                                                             
2 Nota van Toelichting, artikel 2 lid 1 (S.B. 2007, no. 43) 

3 Artikel 2 (S.B. 2007, no. 43)   
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De opleiding tot oral health therapist is namelijk aangepast aan de 

internationale normen waarbij de bama structuur gehanteerd is.  
 

De wettelijke regeling voor het beroep jeugdtandverzorger als 

geneeskundig beroep is er reeds (S.B. 2003 no. 70). Logischerwijs zal het 

beroep van oral health therapist ook onder de noemer van de Wet 

Uitoefening Geneeskundige Beroepen moeten worden gebracht.  
 

Artikelsgewijze toelichting 
 

Artikel I 
 

A. In de bestaande tekst is een opsomming gegeven van de beroepen die 

onder de werkingssfeer van de Wet Uitoefening Geneeskundige 

Beroepen vallen. Besloten is om de afgestudeerden van deze vierjarige 

opleiding de titulatuur van Bachelor in Oral Health toe te kennen. 

Gekozen is voor de benaming “oral health therapist” welke qua 

bevoegdheden en niveau aansluit op de in dit kader geldende 

internationale standaarden. Het is namelijk de bedoeling dat de oral 

health therapists ook in de verre binnenlanden van Suriname zullen 

voorzien in de preventieve en eenvoudige curatieve mondzorg.  
 

B-E. De grondslagen voor een regeling van de opleiding tot oral health 

therapist, de af te leggen examens, de uitreiking van een diploma, de 

eedaflegging en de visering van het diploma alvorens toelating tot de 

praktijk plaatsvindt, heeft overeenkomstig de regelingen die gelden voor 

de jeugdtandverzorgers plaatsgevonden.  
 

F. Bij staatsbesluit zullen de bevoegdheden van de oral health therapist 

worden omschreven alsmede het gebruik maken van het desbetreffend 

herkenningsteken uitdrukkelijk worden toegekend.  
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Artikel II 

 

Dit overgangsartikel dient ter legalisering van de vóór de 

inwerkingtreding van deze wet door oral health therapists gevolgde 

opleidingen, door hen afgelegde examens, aan hen uitgereikte diploma’s 

en hun beëdigingen door de Directeur van Volksgezondheid.  

 

Paramaribo, 13 september 2022, 

 

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

 

 

                                                                                      


