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1. Inleiding

Het verslagjaar stond in het teken van verandering en opbouw.

Eindelijk is het er echt van gekomen: de Tuchtcolleges zijn per 1 januari 2006 ondergebracht
bij de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS, het Centraal Informatiepunt
Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Onder het kopje 'beheer van de Tuchtcolleges' wordt
daar nader op ingegaan.

Het secretariaat van het College heeft een nagenoeg totale verandering ondergaan. Afscheid is
genomen van mevrouw R.I.S. de Goede en mevrouw M. van Raalte.
Mevrouw B.E. Hamstra-Edelenbos (Renate) is per 1 september jl. bij het College begonnen
als administratief juridisch medewerker en mevrouw H.M. Gerrits (Marina) is op 1 januari jl.
bij het College begonnen als administratief medewerker. Tenslotte is mevrouw mr. K.M.
(Katrineke) Dijkman per 1 januari jl. bereid gevonden als plaatsvervangend secretaris bij het
College te komen werken.
Omdat zij pas per 16 januari jl. als plaatsvervangend secretaris is benoemd staat zij nog niet
bij de personele bezetting van het College genoemd. Verder is vermeldenswaardig dat de
juridische geleding van het College is versterkt met de volgende benoemingen:
- mr. D.J. van Dijk als plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist. De heer Van Dijk is

voormalig president van de rechtbank Arnhem en thans werkzaam bij de Raad voor de
Rechtspraak.

- mr. E.W. de Groot als plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist. In het dagelijks leven is
mevrouw De Groot kantonrechter te Enschede.

- prof. mr. J.C.J. Dute als lid-jurist. De heer Dute is in het dagelijks leven hoogleraar
gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

- mr. dr. Ph.S. Kahn als lid-jurist. In het dagelijks leven is de heer Kahn directiesecretaris
van het ziekenhuis in Hilversum.

Inmiddels is ook mr. W. Cornelissen bereid gevonden als plaatsvervangend voorzitter/lid-
jurist tot het College toe te treden. Omdat ook zijn benoeming in het verslagjaar niet is
gerealiseerd staat ook hij niet genoemd bij de personele bezetting van het College.

Zoals bekend hebben de Tuchtcolleges in het kader van de evaluatie van de Wet BIG
aangegeven dat het wenselijk zou zijn als de leden-beroepsgenoten van de Colleges van
rechtswege plaatsvervangend lid zouden zijn in de andere Colleges. Daarop vooruitlopend
heeft het College een aantal geneeskundige leden uit het Groningse College en een
geneeskundig lid uit het Amsterdamse College benoemd. Dit betreft geneeskundigen met een
specialisme waaraan in ons College sterke behoefte was gebleken. Het College is deze
geneeskundigen zeer erkentelijk voor hun bereidwilligheid in het Zwolse College zitting te
nemen. In het geval de door het College gewenste regeling ( van rechtswege
plaatsvervanging) zou gelden zou een benoeming in andere Colleges niet aan de orde zijn. Het
Zwolse College beschouwt de benoemingen van deze leden echter wel als zodanig. De namen
van deze leden staan daarom niet genoemd bij de personele bezetting van dit College.
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Helaas heeft het College ook afscheid moeten nemen van leden. Op de eerste plaats van
prof. mr. J. Hubben die als plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist aan het College was
verbonden. En aan wie op eigen verzoek eervol ontslag is verleend. Het College hecht eraan
op deze plaats nogmaals dank uit te spreken voor de inzet welke de heer Hubben heeft gehad
voor het Zwolse College. Verder heeft het College afscheid genomen van mr. G.P.M. van den
Dungen. Hij werd benoemd als lid-jurist in het Centraal Tuchtcollege.

Ondanks dit alles heeft het College in het verslagjaar 195 zaken afgedaan. De achterstand die
uit het vorige jaarverslag werd genoemd is – mede door het feit dat het aantal ingekomen
klachten (217) iets is teruggelopen – weggewerkt.

Ten aanzien van de aard van de klachten kan worden opgemerkt dat het aantal bewerkelijke
zaken toeneemt. Daarbij moet gedacht worden aan ernstige zaken waarbij vele
beroepsbeoefenaren betrokken zijn, waarbij voor patiënten en hun familie de organisatie van
de zorg ondoorzichtig is en de persoon van de (hoofd)behandelaar niet duidelijk.
Ook is er een duidelijke toename in het aantal zaken die alleen of vooral vanuit procedureel
oogpunt zeer bewerkelijk zijn.
In het vorige jaarverslag werd het toegenomen aantal door de (Hoofd)Inspecteurs voor de
Gezondheidszorg ingediende klachten (14) gemeld. In het verslagjaar zijn veel van deze
klachten behandeld. Er lijkt een trend waar te nemen dat, in zaken waarbij zowel voor het
Openbaar Ministerie als voor de Inspectie een rol is weggelegd, de Inspectie meer het
voortouw neemt dan voorheen. Het College is een voorstander van deze trend.
In het verslagjaar zijn echter maar 2 klachten door de Inspecteur voor de Gezondheidszorg
ingediend.

Ten aanzien van de verdeling van de klachten over de verschillende beroepsgroepen hebben
zich in vergelijking tot voorgaande jaren weer lichte veranderingen voorgedaan. Zo is het
aantal klachten tegen tandartsen weer toegenomen. Het aantal klachten tegen
verpleegkundigen neemt ook iets toe. De meeste klachten worden echter nog steeds tegen
artsen ingediend. Voor de cijfers wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit jaarverslag.
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2. Beheer van de Tuchtcolleges

Zoals hierboven aangegeven is het beheer van de Tuchtcolleges per 1 januari 2006
overgegaan naar het CIBG. Dat betekent dat alle medewerkers die niet op declaratiebasis
worden gehonoreerd - behalve de voorzitter - in dienst zijn bij het Ministerie van VWS.
Het CIBG heeft een unit Tuchtcolleges ingericht en de coördinator van die unit is formeel de
leidinggevende van de werknemers van de Colleges. De unit functioneert zo zelfstandig
mogelijk. Taken als innovatie, planning, control en kwaliteitszorg worden centraal
aangestuurd.

De voorzitter blijft functioneel leidinggevende van de medewerkers en de onafhankelijkheid
van de Tuchtcolleges is verder zoveel mogelijk gewaarborgd doordat algemene zaken die de
Tuchtcolleges aangaan tenminste tweemaal per jaar worden besproken in het 'overleg
tuchtrechtspraak'. Hiervan maken de voorzitters van de regionale colleges, de voorzitter van
het Centraal College ( die tevens voorzitter is van dit overleg), de voorzitter van het College
van Medisch Toezicht en de directeur van het CIBG deel uit.

Nieuw in deze organisatie is de functie van algemeen secretaris van de Tuchtcolleges. Deze
functie wordt nu vervuld door de secretaris van het Centraal Tuchtcollege. De algemeen
secretaris vervult een coördinerende en initiërende rol ten aanzien van zaken die voor alle
Colleges van belang zijn.

Het College is verheugd dat de organisatieverandering is gerealiseerd en heeft vertrouwen in
het functioneren van de nieuwe organisatie.
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3. Personele bezetting

Ten aanzien van de leden beroepsgenoten zij opgemerkt dat door het College geen
onderscheid wordt gemaakt tussen leden en plaatsvervangend leden.

voorzitter : mr. A.L. Smit
plv. voorzitters : mr. J.C.A. Schunck (tevens plv. lid-jurist)

: mr. G. Mannoury (tevens plv. lid-jurist)
: mr. L.R. van der Weij (tevens plv. lid-jurist)
: mr. J.E. van den Steenhoven-Drion (tevens plv.
  lid-jurist)
: mr. D.J. van Dijk (tevens plv. lid-jurist)
: mr. mr. E.W. de Groot (tevens plv. lid-jurist)

plv. lid-juristen : prof. mr. J.C.J. Dute
: mr. dr. Ph.S. Kahn

secretaris : mr. H. van der Poel-Berkovits
plv. secretarissen : mr. R.C. Rijkers-van den Akker

: mr. A.M.M. van den Eijnden
: mr. C.M.H. Houben
: mr. B.E.H. Zijlstra-Bauer

leden-geneeskundigen : mr. G.A.M. Thiadens
plv. leden-geneeskundigen : S. de Jong, psychiater

: F. Moerman, huisarts
: A. Huisman, gynaecoloog
: S. Tiemersma, huisarts
: dr. R.H. Boerman, neuroloog
: S. Kiel, huisarts
: prof. dr. F.A.M. Kortmann, psychiater
: dr. H.E. Sluiter, internist
: J.M. Komen, huisarts
: dr. P.J.G. Jörning, chirurg
: M.D. Klein Leugemors, huisarts
: J.J.C.M. Rooijmans-Rietjens, longarts
: J.N. Voorhoeve, psychiater,
: dr. P.H. Wiersma, orthopedisch chirurg,

leden-tandartsen : J. Dijkstal
: R. Rowel
: K.L. Dijkstra

plv. leden-tandartsen : dr. Th.J.M. Hoppenreijs
: vacature
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leden-verloskundigen : G.P. van der Veer
: drs. C.A.M. van Leent

plv. leden-verloskundigen : H.J. Kamphuis
: S.A. Meijer-Mast

leden-apothekers : C. Hekket
: Y.M.G. Remmerden-Gleis
: R.G. Remmelts

plv. leden-apothekers : M.B. Holtkamp-Zieleman
: B. Veen
: vacature

leden-verpleegkundigen : M.B Klein Koerkamp
: A.H. Slagter-de Vries

plv. leden-verpleegkundigen : C.T. Lentjens
: M. van der Veen
: J. Nogarede-Hoekstra
: M. van Tol

leden-fysiotherapeuten : B.E. Visser-Fijn van Draat
: K.A. de Haan

plv. leden-fysiotherapeuten : J.C. Bosmans
: F. Besseling

leden-gezondheidszorgpsychologen : drs. J.M. Breuring e.v. Peters
: dr. Th.A.M. Deenen
: L.P.T. Raijmakers

plv. leden-gezondheidszorgpsychologen : dr. P.J.M. Prins

leden-psychotherapeuten : H.J.W. Hanekamp
: J.N. Voorhoeve
: dr. J.P.C. Jaspers

plv.leden-psychotherapeuten : M.W.D. Nijhoff-Huijsse

medewerkers secretariaat : B.E. Hamstra-Edelenbos
: H.M. Gerrits
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4. Administratieve ondersteuning

Per 1 januari 2005 is het College overgegaan naar een geautomatiseerd systeem voor de
registratie van zaken. Deze overgang is zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Vanwege alle personele wisselingen op de administratie zijn alle mogelijkheden van dit
systeem nog niet ten volle benut. Daaraan zal komend jaar aandacht worden besteed.

Voorbereidingen zijn getroffen voor een website van het College.
Op deze website zal bijvoorbeeld informatie worden gezet over de werkwijze en de
samenstelling van dit college. Ook zullen de beslissingen, die in het openbaar worden
uitgesproken en de rollijsten voor de zittingen (alles in geanonimiseerde vorm) op de website
worden geplaatst. De verwachting is dat medio 2006 de website operationeel is.
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5. Huisvesting

In de huisvesting van het College is geen wijziging gekomen in het verslagjaar vergeleken
met hetgeen daarover in het jaarverslag 2004 is opgemerkt. De huisvesting blijft bevredigend.
In het verslagjaar zijn wel wat veranderingen ingevoerd. Dat hangt samen met het invoeren
van de vrijdag als zittingsdag. De rechtbank heeft zich zeer bereidwillig getoond door op de
vrijdagmiddagen zittingsruimte en ondersteuning mogelijk te maken.

Ook voor de mondelinge vooronderzoeken heeft de rechtbank ruimte gemaakt. Deze vinden
thans plaats in een vergaderruimte in de rechtbank.
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6. Zittingen

Van oudsher hield het Zwolse College zitting op zaterdagen. In het verslagjaar is daarnaast
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op vrijdagmiddag zitting te doen.

In de praktijk is dit op weinig problemen gestuit. In het verslagjaar is ongeveer de helft van de
zittingen op vrijdagmiddagen gehouden. Het loslaten van de zaterdag als zittingsdag is thans
niet aan de orde.

6.1  Openbaarheid

Ook in het jaar 2005 zijn geen zittingen achter gesloten deuren gehouden. Tevens is bij geen
enkele zitting de noodzaak geweest extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

6.2  Publicatiebeleid

In dit beleid is in het verslagjaar geen wijziging gekomen. Het College pleegt alleen tot
publicatie van beslissingen te besluiten, als het om een zaak gaat die voor de dagelijkse
praktijk van de betreffende beroepsgroep van bijzondere betekenis is en waarover in het
verleden niet al reeds beslissingen zijn gepubliceerd.

In het verslagjaar is in één zaak als bijkomende maatregel beslist dat deze ter publicatie wordt
aangeboden. Tegen deze beslissing is echter hoger beroep ingesteld.
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7. Enkele cijfers

Ten behoeve van de leesbaarheid is het overzicht van de cijfers op de volgende pagina in zijn
geheel afgedrukt. Opgemerkt wordt dat er op 1 januari 2005 nog 139 klachten aanhangig
waren, welke in dit overzicht betrokken zijn. Voorts verdient vermelding dat zes klachten in
een kleine samenstelling van het College op een zitting zijn behandeld en één maal in een
gecombineerde samenstelling met artsen en verpleegkundigen zitting is gedaan. Bij de
overige klachten die op een zitting zijn geweest, heeft de behandeling in grote samenstelling
van het College plaatsgevonden.

Opmerking verdient nog dat de registratie van de in 2006 nieuw binnengekomen klachten
zodanig is uitgebreid dat in de toekomst nadere informatie kan worden gegeven over de aard
van de klacht en met betrekking tot klachten tegen artsen, over het specialisme van de
aangeklaagde arts.
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Aantal ingekomen klachten in 2005 : 217
Aantal afgedane klachten waarvan : 195

tegen artsen : 105
tegen tandartsen : 14
tegen apothekers : 4
tegen verloskundigen : 1
tegen fysiotherapeuten : 3
tegen verpleegkundigen : 12
tegen psychologen :  4
tegen psychiaters : 18
tegen radiologen : 1
tegen cardiologen : 3
tegen urologen : 1
tegen psychotherapeuten : 1

Niet BIG-geregistreerd/onbekend : 28

Aantal ingetrokken klachten : 59
Aantal klachten waarin mondeling vooronderzoek gehouden in 2005 * : 29
Aantal klachten ingetrokken tijdens of na vooronderzoek : 4
Aantal raadkamerbeslissingen : 63

Afgewezen : 46
Niet-ontvankelijk : 17

Aantal zittingen in 2005 : 30
Aantal klachten ter zitting behandeld in 2005 : 52
Aantal klachten ter zitting ingetrokken : 0
Aantal klachten afgewezen na zitting (waarvan 1 niet-ontvankelijk) : 24
Aantal klachten gegrond verklaard na zitting : 28

waarbij de volgende maatregel werd opgelegd:
waarschuwing : 19
berisping : 5
geldboete** : 2
schorsing*** : 2
doorhaling : -

Aantal klachten doorgezonden naar andere Colleges : 17
     Aantal klachten waarin hoger beroep ingesteld : 24

na raadkamerbeslissing : 6
na zitting : 18

Gemiddelde duur van de behandeling van een klacht in maanden ****                  : 10,5

* er zijn vier vooronderzoeken gepland waarbij niemand verschenen is, deze zijn buiten
beschouwing gelaten.

**  er is twee keer (tegen dezelfde beroepsbeoefenaar) een boete van € 1250,- opgelegd.
*** één voorwaardelijke schorsing van drie maanden met een proeftijd van twee jaar en

één schorsing van zes maanden.
**** Bij de berekening van de gemiddelde duur van de behandeling van de klacht zijn de

klachten die zijn doorgezonden naar andere Colleges buiten beschouwing gelaten.


