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2• 	Voorwoord	

In de laatste maanden voorafgaande aan de publicatie van dit jaarverslag is veel te 
doen geweest over ‘medische fouten’ en de manier waarop daarmee is omgesprongen. 
In dat verband is in de media veel gesproken over de rol van de diverse spelers in het 
veld, zoals de directies van zorginstellingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 
de tuchtcolleges. Wat de laatste betreft leek de discussie zich vooral te concentreren 
op de vraag waarom die colleges in bepaalde gevallen niet zijn ingeschakeld. Bedacht 
moet worden dat de tuchtcolleges afhankelijk zijn van de indiening van een klacht. 
Zonder die klacht, hetzij van een particuliere klager, hetzij van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, is er voor de tuchtcolleges geen zaak, hoe geruchtmakend die ook 
is.

Klagen over “de zorg” is, zou je op het eerste gezicht zeggen, goed geregeld in ons 
land. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector verplicht iedere zorgaanbieder een 
klachtenregeling te hebben. Lange tijd heeft in de bedoeling van de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gelegen om een Wet cliëntenrechten zorg in te 
voeren. Die plannen lijken nu op losse schroeven te staan en afgewacht moet worden 
wat er gebeurt met de plannen rondom de daarin voorgestelde regeling op het gebied 
van het klachtrecht. 

Vele beroepsverenigingen (zoals die voor artsen, tandartsen en psychologen) heb-
ben een verenigingstuchtrecht. De uitspraken die door de organen van die categorie 
van tuchtrecht worden gedaan, hebben in beginsel alleen werking binnen de desbe-
treffende organisatie zelf. Als uiterste sanctie kan iemand het lidmaatschap van die 
organisatie worden ontzegd. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheids-
zorg (Wet BIG) regelt de tuchtrechtspraak betreffende diverse in die wet genoemde 
professionals. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door de tuchtcolleges voor 
de gezondheidszorg. De lichtste maatregel die de tuchtcolleges kunnen opleggen als 
de klacht gegrond is, is een waarschuwing, een zakelijke terechtwijzing die niet het ka-
rakter heeft van een straf. De overige maatregelen hebben dat karakter wel en daarom 
kunnen zij als ingrijpend worden ervaren, zeker in die gevallen waarin het tuchtcol-
lege besluit tot een maatregel op grond waarvan het professionele functioneren wordt 
beperkt of zelf onmogelijk wordt gemaakt. Daar komt bij dat deze zwaardere maatre-
gelen op grond van een recente wettelijke regeling alle in een register worden gepubli-
ceerd. 

Maar is het klagen over de zorg in ons land bij nadere overweging ondanks al deze 
bestaande of nog te treffen regelingen wel zo goed geregeld? Bij de Wet BIG staat de 
kwaliteitsbewaking van de beroepsbeoefening voorop. De klager moet weliswaar de 
klacht aandragen, maar staat vervolgens redelijk buiten spel. Omtrent genoegdoening 
in financiële zin heeft de klager al helemaal niets te verwachten van de Wet BIG.

En hoe zit het met die kwaliteitsbewaking? De tuchtrechter is in hoofdlijn gebonden 
aan de klacht zoals die wordt voorgelegd. Lang niet altijd is een klager in staat om uit 
te maken waar er iets in het zorgproces is fout gegaan. En lang niet alle probleemsitua-
ties worden aan de tuchtrechter voorgelegd. Voorgelegde klachten over de bejegening 
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daarentegen zouden in bepaalde gevallen misschien beter en sneller elders tot een 
oplossing gebracht kunnen worden. Daarnaast gaat de wet uit van individuele aanspra-
kelijkheid, maar de werkelijkheid is dat er steeds meer samenwerking plaatsvindt en 
dat er gewerkt wordt in ‘ketenzorg’. Hoe betrek je de ketenpartners in het tuchtrecht 
en wie moet dat doen? Het komt nu regelmatig voor dat de klager zijn bezwaren tegen 
de ‘verkeerde’ verweerder heeft gericht en dat zijn klacht om die reden tot een uit-
komst leidt die niet bevredigend is voor hem. De persoon of de personen die mogelijk 
wél voor het desbetreffende handelen of nalaten verantwoordelijk zouden kunnen 
worden gesteld, zijn immers niet in het geding betrokken. Het tuchtcollege heeft geen 
of beperkte mogelijkheden daaraan iets te veranderen. Een suggestie van de kant van 
het college om alsnog een klacht te richten tegen die andere persoon of personen zal al 
snel als een ongewenste vorm van meeprocederen worden gezien. In die situatie zal het 
college mogelijk niet meer kunnen gelden als een onpartijdig gerecht.

Bood de Wet cliëntenrechten zorg uitkomst? Geenszins en verre van.
Voor de invoering van de Wet BIG heeft een Staatscommissie naar een oplossing ge-
zocht om enkele van de hiervoor geschetste knelpunten het hoofd te bieden. Volgens 
de Staatscommissie moest er één instantie zijn (de Inspectie voor de Gezondheidszorg) 
die als enige bevoegd werd een klacht in te dienen. Voor dat systeem heeft de wetge-
ver echter niet gekozen. Maar de gedachte achter die oplossing was en is zo gek nog 
niet: één “loket” waar een klacht moet worden ingediend. Van hieruit verschillende 
trajecten van behandeling van die klacht, al naar gelang de inhoud (zoals bejegening, 
medisch inhoudelijk); verwijzingsmogelijkheden tussen de trajecten én een veel gro-
tere participatie van de Inspectie bij klachtafhandeling. Dan kan er ook werk gemaakt 
worden van de integratie van de ketenpartners/ketenzorg in de tuchtrechtspraak.

Dit zijn slechts enkele bespiegelingen over het functioneren van het klacht- en tucht-
recht in ons land.

Het jaarverslag over 2012 dat voor u ligt, bevat vele gegevens over het feitelijk func-
tioneren van de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg in dat jaar. U treft allerlei 
statistische gegevens aan. Daaruit blijkt onder meer dat de instroom van zaken, die de 
laatste jaren steeds toenam, in 2012 enigszins is gestabiliseerd. Zorgwekkend is dat de 
gemiddelde doorlooptijd van de zaken over de gehele linie nog geen dalende tendens 
vertoont. En zo zijn er meer interessante data die tot nadenken en wellicht aanpassing 
van beleid nopen. 

De inhoudelijke bijdragen zijn geschreven op persoonlijke titel. Er is dus geen garantie 
dat de colleges waarvan de schrijvers deel uitmaken de opinies delen die in die bij-
dragen zijn neergelegd. De redactie heeft die bijdragen opgenomen omdat zij ruimte 
wil bieden voor de ontwikkeling van gedachtes over de inrichting en praktijk van de 
tuchtrechtspleging. Zij staat als altijd open voor opmerkingen en suggesties.

mr. A.H.A. Scholten, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
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De in dit hoofdstuk opgenomen bijdragen zijn op persoonlijke titel geschreven.

3.1	 De	intrekking	van	de	klacht	in	het	tuchtrecht	van	de	

	 gezondheidszorg

	
mr. H.L.C. Hermans, voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
Groningen

In geval van intrekking van de klacht wordt de behandeling daarvan gestaakt, tenzij degene over 
wie is geklaagd, schriftelijk heeft verklaard voortzetting van de behandeling te verlangen, het 
tuchtcollege heeft beslist dat de behandeling van de klacht om redenen aan het algemeen belang 
ontleend, moet worden voortgezet of het tuchtcollege het onderzoek van de zaak op de terechtzit-
ting reeds heeft beëindigd.
Artikel 65, tiende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Met de intrekking van de klacht is het met de zaak gedaan. Zou je denken. De wette-
lijke regeling is wat ingewikkelder. 

Om te beginnen bepaalt het hierboven aangehaalde artikellid van de Wet BIG dat de 
behandeling dan wordt ‘gestaakt’ en niet ‘beëindigd’. Dat juridisch woordgebruik duidt 
erop dat de klacht kan herleven. Dat is ook het standpunt van het Centraal Tuchtcol-
lege voor de Gezondheidszorg (CTG). Bij zijn uitspraak van 17 maart 2009, 2008/107, 
TvGR 2009/25, overwoog het College nog dat het niet mogelijk is een eenmaal inge-
trokken klacht te reactiveren. Klager behoort niet in klacht te worden ontvangen als 
zijn ‘nieuwe’ klacht dezelfde inhoud heeft en daaraan hetzelfde feitencomplex ten 
grondslag ligt als bij de oorspronkelijke klacht het geval was. Verweerder mocht er na 
de intrekking van uitgaan dat klager hem niet voor hetzelfde handelen of nalaten op-
nieuw in een procedure voor de tuchtrechter zou betrekken, aldus het CTG. Degenen 
die deze uitspraak voor juist houden, moet worden toegeroepen: ‘één zwaluw maakt 
nog geen zomer!’ Bijna acht maanden later overwoog het College precies het tegendeel 
onder verwijzing naar artikel 51 van de Wet BIG (CTG, 12 november 2009, 2008/253 en 
2008/254, in tegenstelling tot de eerdere uitspraak, die niet op die site is gepubliceerd 
(sic!), te vinden op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl, vgl. L.A. Kalkman-Bogerd, 
T&C Gezondheidsrecht, art. 65 Wet BIG, aant. 10). Na een intrekking is er geen on-
herroepelijke beslissing over de zaak genomen in de zin van dat artikel en dat brengt 
naar het oordeel van het College mee dat de verweerder andermaal met de klacht kon 
worden geconfronteerd. Het CTG achtte een uitzondering op deze regel mogelijk in 
gevallen waarin geoordeeld moet worden dat de klager door het opnieuw indienen 
van de klacht misbruik maakt van zijn bevoegdheid. In het desbetreffende geval deed 
zich dit niet voor, omdat, aldus het CTG, er aanwijzingen waren dat de klager onder 
druk gezet was zijn aanvankelijke klacht in te trekken. De directeur van de gevangenis 
waarin klager verbleef had met overplaatsing gedreigd. Vergelijkbare omstandigheden 
deden in de eerdergenoemde uitspraak overigens juist niet af aan het toenmalige oor-
deel van het College dat de zaak met de intrekking tot een einde was gekomen. 

De latere uitspraak roept vragen op wat betreft de motivering. Als de hoofdregel is dat 
een eenmaal ingetrokken klacht kan herleven, is het denkbaar daarop een uitzonde-
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ring te maken als de klager misbruik van zijn bevoegdheid maakt. Het lijkt echter alsof 
het College op twee gedachten hinkt. Enerzijds kan de klacht in de visie van het CTG 
herleven, tenzij klager zich, kort gezegd, procesrechtelijk misdraagt. Anderzijds lijkt 
de gedachte mee te spelen dat de zaak na intrekking tot een einde komt, maar dat het 
gedrag van verweerder of - zoals in dit geval blijkbaar dat van anderen dat hem wordt 
toegerekend - betrokken kan worden bij de beslissing over de vraag of er redenen 
bestaan daarop een uitzondering te maken. Hoe het zij, op grond van deze latere 
beslissing moet voorlopig worden aangenomen dat een eenmaal ingetrokken klacht 
kan herleven. Dat geldt behoudens gevallen waarin geoordeeld moet worden dat de 
zaak in redelijkheid niet mag worden hervat. Deze gevallen zullen doorgaans kunnen 
worden gedekt door het begrip ‘misbruik van recht’. Met de andere ‘insteek’ - de zaak 
kan na intrekking niet worden hervat tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen 
- kan hetzelfde resultaat worden bereikt. Te denken valt aan vergelijkbare toepassing 
van het leerstuk van de wilsgebreken in het burgerlijk recht. Het is van belang dat het 
CTG zijn rechtspraak bij een daarvoor geschikte zaak verduidelijkt door een heldere 
motivering te geven en voor de praktijk hanteerbare uitgangspunten en criteria aan te 
reiken.

Voor de verweerder kan het herleven van de klacht vervelend zijn. Gedurende de 
verjaringstermijn van tien jaren moet hij er rekening mee houden dat hij voor de ‘oude’ 
kwestie andermaal in rechte wordt betrokken en dat hij in een eventueel bezwaar 
daartegen niet wordt ontvangen. De behandeling - zie wederom de geciteerde bepa-
ling van de Wet BIG - wordt echter voortgezet als hij schriftelijk heeft verklaard dat 
te verlangen. Dat houdt voor hem een risico in, want het tuchtcollege kan de klacht 
gegrond bevinden en hem een maatregel opleggen. Hij heeft dan wel, behoudens een 
door hemzelf in te stellen hoger beroep als het gaat om een veroordelende uitspraak 
van een regionaal college, bereikt dat de zaak definitief tot een einde is gekomen. De 
klager is in een beroep tegen een stakingsbeslissing niet ontvankelijk (CTG 10 februari 
2005, 2004/258, niet gepubliceerd). Doorgaans zal de verweerder er de voorkeur aan 
geven zich bij de intrekking van de klacht neer te leggen. Omdat niet elke verweerder 
zal begrijpen dat de zaak op enig moment kan herleven, verdient het aanbeveling dat 
de secretaris van het tuchtcollege hem niet alleen daarop uitdrukkelijk wijst, maar ook 
op zijn recht te verklaren dat hij voortzetting van de behandeling wenst. Uit de beslis-
sing waarbij het tuchtcollege de behandeling staakt, moet blijken dat dit is geschied en 
dat verweerder van dat recht geen gebruik van heeft willen maken.

Een uitdrukkelijke (schriftelijke) beslissing als zojuist bedoeld is noodzakelijk, omdat 
de meergenoemde bepaling van de Wet BIG verlangt dat het tuchtcollege zich een 
oordeel vormt over de vraag of de behandeling van de klacht om redenen aan het 
algemeen belang ontleend, moet worden voortgezet. De importantie van deze rege-
ling brengt mee dat elke intrekking afzonderlijk in raadkamer wordt besproken en 
dat voorzitter en/of secretaris niet volstaan met het voorleggen van alleen die zaken 
waarvan zij zouden menen dat de behandeling moet worden voortgezet of waarover 
twijfel op dat punt bestaat. Voortzetting van de klacht na intrekking daarvan op grond 
van redenen ontleend aan het algemeen belang is geen exclusieve aangelegenheid van 
de Wet BIG. In andere wettelijke tuchtregelingen komt een vergelijkbare regeling 
voor, bijvoorbeeld in die voor accountants, diergeneeskundigen, loodsen, notarissen 
en advocaten. Deze inbreuk op de autonomie van de ‘partijen’ heeft alles te maken 
met de aard van het tuchtrecht waarin het in de eerste plaats gaat om de bewaking van 
de kwaliteit van de beroepsuitoefening. In de memorie van toelichting op de onder-
havige bepaling van de Wet BIG wordt opgemerkt dat deze ‘restrictie’ ertoe strekt te 
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voorkomen dat de klager, die door intrekking van de klacht heeft laten blijken geen 
persoonlijk belang te hebben bij voortzetting van de behandeling van de klacht, de 
behandeling doet staken, terwijl anderzijds naar het oordeel van het tuchtcollege het 
algemeen belang meebrengt dat er toch een uitspraak in de zaak wordt gedaan. Daarbij 
zou vooral moeten worden gedacht aan gevallen waarin het college meent dat een 
oordeel moet worden uitgesproken over een punt dat controversieel ligt en dat door 
het geven van een eindbeslissing de controverse kan worden beslecht (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1985-1986, 19522, nr. 3). Naast het in de memorie van toelichting gegeven 
voorbeeld kunnen er nog andere gevallen zijn die het college ertoe kunnen brengen de 
zaak voort te zetten. Te denken valt aan het volgende. a) Het kan wenselijk zijn een op 
zichzelf niet meer controversieel punt te verduidelijken vgl. Regionaal Tuchtcollege 
Groningen, 20 maart 2012, G2011/50, tuchtrecht.nl, zie voor de hoofdlijnen van de ca-
sus ook hoofdstuk 7.1 van dit jaarverslag). b) Er bestaan aanwijzingen dat de klager op 
oneigenlijke gronden tot intrekking van de klacht heeft besloten. Hij is, zoals eerder 
al ter sprake kwam, onder druk gezet door of vanwege de verweerder. De intrekking 
kan ook om andere redenen problematisch zijn. In zijn beslissing van 1 april 2008, 
2006/290, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl, overwoog het CTG dat de aard van 
de klacht - medicatie onder dwang – alsmede de motivering van de intrekking zich er-
tegen verzetten dat de zaak niet verder behandeld werd. c) De verweten gedragingen 
zijn zodanig onprofessioneel dat de oplegging van een van de zwaardere maatregelen, 
te beginnen bij een berisping, moet worden overwogen. d) Verweerder is voor de zo-
veelste maal in een tuchtprocedure betrokken en komt in aanmerking voor een nieuwe 
maatregel of een zwaardere dan eerder opgelegd. In deze categorie past ook het geval 
dat het nieuwe feit aanleiding geeft de tenuitvoerlegging te gelasten van een vroeger 
opgelegde voorwaardelijke maatregel waarvan de proeftijd nog niet is verstreken. e) 
Er is een algemeen belang mee gediend dat de zaak in het openbaar wordt behandeld 
en tot een openbare uitspraak leidt. De voorzitter van de accountantskamer berichtte 
mij desgevraagd dat het begrip ‘algemeen belang’ in verband met het tuchtrecht voor 
accountants wordt uitgelegd als ‘dit kan niet zonder openbare tuchtbehandeling wor-
den gepasseerd’. Dit spreekt aan.

In zijn uitspraak van 30 mei 1998, 117/98, niet gepubliceerd, vulde het Regionaal Tucht-
college te Zwolle het algemeen belang zo in dat voortzetting van de procedure alleen 
mogelijk is ‘wanneer de aangeklaagde arts zich blijkt schuldig te hebben gemaakt 
aan een zodanig ernstig handelen of nalaten dat een behoorlijke uitoefening van de 
gezondheidszorg op onaanvaardbare wijze in de waagschaal wordt gesteld, zulks afge-
zien van de subjectieve belangen van partijen bij een behandeling van en een uitspraak 
naar aanleiding van een aanhangig gemaakte klacht’. Het is een fraaie formulering, 
maar deze invulling is mij, zoals uit het voorgaande volgt, te beperkt.

Het college kan op grond van de onderhavige regeling dus een zaak aan zich hou-
den ondanks de verklaring van de klager dat hij deze juist wenst te beëindigen. Bij 
de verweerder kan de vrees opkomen dat hij onder deze omstandigheden niet meer 
wordt berecht door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Mogelijk moet zelfs 
geoordeeld worden dat deze vrees ook naar objectieve maatstaven gerechtvaardigd 
is.  Vervolging en berechting zijn immers in één hand komen te liggen. Als een maat-
regel wordt opgelegd die directe consequenties heeft voor de beroepsuitoefening 
- schorsing, gedeeltelijke ontzegging en doorhaling - treedt in die visie directe strijd 
op met artikel 6 EVRM. Bij de minder zware maatregelen zou gedacht kunnen worden 
aan schending van een aan dat artikel ten grondslag liggend beginsel van behoorlijke 
rechtspleging. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem denkbaar. De con-
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structie dat andere leden van het tuchtcollege over de zaak oordelen dan degenen die 
hebben beslist dat de zaak moet worden voortgezet, biedt waarschijnlijk onvoldoende 
soelaas. De eindbeslissing wordt dan nog altijd door hetzelfde college genomen. Ge-
dacht zou kunnen worden aan verwijzing naar een aangrenzend tuchtcollege. In dat 
geval zou de beslissing om de zaak door te zetten bij voorkeur van enige inhoudelijke 
motivering moeten worden voorzien, opdat inzicht wordt gegeven in de gedachtegang 
van de raadkamer. Tot dusver wordt, voor zover ik dat kan overzien, volstaan met de 
kale motivering dat het algemeen belang de voortzetting eist. Dit geschiedt om geen 
materiële aanknopingspunten te bieden voor de - hoezeer wellicht ook onjuiste - ver-
onderstelling dat de uitkomst van het geding al vastligt. Die veronderstelling is zeker 
niet gewettigd als een ander tuchtcollege de zaak zal berechten. Dat college zal de 
beslissing van de raadkamer van het verwijzende college moeten respecteren, maar is 
vrij bij het nemen van welke eindbeslissing dan ook. 

De beste oplossing is wellicht dat de beslissing omtrent de voortzetting op grond van 
het algemeen belang niet langer bij het tuchtcollege zelf ligt, maar in handen wordt 
gelegd van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zolang de huidige wettelijke rege-
ling bestaat, zou overwogen kunnen worden de Inspectie met het oog daarop inzage te 
geven in alle dossiers van de ingetrokken klachten. Als het tuchtcollege de selectie van 
de dossiers die aan de Inspectie worden voorgelegd zelf zou doen, vindt er een sturing 
plaats die met deze regeling juist beoogd wordt te vermijden. Alleen al omdat dit voor-
stel voor de Inspectie nogal wat werk meebrengt, zal daarover uiteraard behoorlijk 
overleg moeten plaatsvinden. Een stap verder zou zijn dat deze rol van de Inspectie in 
de wet wordt vastgelegd. De gedachte is aan de wetgeving niet vreemd. In de Wet op 
de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (artikel 24, vierde lid) is de beslissing over 
de voortzetting van de ingetrokken klacht op grond van het algemeen belang opgedra-
gen aan de klachtambtenaar van het ministerie. Deze regeling wordt gehandhaafd in 
de - nog niet in werking getreden - bepalingen omtrent de tuchtrechtspraak in de Wet 
dieren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zou voor de toepassing van het tucht-
recht een vergelijkbare positie toegewezen kunnen krijgen.

De wet is niet duidelijk als het gaat om de vraag welke de positie de klager inneemt 
wiens klacht ondanks zijn intrekking verder wordt behandeld. Verdedigbaar lijkt dat 
hij in de procedure geen plaats meer heeft, dat hij niet behoeft te worden opgeroepen 
en dat hij ook geen andere rechten en verplichtingen meer heeft. Zonder hem zal het 
in een aantal gevallen echter niet gaan, omdat hij beschikt over informatie die voor de 
behandeling en de beslissing van de zaak van essentieel belang is. Hem als getuige op-
roepen is een optie, maar een bevel tot medebrenging te geven als hij niet verschijnt, is 
wellicht een stap te ver. Indien de klacht door de Inspectie is overgenomen, zie ik niet 
in waarom de oorspronkelijke klager niet alsnog als een gewone getuige zou kunnen 
worden behandeld.

Over het laatste ‘element’ van artikel 65, tiende lid, van de Wet BIG is nog iets te zeg-
gen. Klager kan de zaak na de terechtzitting van het tuchtcollege niet meer intrekken. 
Als hij vervolgens beroep instelt tegen een ongegrondverklaring van de klacht kan hij 
in hoger beroep alsnog te kennen geven dat hij de klacht wenst in te trekken. Betekent 
dit dat de beslissing van het regionale tuchtcollege moet worden vernietigd en dat de 
klacht alsnog wordt gestaakt? Neen, aldus het CTG, de intrekking in hoger beroep 
leidt er slechts toe dat de behandeling van de klacht in dat hoger beroep wordt gestaakt 
(CTG, 1 oktober 2002, 2001/305, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Deze oplos-
sing past in het systeem van de wet en lijkt redelijker tegenover de verweerder, omdat 
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de ongegrondverklaring blijft staan totdat deze in een voor hem onverhoopt geval 
door het CTG wordt vernietigd nadat de behandeling zou zijn hervat. In het tuchtrecht 
van notarissen wordt voor een andere weg gekozen, zoals blijkt uit een beslissing van 
de Notariskamer van 21 augustus 2012, zaaknummer: 200.078.790/01 NOT (bij mijn 
weten niet gepubliceerd). De kamer, geconfronteerd met een intrekking in hoger be-
roep van een klacht tegen een notaris die in eerste aanleg in alle onderdelen ongegrond 
was verklaard, vernietigde deze, voor de notaris dus gunstige, beslissing van de kamer 
van toezicht en verklaarde klagers alsnog niet-ontvankelijk in hun klacht. Nu is deze 
beslissing voor de notaris niet zo bezwaarlijk als voor een beroepsbeoefenaar van de 
Wet BIG, omdat de Wet op het notarisambt de regeling van staking en herleving van 
de klacht niet kent. Het is echter wel weer een voorbeeld van de verschillen die bij de 
wetgeving omtrent en de toepassing van het tuchtrecht tussen de diverse sectoren zijn 
ontstaan. Ik eindig daarom met de wens dat de indiening van de Kaderwet tuchtrecht, 
die is gericht op harmonisatie van het tuchtprocesrecht, niet te lang meer op zich zal 
laten wachten. Indien het zo is dat het huidige kabinet er niet voor voelt die indiening 
voor zijn rekening te nemen, is het wenselijk de bepalingen over het tuchtrecht in de 
diverse wetten op andere wijze te harmoniseren.

3.2 Perk	de	kring	van	klachtgerechtigden	niet	te	veel	in

mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amster-
dam

Aan de kring van aangeklaagden is nog niet zo lang geleden uitbreiding gegeven. Zoals 
bekend - ook de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege wijdde in het jaarverslag 
2011 aan dit onderwerp een bijdrage - kon tot voor kort niet tegen iedere BIG-geregi-
streerde beroepsbeoefenaar worden geklaagd over schending van tuchtnormen zoals 
neergelegd in artikel 47 lid 1 Wet BIG. Vroeger werden in de jurisprudentie van de 
tuchtrechter klachten over handelingen die niet rechtstreeks betrekking hadden op de 
individuele gezondheidszorg van een patiënt niet-ontvankelijk verklaard en daarmee 
zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen. In 2011 heeft het Centraal Tuchtcollege 
deze jurisprudentie verruimd. Op dit moment kunnen BIG-ingeschreven beroepsbe-
oefenaren in een bestuurlijke, coördinerende of leidinggevende functie in beginsel 
ook worden aangesproken op hun handelen, mits dit voldoende weerslag heeft op het 
belang van de individuele gezondheidszorg. Bij inhoudelijke beoordeling wordt dan 
nog een terughoudende beoordelingsmaatstaf voorgeschreven. Voor zover bekend 
heeft deze verruimde jurisprudentie tot nog toe, op een uitzondering na1, wel geleid tot 
ontvankelijk verklaring maar na inhoudelijke beoordeling in geen enkel geval tot een 
gegrond verklaring. 

Ging het zojuist over de kring van aangeklaagden, hierna zal aandacht worden besteed 
aan de kring van klachtgerechtigden. Daarbij gaat het dus om vraag wie als klager ont-
vankelijk, of in andere woorden bevoegd, is een tuchtklacht in te dienen. De Wet BIG 
legt hier beperkingen op. Ondanks de ogenschijnlijk overzichtelijke indeling in de wet 
blijken de grenzen van de ontvankelijkheid in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn. 
Aan de tuchtrechter wordt in een toenemend aantal zaken gevraagd om een oordeel 

1	CTG	10	januari	2013,	LJN:	YG	2555
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in deze te geven, hetgeen meer dan incidenteel ingewikkeld blijkt te zijn. Ik werk dit 
hieronder wat meer uit2.  

Artikel 65 lid 1 Wet BIG bepaalt:
1.  Een zaak wordt in eerste aanleg bij het bevoegde regionale tuchtcollege aanhangig gemaakt door 

een schriftelijke klacht van:
a. een rechtstreeks belanghebbende;   
b. degene die aan degene over wie wordt geklaagd, een opdracht heeft verstrekt; 
c. degene bij wie of het bestuur van een instelling waarbij degene over wie wordt geklaagd, 

werkzaam of voor het verlenen van individuele gezondheidszorg ingeschreven is; 
d. de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, 

wie de aangelegenheid uit hoofde van de hem toevertrouwde belangen aangaat.

Met de rechtstreeks belanghebbende wordt uiteraard allereerst de patiënt zelf be-
doeld. Hij kan klagen, een ander dan de patiënt kan dat in beginsel alleen met zijn 
instemming. Als rechtstreeks belanghebbende wordt ook beschouwd een ander dan 
de patiënt, die zich beklaagt over een (geneeskundige) verklaring van de hulpverlener 
die nadelige gevolgen kan hebben voor de klager3.  Daarnaast zijn klachtgerechtigd de 
nabestaanden als het gaat om een zaak betreffende een overleden patiënt, of de naaste 
betrekkingen indien de patiënt in leven is. Is de patiënt overleden, dan zal nagegaan 
moeten worden of de patiënt zou hebben ingestemd met de klacht. Behalve in het geval 
dat de patiënt zelf nog de klacht heeft ingediend en tijdens de procedure is overleden, 
en dus zijn wil eenvoudig kan worden verondersteld, komt zelden voor dat bij overlij-
den voor de indiening van de klacht de patiënt zijn wil ter zake heeft geuit. Het ligt ook 
niet voor de hand dat de patiënt zich tijdens zijn laatste levensdagen bezig houdt met 
de vragen rond de aan hem verleende zorg. In een dergelijke situatie zal dus tijdens de 
door de nabestaande aangespannen procedure een onderzoek moeten worden gedaan 
naar wat de patiënt had gewild (de veronderstelde wil). Die vraag is ook daarom belang-
rijk omdat de aangeklaagde hulpverlener zich door zijn beroepsgeheim gehinderd 
kan voelen om over de patiënt de voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de 
klacht noodzakelijke informatie te verschaffen en mee te werken aan afgifte van het 
medisch dossier. Na de dood van de patiënt kan immers alleen met zijn toestemming 
informatie worden verschaft. Mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim schrijft over dit onder-
werp - overigens in het perspectief van de WGBO4 - dat er sprake is van een dilemma 
waarover de WGBO niets regelt. Maar dat, indien toestemming van patiënt niet kan 
worden verondersteld en er concrete aanwijzingen zijn dat door geen informatie te ge-
ven andere zwaarwegende belangen dan het handhaven van het beroepsgeheim ernstig 
worden geschaad, de voorrang zou kunnen worden verleend aan die belangen. Deze 
benadering zou mijns inziens ook in het tuchtrecht kunnen worden gevolgd.

2		 (1a)	De	Wet	houdende	regels	omtrent	de	tuchtrechtspraak	ten	aanzien	van	beoefenaren	van	wettelijk		

gereglementeerde	beroepen	(Kaderwet	tuchtprocesrecht),	die	tot	nog	toe	helaas	in	het	stadium	van	Ambtelijk 

concept – januari 2010 is	blijven	steken	en	over	de	toekomst	waarvan	onduidelijkheid	bestaat,	spreekt	met	geen	

woord	over	het	onderwerp	aan	wie	een	klachtrecht	toekomt.	(1b)	Omdat	ook	de	Advocatenwet	geen	criteria	

voor	de	ontvankelijkheid	geeft,	is	daar	een	uitgebreide	tuchtrechtelijke	jurisprudentie	gevormd,	waarin	een	

systeem	omtrent	de	ontvankelijkheid	is	ontwikkeld	dat	afhankelijk	is	van	de	aard	van	de	klacht.

3		 Ondanks	een	uitgebreide	jurisprudentie	waarin	het	afgeven	van	deze	verklaringen	gewoonlijk	wordt		

afgekeurd	en	waarvoor	een	maatregel	wordt	opgelegd,	blijkt	deze	norm	nog	steeds	niet	tot	alle	BIG-geregi-

streerden	te	zijn	doorgedrongen	en	worden	in	dit	verband		nog	steeds	tuchtklachten	ingediend.

4	 E.T.M.	Olsthoorn-Heim	en	E.B.	van	Veen,	De	WGBO;	De	betekenis	voor	hulpverleners	in	de	gezondheidszorg;	

reeks	dossiers	Gezondheidsrecht	Sdu	2008,	p.67-68.
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Het wordt ingewikkelder, indien tussen de nabestaanden onderling uitdrukkelijk geen 
overeenstemming bestaat over indiening van een klacht tegen de desbetreffende hulp-
verlener. Als motivering om niet te klagen wordt dan gehoord bijvoorbeeld “dat had 
de patiënt niet gewild” of “ik wil het allemaal afsluiten en wil niet bij een procedure be-
trokken worden” of “de dokter heeft het juist goed gedaan”. De tegenstellingen worden 
vooral zichtbaar als bij een patiënt de eerste en/of tweede echtgenote, de concubine, 
de levensgezellin, de kinderen - of de ouders - zich een mening over het wel of niet 
voeren van de klachtprocedure hebben gevormd. Strikt genomen heeft de nabestaande 
een eigen bevoegdheid om een klacht in te dienen, ongeacht of een of meer andere 
nabestaanden ervoor kiezen om dit juist niet te doen. Toch wordt in de praktijk belang 
gehecht aan de kenbaar gemaakte mening van de andere nabestaanden. Als de aan-
geklaagde zorgverlener zich verweert met de stelling dat een andere nabestaande de 
klacht (uitdrukkelijk) niet ondersteunt, van welke stelling bij twist daarover de bewijs-
last op de zorgverlener rust, zal dit kunnen doorwerken op de ontvankelijkheid van de 
klacht (zie CTG 8 december 2011, C.2011.022, YG1587). 

Bij beslissing van het CTG van 29 mei 2012 (C.2011.087, YG2093) werd het beroep tegen 
de beslissing van het RTG Zwolle 10 januari 2011 verworpen. In deze casus ging het over 
de vraag of de moeder van een meerderjarige gehuwde patiënt, die overleden was, over 
zijn behandeling kon klagen. De weduwe van de patiënt had geen toestemming gegeven 
voor het openen van de klachtzaak door de moeder. In de, door het CTG kort beves-
tigde, beslissing van het RTG Zwolle werd overwogen dat de klachtgerechtigdheid na 
het overlijden van de patiënt ligt bij diens levensgezel indien aanwezig, met uitsluiting 
van de overige naaste betrekkingen. Voor dit oordeel - over voorrang van de levens-
gezel - wordt in de beslissing onder meer aansluiting gezocht bij artikel 7:465, derde lid 
BW. (De bepaling luidt: Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot 
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van 
hen niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze 
afdeling jegens de patiënt voortvloeien, nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt 
schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanig persoon, of treedt deze niet 
op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of 
andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanig 
persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet 
wenst). 

Het RTG heeft overwogen dat in het algemeen een levensgezel geacht wordt een 
persoon meer na te staan dan de overige naaste betrekkingen. Daarnaast is, geheel los 
hiervan, in de beslissing als vaststaand aangenomen dat de patiënt in dit geval, in afwij-
king van een eerdere verklaring, aan de arts had gezegd “Het is goed zo”. In deze casus 
ging het om twee nabestaanden. Hoewel in de beslissing een op zichzelf toe te juichen 
duidelijke regel wordt geformuleerd, is het - indien het standpunt van de overleden 
patiënt niet is na te gaan - twijfelachtig of een dergelijke vaste regel zou moeten worden 
gehanteerd. Het is te sterk afhankelijk van verschillende factoren in het concrete geval 
om hier in het algemeen het klachtrecht bij uitsluiting in handen van de weduwe (of 
geregistreerde levensgezellin) te leggen. Afhankelijk van het bestaan van de ernst van 
de klacht, van de tegenargumenten van andere nabestaanden dan de weduwe, en van 
argumenten aan het algemeen belang van de individuele gezondheidszorg ontleend, 
zou mogelijk moeten zijn om voorrang te geven aan de wens van de ander dan de 
weduwe om de klacht juist wel te onderzoeken. Vanwege de veelheid van mogelijke 
factoren kan niet met een dwingende regel van “de weduwe eerst” worden volstaan. Tot 
een dergelijke afweging zou de tuchtrechter ook moeten komen, indien bij afwezigheid 
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van de veronderstelde wil van de patiënt ook de weduwe is overleden. Het zou wense-
lijk zijn dat bij verschil van mening tussen de verschillende klachtgerechtigden over dit 
onderwerp de IGZ actiever dan tot nog toe het geval is – na een signaal van een belang-
hebbende - van haar in artikel 65 lid 1 onder d. gegeven klachtrecht gebruik zou maken. 

3.3 Een	voorbeeld	uit	de	praktijk	bij	een	tuchtcollege:	is	het	

	 tuchtrecht	hiervoor	bedoeld?

mr. H. van der Poel-Berkovits, secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
Zwolle

Is het Tuchtrecht hier voor bedoeld? Met enige regelmaat komen bij het tuchtcollege 
klachten binnen waarbij deze vraag zich opdringt. Ik geef een voorbeeld. 

Het betreft een klaagster, geboren in 1962, die een uitgebreide psychiatrische voor-
geschiedenis heeft. Klaagster was getrouwd en heeft vier kinderen. Zij is gediag-
nosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Klaagsters echtgenoot is op 
een gegeven moment overleden en enige tijd na zijn overlijden is klaagster ondanks 
begeleiding thuis zodanig gedecompenseerd dat zij met een rechterlijke machtiging 
opgenomen werd op de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. Aanvan-
kelijk had klaagster alleen een klacht ingediend tegen de psychiater die zij voor die 
opname verantwoordelijk hield. Daar voegde zij een klacht tegen haar huisarts en 
tegen haar behandelend psychiater aan toe, en tegen de supervisor van de behandelend 
psychiater en uiteindelijk heeft klaagster individuele klachten ingediend tegen alle 
hulpverleners wier naam in haar medisch- en verpleegkundige dossiers waren vermeld. 
In totaal waren dit ruim 90 klachten waarvan de meeste tegen verpleegkundigen en 
psychiaters. Ongeveer 20 klaagschriften voldeden aanstonds aan de daaraan te stel-
len eisen op grond van artikel 4 van het Tuchtrechtbesluit. Ongeveer 60 klaagschrif-
ten voldeden niet aan die eisen. In die zaken is klaagster in de gelegenheid gesteld de 
gebreken in het klaagschrift te herstellen. De klaagschriften die daarna aan de daaraan 
te stellen eisen voldeden werden in behandeling genomen. De behandeling van onge-
veer de helft van de klachten werd echter niet voortgezet vanwege diverse redenen. Zo 
hadden ongeveer tien klachten betrekking op handelen dat meer dan tien jaar geleden 
had plaats gevonden en waren deze dus verjaard. Verder bleek, na veel speurwerk door 
het college en door de instellingen waar de betrokken werkzaam waren (geweest), dat 
35 aangeklaagden niet in het BIG-register waren geregistreerd of dat de achternaam 
van de aangeklaagde en/of het woon-of werkadres van de aangeklaagde niet was te 
achterhalen. Hierna bleven nog ongeveer 45 klachten over. De overeenkomst van alle 
klachten was dat klaagster in zijn algemeenheid van oordeel is dat de behandelingen in 
de psychiatrie moeten worden aangepast. Zij vind dat de hele gang van zaken voor haar 
traumatisch is geweest en dat haar gezinsleven daardoor is vernietigd. Volgens klaag-
ster is ten onrechte geweld tegen haar gebruikt (de gedwongen opname) en is er geen 
begrip geweest voor haar rouw en verliesverwerking en haar shock. Klaagster vindt dat 
zij behandeling en begeleiding had moeten krijgen in de thuissituatie. 
Klaagster heeft in al deze zaken gebruik gemaakt van de gelegenheid in het kader van 
het vooronderzoek te worden gehoord. Enkele verweerders zijn eveneens bij het mon-
deling vooronderzoek verschenen. Tijdens het mondeling vooronderzoek heeft klaag-
ster enkele klachten ingetrokken. Twee klachten (YG 1465 en YG 1466) van klaagster 
zijn op de zitting van het college behandeld. Deze klachten zijn afgewezen. De overige 
klachten zijn (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaard en/of (voor overige) als kenne-
lijk ongegrond in raadkamer afgedaan. 
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Klaagster is van bijna al deze beslissingen (ongeveer 45) in hoger beroep gegaan bij het 
Centraal Tuchtcollege. 

Is het tuchtrecht hiervoor bedoeld? Is de procedure bij de klachtencommissie niet meer 
geschikt om dit soort klachten te behandelen? En als we deze casus bezien, welk gevolg 
is dan te verwachten voor het tuchtrecht van de financiële drempel die is voorgesteld 
bij de geschilleninstanties in het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg? Denkbaar is dat 
juist de ‘veelklager’ vanwege die financiële drempel naar de tuchtrechter zal stappen. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn. 

Recent is bekend geworden dat er inmiddels door het ministerie wordt gewerkt aan 
een regeling waarbij (bijvoorbeeld in gevallen als deze) de voorzitter van het college 
zelfstandig een beslissing kan nemen. Nu maar hopen dat die regeling binnen afzien-
bare tijd in werking kan treden. Ook de wettelijke mogelijkheid om een klacht, die nog 
niet eerder aan de klachtencommissie is voorgelegd, daarnaar te verwijzen zou nuttig 
kunnen zijn. De Kaderwet tuchtprocesrecht bood uitzicht op een dergelijke mogelijk-
heid, maar daarvan is ondanks een aantal constructieve expertbijeenkomsten in 2009 
niets meer vernomen.

3.4 Procedure	en	criteria	bij	de	beroepsvereniging	Verpleegkundigen		

	 en	Verzorgenden	Nederland	bij	de	voorselectie	van	potentiële		 	

	 leden-beroepsgenoten	in	tuchtcolleges	

Drs. J. Mulder, adviseur V&VN en lid-beroepsgenoot bij het Regionaal Tuchtcollege Groningen 

De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is 
de gezaghebbende beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en 
verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN heeft een procedure met criteria 
opgesteld voor de selectie van kandidaat-leden die zij voordraagt bij de tuchtcolleges 
voor de gezondheidszorg, wanneer er een vacature is voor een verpleegkundig lid-
beroepsgenoot. 

Zodra er bij een tuchtcollege een vacature in zicht komt of er uitbreiding gewenst is 
van het aantal leden-verpleegkundigen, is er overleg tussen V&VN en het betreffende 
tuchtcollege. V&VN ziet bij de selectie van kandidaten toe op vervulling van een aan-
tal kwaliteitscriteria die essentieel zijn voor het uitoefenen van deze functie. Voor de 
kandidaatstelling vraagt V&VN aan een verpleegkundige sollicitatiebrief, inclusief cv 
en motivatie te schrijven. 

Vervolgens krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een gesprek. Leidraad van dit ge-
sprek is een casus met vragenlijst die de kandidaat van tevoren heeft ingevuld. Meent 
V&VN een of meer geschikte kandidaten gevonden te hebben, dan draagt zij deze 
voor een gesprek voor bij het desbetreffende tuchtcollege. De kandidaat waar V&VN 
en het tuchtcollege zich beide (het meest) in kunnen vinden, wordt door het desbetref-
fende tuchtcollege bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorge-
dragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit. 

De kwaliteitscriteria waaraan een kandidaat aan dient te voldoen staan opgenomen in 
een profiel voor verpleegkundige leden-beroepsgenoten. Op de eerste plaats dienen 
kandidaat leden-beroepsgenoten goed op de hoogte te zijn van de professionele stan-
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daard binnen de verpleegkundige professie. Zij dienen in staat te zijn om aan de hand 
daarvan concrete casussen beroepsinhoudelijk te beoordelen en bijgevolg beroepsin-
houdelijke normen te formuleren. 

Om in aanmerking te komen voor benoeming als verpleegkundig lid van het tuchtcol-
lege voldoet deze tenminste aan een aantal kwalificaties inzake werkervaring, des-
kundigheid, netwerk, kennis van de professionele standaard, overstijgend denken en 
uitdragen van een consistente en genuanceerde visie. Deze kwalificaties staan hieron-
der nader uitgewerkt.

1.	werkervaring	en	deskundigheid	

De verpleegkundige is ingeschreven in het BIG-register, is werkzaam in de individuele 
gezondheidszorg en heeft ten minste vijf jaar recente werkervaring in de verpleegkun-
dige beroepsuitoefening. Hierbij ligt de nadruk op het klinisch handelen. De verpleeg-
kundige heeft ten minste een opleiding HBO-V gevolgd en kan aantonen dat deze 
zijn/haar deskundigheid onderhoudt volgens de professionele normen, zoals vastge-
legd in het Kwaliteitsregister V&V. 

2.	netwerk	

De verpleegkundige beschikt over een netwerk in het werkveld waarin hij/zij werk-
zaam is. Het netwerk wordt onder meer gebruikt om informatie uit te wisselen, die 
voor de uitoefening van het beroep van belang is. Het netwerk kan opgebouwd zijn 
door deelname aan een beroepsinhoudelijke commissie, actief lidmaatschap van 
V&VN, zitting in een verpleegkundige adviesraad en dergelijke.

3.	kennis	van	de	professionele	standaard

De verpleegkundige is uitstekend op de hoogte van de professionele standaard en van 
actuele ontwikkelingen op het eigen vakgebied en evidence based practice. Daarnaast 
beschikt de verpleegkundige over affiniteit met het tuchtrecht. Hij/zij is bereid verant-
woordelijkheid te dragen voor de kwalitatieve ontwikkelingen van het verpleegkundig 
tuchtrecht (en daarmee de professionele standaard) door het formuleren van normen 
voor het verpleegkundig handelen.

De professionele standaard is het geheel van regels en normen, waarmee de verpleeg-
kundige bij het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden rekening behoort te houden.

Tot de professionele standaard behoren onder meer wettelijke voorschriften, de 
Nationale Beroepscode, Kwaliteitsregister V&V, vakinhoudelijke en technische regels, 
richtlijnen en protocollen, handreikingen voor de praktijk, algemene richtlijnen en 
maatschappelijke zorgvuldigheidseisen. 

4.	overstijgend	denken

De verpleegkundige kan specifieke situaties beoordelen vanuit een breed perspectief 
van de verpleegkunde in het algemeen, rekening houdend met inter- en multidiscipli-
naire disciplinaire verhoudingen en maatschappelijke normen en waarden. 

5.	uitdragen	van	een	consistente	en	genuanceerde	visie

De verpleegkundige beargumenteert de eigen visie, overweegt tegenargumenten, 
komt tot een standpunt en reflecteert op de eigen visie. 
De verpleegkundige dient te beschikken over de volgende vaardigheden: 
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a. analytisch denkvermogen: 
- in gedachte en woord een situatie uiteen kunnen zetten , om deze beter te kunnen 

begrijpen
- systematisch een probleem kunnen onderzoeken 
- hoofd- en bijzaken kunnen scheiden; de essentie uit een ingewikkelde casus kun-

nen destilleren
b. communicatieve vaardigheden: 

- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- kennis en gedachten kunnen uitwisselen op een begrijpelijke wijze voor de ander
- zich als luisterende partij kunnen opstellen door het formuleren van open vragen
- krachtig kunnen argumenteren om een ander te overtuigen van een stelling of 

visie 
c. een rechterlijke attitude: 

- zich boven partijen kunnen stellen en een onpartijdig oordeel kunnen vellen
d. tactische en strategische onderhandelingsvaardigheden: 

- gevoel hebben voor wat in een situatie passend is
- op juiste, gepaste of gewenste wijze kunnen optreden
- proactief kunnen denken en plannen, om doelen te behalen

Tijdens de selectiegesprekken toetst en beoordeelt V&VN bovenstaande criteria 
alvorens een kandidaat door te sturen voor een sollicitatiegesprek bij een van de tucht-
colleges.

3.5 Tuchtrecht	voor	nieuwe	beroepen

mr D.Y.A. van Meersbergen, adviseur gezondheidsrecht KNMG

Het wettelijk tuchtrecht is vanaf de inwerkingtreding van de Wet BIG van toepassing 
op acht beroepen: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychothe-
rapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. Door een recente wetswij-
ziging kunnen aan dit rijtje tijdelijk andere beroepen worden toegevoegd. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de physician assistant. In deze bijdrage zal ik ingaan op de wettelijke 
regeling op grond waarvan (nieuwe) beroepen tijdelijk onder het tuchtrecht kunnen 
vallen. Daarnaast kijk ik, aan de hand van twee beroepen, naar de gevolgen voor de 
tuchtcolleges. 

Op 1 januari 2012 is artikel 36a Wet BIG in werking getreden5.  Dat artikel is bedoeld 
om de wettelijke regeling, op grond waarvan bevoegdheden aan beroepen kunnen 
worden toebedeeld, te flexibiliseren. Uit diverse onderzoeken, waaronder de evaluatie 
van de Wet BIG in 2002, bleek dat daar behoefte aan bestond teneinde taakherschik-
king beter mogelijk te maken. 

Artikel 36a creëert de mogelijkheid om via een algemene maatregel van bestuur 
beroepen aan te wijzen die gedurende een periode van maximaal 5 jaar bij wijze van 
experiment bevoegd worden om zelfstandig bepaalde – in die maatregel aangewezen - 
voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Gedurende die periode is het 
tuchtrecht van toepassing op het verrichten van de aangewezen handelingen. Omdat 
tijdens het experiment geen sprake is van een verplichte registratie in het BIG-register 

5		Wijziging	van	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	gezondheidszorg	onder	andere	in	verband	met	de	opne-

ming	van	de	mogelijkheid	tot	taakherschikking,	Wet	van	7	november	2011,		

	 Stb.	2011,	568,	inwerking	getreden,	Stb.	2011,	631.
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en omdat het een tijdelijke bevoegdheid betreft, kan aan deze beroepsbeoefenaren 
echter (voor wat betreft de aan de orde zijnde handeling) alleen een waarschuwing, 
berisping of geldboete worden opgelegd (art. 36a lid 5 Wet BIG). Het opleggen van een 
bevoegdheid beperkende maatregel (schorsing, gedeeltelijke ontzegging of door-
haling) is niet mogelijk6.  Gelijktijdig met artikel 36a zijn twee AMvB’s van kracht 
geworden; één voor de physician assistants en één voor de verpleegkundig specialist7.  
Er wordt gewerkt aan een regeling voor het beroep van klinisch technoloog. Hierna 
bespreek ik de verpleegkundig specialist en de physician assistant.

Verpleegkundig specialisten zijn BIG-geregistreerde verpleegkundigen (art. 3) die, na 
het met goed gevolg afronden van een masteropleiding, in één van de vijf wettelijk er-
kende specialistenregisters (art. 14) kunnen worden ingeschreven. Het kan gaan om de 
specialismen preventieve zorg, acute zorg, intensieve zorg, chronische zorg en gees-
telijke gezondheidszorg. Bij elk specialisme hoort een wettelijk beschermde specialis-
tentitel en een deskundigheidsgebied. Verpleegkundig specialisten leveren complexe 
verpleegkundige zorg en routinematige medische zorg. Verpleegkundig specialisten 
vallen (op grond van hun verpleegkundige basisregistratie) reeds volledig onder het 
tuchtrecht. Voor de tijdelijk toegekende bevoegdheid om voorbehouden handelin-
gen te verrichten, zijn de tuchtrechtmaatregelen echter begrensd tot waarschuwing, 
berisping en geldboete. Dit roept de vraag op hoe de tuchtrechter de tuchtrechtelijke 
verantwoordelijkheid toetst bij gemengde klachten , dat wil zeggen: klachten die 
zowel betrekking hebben op de nieuwe bevoegdheid als op de ‘reguliere’ verpleegkun-
dige bevoegdheid. Vanuit het veld wordt reikhalzend uitgekeken hoe de tuchtrechter 
dergelijke zaken beoordeelt en zal motiveren. 

De overeenkomstige toepasselijkheid van het tuchtrecht op verpleegkundig specialis-
ten heeft ook invloed op de samenstelling van de tuchtcolleges. Op grond van artikel 
55 lid 2 en 56 lid 2 Wet BIG wordt aan een behandeling van een zaak deelgenomen door 
leden-beroepsgenoten ‘benoemd voor de categorie waartoe degene over wie wordt 
geklaagd, behoort’. Klachten tegen verpleegkundig specialisten moeten op grond 
hiervan worden voorgelegd aan een college met daarin verpleegkundigen. ‘So far so 
good’, want verpleegkundigen waren al benoemd in de tuchtcolleges. In de praktijk 
wordt een college echter zo samengesteld dat er een lid-beroepsgenoot van hetzelfde 
specialisme als verweerder is vertegenwoordigd. Als die lijn bij verpleegkundig specia-
lismen wordt doorgezet, dan betekent dit dat de tuchtcolleges over voldoende ver-
pleegkundig specialisten moeten kunnen beschikken om een dergelijke samenstelling 
te kunnen garanderen. 

Het beroep physician assistant is niet in de Wet BIG geregeld, maar uitsluitend via de 
experimenteerregeling. Op grond daarvan zijn de opleidingseisen, het deskundig-
heids-gebied en een wettelijke beschermde opleidingstitel bepaald. Physician assistants 
zijn werkzaam binnen een van de geneeskundige specialismen. Ze leveren daarbin-
nen routinematige en minder complexe zorg. Het wettelijk tuchtrecht is van over-
eenkomstige toepassing voor wat betreft het verrichten van de tijdelijk toegekende 
voorbehouden handelingen. De overige handelingen vallen niet onder het tuchtrecht. 
Bevoegdheidsbeperkende maatregelen kunnen dus in het geheel niet aan hen worden 
opgelegd. 

6		TK	II	2009/10,	32261,	nr.	7.	

7	 Tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	verpleegkundig	specialisten	en	Tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegd-

heid	physician	assistants,	Stb.	2011,	658	resp.	659.	
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Wat betreft de samenstelling van de tuchtcolleges is het van belang dat de physician 
assistants – anders dan verpleegkundig specialisten – nog niet tuchtrechtelijk verant-
woordelijk konden worden gehouden voor hun handelen. Er moeten dus leden-be-
roepsgenoten benoemd worden om te kunnen oordelen over klachten tegen physi-
cian assistants. Omdat physician assistants werkzaam zijn binnen een geneeskundig 
specialisme en hun bevoegdheid om bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten 
aan dat specialisme gekoppeld is, kan het belangrijk zijn om bij de samenstelling van 
een college rekening te houden met het werkgebied van een lid-beroepsgenoot. Het is 
de vraag hoe hier in de praktijk mee omgegaan wordt. 

Is een klacht tegen een verpleegkundig specialist of een physician assistant ingediend, 
dan zal het college moeten oordelen of de klacht betrekking heeft op een tijdelijke 
bevoegdheid. Voor klachten tegen verpleegkundig specialisten is dat vooral van 
belang met het oog op de motivering en de strafmaat. Voor klachten tegen physician 
assistants is dit vooral van belang voor de ontvankelijkheidsvraag.

In de AMvB is voor elk van de beroepen aangegeven welke handelingen tijdelijk tot de 
bevoegdheid worden gerekend. De wet verbindt een aantal voorwaarden aan de be-
voegdheid om voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Het moet gaan 
om aangewezen voorbehouden handelingen, die binnen het deskundigheidsgebied 
vallen, van een beperkte complexiteit zijn, routinematige worden verricht en waarvan 
de risico’s te overzien zijn. Bovendien moeten de handelingen verricht worden aan de 
hand van richtlijnen, standaarden en protocollen. Met het oog op de implementatie 
van deze vorm van taakherschikking is door de betrokken beroepsorganisaties een 
gezamenlijke Handreiking implementatie taakherschikking opgesteld (www.knmg.nl/
taakherschikking). 
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4•Werkzaamheden	van	de
						tuchtcolleges

4.1 Algemeen

Het tuchtrecht berust op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG). Hoofdstuk VII van deze wet, ingevoerd op 1 december 1997, vervangt de 
voormalige Medische Tuchtwet van 2 juli 1928.

De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van de tuchtcolleges zijn geregeld in de 
Wet BIG en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, waaronder met name het 
Tuchtrechtbesluit BIG.

4.2 Doel	van	het	tuchtrecht

De Wet BIG waarin het tuchtrecht is geregeld, heeft als doelstelling de kwaliteit van de 
beroepsbeoefening te bevorderen en te bewaken. 

4.3 De	tuchtcolleges

De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Regionale Tuchtcol-
leges en in beroep door het Centraal Tuchtcollege. Er zijn vijf regionale tuchtcolleges, 
die gevestigd zijn in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De 
ambtsgebieden van deze tuchtcolleges zijn verdeeld over de desbetreffende provin-
cies. Om te weten bij welk college een klacht moet worden ingediend, is het nodig om 
te weten waar de aangeklaagde persoon woont. De woonplaats van de aangeklaagde 
persoon bepaalt de bevoegdheid van het tuchtcollege. Als een klacht gaat over meer 
aangeklaagde personen die in verschillende ambtsgebieden wonen, bepaalt de plaats 
waar het handelen of nalaten waarover de klacht gaat, de bevoegdheid van het tucht-
college.

Het Centraal Tuchtcollege is gevestigd in Den Haag. 

4.4 Klachtgerechtigden	

In de eerste plaats is een rechtstreeks belanghebbende klachtgerechtigd. Meestal is dat 
de patiënt zelf. Als iemand klaagt over de behandeling die een ander heeft ondergaan, 
beoordeelt het college of deze klager een voldoende rechtstreeks belang heeft bij de 
behandeling van zijn klacht. Als het college vindt dat de klager geen voldoende recht-
streeks belang heeft, verklaart het college de klager niet-ontvankelijk. 
Er zijn ook andere mensen klachtgerechtigd. Dat zijn:
- degene die aan iemand die onder het tuchtrecht valt een opdracht heeft gegeven;
- de werkgever of het bestuur van de instelling waar een vrijgevestigd arts werkzaam 

is;
- de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur voor de Gezondheidszorg;
- de zorgverzekeraar bij wie de beroepsbeoefenaar is ingeschreven.
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4.5 Welke	personen	kunnen	worden	aangeklaagd?

Het college behandelt alleen klachten over artsen, tandartsen, apothekers, gezond-
heidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en 
verpleegkundigen. Per 1 januari 20128 is deze groep bij wijze van experiment uitgebreid 
met physician assistants9 en verpleegkundig specialisten10. 
 
Een klacht moet tegen een met naam genoemde persoon zijn gericht. Een klacht tegen 
een ziekenhuis of een instelling als zodanig neemt het college dus niet in behandeling. 
Het college is uitsluitend bevoegd om een klacht te behandelen als die klacht is gericht 
tegen een lid van de hiervoor genoemde beroepgroepen én als deze beroepsbeoefenaar 
in het daarvoor ingestelde BIG-register was geregistreerd op het moment waarop de 
handeling waarover de klacht gaat, plaatsvond.

4.6 De	wettelijke	normen

Het college toetst het handelen van degene waarover is geklaagd aan de in artikel 47 
van de Wet BIG vastgestelde normen. 
Deze normen zijn:
a.  enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te 

betrachten ten opzichte van:
1.  degene met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of 

zijn bijstand is ingeroepen;
2. degene die in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheids-

toestand behoeft;
3. de naaste betrekkingen van de onder 1. en 2. genoemde personen. 

b.  enig ander dan onder a. bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd 
met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

4.7 Het	klaagschrift

Een zaak wordt in eerste aanleg bij het bevoegde regionale tuchtcollege aanhangig 
gemaakt door middel van een schriftelijke klacht. 
Het klaagschrift dient te bevatten:
- naam, voornamen, adres en geboortedatum van de klager(s);
- de klacht, de feiten en de gronden waarop de klacht berust;
- een duidelijke aanduiding van het belang dat de klager bij de klacht heeft;
- naam, adres en geboortedatum van de betrokken patiënt, indien deze niet zelf de 

klager is;
- een verklaring van de patiënt waaruit blijkt dat de klager gemachtigd is een klacht 

in te dienen: is dat niet mogelijk, dan dient de klager zijn rechtstreeks belang en de 
relatie met de patiënt nader te omschrijven;

- naam, praktijkadres en, indien bekend, woonadres van degene tegen wie de klacht 
zich richt;

- de inhoud van de klacht in de vorm van een korte omschrijving van de feiten en de 
gronden met vermelding van behandeldata, namen van andere behandelaars, op-
namedata en verdere voor de klacht relevante informatie.

8	 Zie	verder	hoofdstuk	3.6	Tuchtrecht	voor	nieuwe	beroepen.

9	 Tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	physician	assistant.	Stb.	2011,	658.

10	Tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	verpleegkundig	specialisten.	Stb.	2011,	659.
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De bevoegdheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring in tien jaren. 
Deze termijn begint op de eerste dag na het desbetreffende handelen of nalaten. 

4.8 Het	vooronderzoek

Voordat het college een klacht in de raadkamer of op een zitting behandelt, vindt een 
vooronderzoek plaats.

Als het klaagschrift aan de daaraan te stellen eisen voldoet, stuurt het college daarvan 
een kopie aan de aangeklaagde persoon en vraagt het college aan de aangeklaagde 
persoon om schriftelijk op de klacht te antwoorden. 

Na ontvangst van het antwoord krijgt de klager de gelegenheid daarop schriftelijk in 
een repliek te reageren. De aangeklaagde mag daar desgewenst nogmaals op antwoor-
den in een dupliek. Ook kan, als dat noodzakelijk of wenselijk is, de door de voorzit-
ter aangewezen vooronderzoeker aan derden inlichtingen vragen, bijvoorbeeld aan 
andere behandelaars of instellingen.

Als alle noodzakelijke informatie is verzameld, stelt het college de klager en degene 
over wie is geklaagd in de gelegenheid mondeling te worden gehoord. Als partijen 
van deze mogelijkheid gebruik maken, kan degene die het vooronderzoek verricht, 
proberen een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Als een minnelijke oplossing 
mogelijk blijkt, wordt de klacht vaak ingetrokken. 

In sommige gevallen vindt het vooronderzoek direct plaats na ontvangst van het ant-
woord van verweerder op de klacht. In die gevallen wordt vaak van verdere stukken-
wisseling afgezien.

4.9 De	samenstelling	van	het	tuchtcollege

Het college bestaat uit een voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden-beroepsge-
noot. De voorzitter kan bepalen dat een zaak die hem daartoe geschikt voorkomt, 
wordt behandeld door een college bestaande uit een voorzitter-jurist en twee leden-
beroepsgenoot. Het college wordt bijgestaan door een secretaris-jurist. 

4.10 De	behandeling	in	raadkamer

Als het college op grond van de schriftelijke stukken tot het oordeel komt dat een 
klacht kennelijk ongegrond is, wijst het de klacht af in een schriftelijke, gemotiveerde 
beslissing.

Ook de ingetrokken klachten worden door het college beoordeeld. Het college kan 
namelijk beslissen dat de behandeling van de ingetrokken klacht om redenen, aan het 
algemeen belang ontleend, toch moet worden voortgezet. 

De klager wordt niet-ontvankelijk verklaard als het college tot de conclusie komt 
dat het klaagschrift niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, dat de klager niet als 
rechtstreeks belanghebbende kan worden beschouwd, dat de klacht is verjaard of dat 
er wordt geklaagd over handelen van een zorgverlener die op dat moment niet in het 
BIG-register stond ingeschreven. 
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Het college kan ook de zaak voor verdere behandeling naar een openbare zitting 
verwijzen.

4.11 De	behandeling	ter	zitting

Voorafgaand aan een zitting nodigt het college partijen uit om bij de zitting aanwe-
zig te zijn. Zij zijn niet verplicht om te verschijnen. Echter, bij niet-verschijning lopen 
partijen het risico dat een stelling van een wel verschenen wederpartij voor juist wordt 
gehouden.

Partijen en hun gemachtigden krijgen de gelegenheid om de stukken in te zien. In de 
uitnodiging voor de zitting wijst het college op dit inzagerecht. Ook de samenstelling 
van het college staat in de uitnodiging. 

De zittingen van het college zijn openbaar, tenzij er gewichtige redenen zijn om 
daarvan af te wijken. Het publiek en de pers kunnen gedurende acht dagen vóór de 
zitting kennisnemen van de door het college in het openbaar te behandelen zaken. Bij 
de Centrale Balie van het gerechtsgebouw wordt in die periode een rollijst ter inzage 
gelegd. Op de rollijst staan in beginsel de namen van partijen en hun gemachtigden, de 
plaats, de dag en het uur van de openbare zitting of uitspraak met een korte aandui-
ding van de aard van de desbetreffende zaak. De rollijst wordt (zonder de namen van 
partijen, hun gemachtigden en van het college) ook op de website www.tuchtcollege-
gezondheidszorg.nl gepubliceerd.

Ter zitting krijgen partijen gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten en te 
antwoorden op de vragen die de voorzitter en de leden van het college aan hen stelt. 
De opgeroepen getuigen en/of deskundigen worden in beginsel gehoord. Na sluiting 
van het onderzoek ter zitting trekt het college zich terug voor de beraadslaging in 
raadkamer. Het college toetst dan de klacht aan de wettelijke normen. Deze wettelijke 
normen zijn beschreven onder 4.6.

Het college legt zijn bevindingen en beslissing vast in een schriftelijke, gemotiveerde 
beslissing. De beslissing wordt binnen twee maanden na de zitting in het openbaar 
uitgesproken. 

4.12 De	op	te	leggen	maatregelen

Als het college een klacht gegrond vindt, wordt aan de aangeklaagde in beginsel een 
maatregel opgelegd. Het college kan de volgende maatregelen opleggen:
- een waarschuwing;
- een berisping;
- een geldboete van ten hoogste € 4.500,00;
- een schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
- een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het in het register ingeschreven 

staande betrokken beroep uit te oefenen;
- doorhaling van de inschrijving in het register.

Bepaalde maatregelen mogen gecombineerd worden opgelegd. De maatregel schor-
sing van de inschrijving mag ook voorwaardelijk worden opgelegd met bepaling van 
een proeftijd van maximaal twee jaar. 
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Het college moet opgelegde maatregelen melden aan het BIG-register. Zodra een 
maatregel onherroepelijk is geworden, wordt hij opgenomen in het BIG-register. Dat 
geldt niet voor de waarschuwing. Als een waarschuwing is opgelegd, wordt dat niet in 
het BIG-register opgenomen. Tot 1 juli 2012 werden ook berispingen en geldboeten niet 
in het BIG-register opgenomen. 

4.13 Beroep

Beide partijen kunnen tegen de eindbeslissing van het college beroep instellen bij het 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het beroep moet worden ingediend 
binnen binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift van de beslissing.

De klagende partij kan alleen beroep instellen tegen de beslissing voor zover zijn 
klacht is afgewezen of voor zover hij niet-ontvankelijk is verklaard. Degene over wie is 
geklaagd kan altijd beroep instellen.

De Inspecteur voor de Gezondheidszorg ontvangt een kopie van alle beslissingen. Ook 
de Inspecteur voor de Gezondheidszorg heeft het recht om in beroep te gaan.

Het beroepschrift moet worden gestuurd aan het secretariaat van het regionale tucht-
college tegen wiens beslissing het beroep is gericht. Het regionale tuchtcollege stuurt 
het beroepschrift met alle processtukken van de procedure bij het regionale tuchtcol-
lege aan het Centraal Tuchtcollege. 

De samenstelling en werkwijze van het Centraal Tuchtcollege wijken iets af van de 
samenstelling en werkwijze van de regionale tuchtcolleges. 
 

4.14 Herstel

In 4.12 staat welke maatregelen kunnen worden opgelegd als een klacht gegrond is. De 
twee zwaarste maatregelen zijn: 
- een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het in het register ingeschreven 

staande betrokken beroep uit te oefenen;
- doorhaling van de inschrijving in het register.

Als zo’n maatregel is opgelegd, kan degene aan wie de maatregel is opgelegd bij 
koninklijk besluit in de hem ontzegde bevoegdheid worden hersteld of weer in het 
register worden ingeschreven. Voordat een voordracht voor zo’n koninklijk besluit 
wordt gedaan, wordt advies ingewonnen van het tuchtcollege dat de maatregel heeft 
opgelegd.

4.15 Herziening

Als er geen beroep in ingesteld tegen een eindbeslissing van het RTG en de beroeps-
termijn van zes weken is voorbij, dan is de beslissing onherroepelijk. Ook als het CTG 
in beroep een eindbeslissing heeft gegeven, is de beslissing onherroepelijk. Van een 
onherroepelijk geworden eindbeslissing kan herziening worden gevraagd als in die 
beslissing een maatregel werd opgelegd en naderhand omstandigheden zijn gebleken 
die waarschijnlijk tot een andere beslissing zouden hebben geleid, als die omstandighe-
den bij het nemen van de beslissing bekend waren geweest. Alleen degene over wie is 
geklaagd kan om herziening vragen. 
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Bij een beslissing op een verzoek om herziening kan alleen dezelfde of een lichtere 
maatregel worden opgelegd. Herziening kan niet leiden tot een beslissing waarin een 
zwaardere maatregel wordt opgelegd.

4.16 Wraking

Een lid van het tuchtcollege kan worden gewraakt als een klager of aangeklaagde vindt 
dat de rechterlijke onpartijdigheid niet is gewaarborgd, bijvoorbeeld omdat hij meent 
dat er sprake is van vooringenomenheid. Reden voor wraking kan bijvoorbeeld zijn dat 
een collegelid familie is van een van de partijen. 

4.17 Klagen	over	het	tuchtcollege

Een klager, aangeklaagde of een andere belanghebbende kan een klacht indienen over 
het tuchtcollege. Klachten over de gedragingen van een RTG of het CTG, één van hun 
leden of één van hun medewerkers, kunnen worden ingediend bij de voorzitter van dat 
college. Indiening van zo’n klacht moet schriftelijk gebeuren. 
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5. Het	College	van	
	
Medisch	Toezicht

5.1 Het	College	van	Medisch	Toezicht 

Het College van Medisch Toezicht is speciaal bedoeld voor de beoordeling van de 
geschiktheid tot de beroepsuitoefening. Het college beoordeelt of een beroepsbe-
oefenaar als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke conditie of van zijn gewoonte 
van drankmisbruik of van misbruik van verdovende middelen ongeschikt is voor de 
uitoefening van zijn beroep. 

Het college is gevestigd in Den Haag. Het postadres is gelijk aan dat van RTG Amster-
dam, dat de juridische en administratieve ondersteuning van het college verzorgt.  

5.2 Klachtgerechtigden 

Alleen de Inspecteur voor de Gezondheidszorg is bevoegd om een klacht in te dienen 
bij het College van Medisch Toezicht. 
 

5.3 De	samenstelling	van	het	college	

Het college bestaat uit een voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden-arts. Het col-
lege wordt bijgestaan door een secretaris-jurist.

5.4 De	op	te	leggen	maatregelen 

Als het college een klacht gegrond vindt, kan het de volgende maatregelen opleggen:
a. binding van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande het betrokken 

beroep uit te oefenen aan bijzondere voorwaarden;
b. gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het register ingeschreven staande 

het betrokken beroep uit te oefenen;
c. doorhaling van de inschrijving in het register.

De maatregelen onder a. en b. mogen gecombineerd worden opgelegd. Zij worden 
van kracht als de beslissing onherroepelijk is, tenzij het college in zijn beslissing heeft 
bepaald dat de maatregel onmiddellijk van kracht wordt.

Bij het opleggen van de maatregel van doorhaling van de inschrijving kan het college 
ook - bij wijze van voorlopige voorziening - schorsing van de inschrijving opleggen.

5.5 Beroep	

Beide partijen kunnen tegen de eindbeslissing van het college beroep instellen bij het 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het beroep moet worden ingediend 
binnen binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift van de beslissing.
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6•Overzicht	klachten

6.1		 De	Regionale	Tuchtcolleges	voor	de	Gezondheidszorg

6.1.1  Ingekomen	klachten	2012	

	 Ingekomen	klachten	 162	 315	 430	 379	 286	 1572	 38	
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6.1.2  Afgehandelde	klachten	2012

		 Totaal	afgehandelde	klachten

	 Beslissingen	gewezen	na	zitting	 67	 110	 106	 145	 117	 545	 34

	 Beslissingen	gewezen	in	raadkamer	 123	 186	 352	 253	 166	 1080	 66

	 Totaal		 190	 296	 458	 398	 283	 1625	

	 Gemiddelde	doorlooptijd	van	de

	 afgehandelde	klachten	in	2012	(in	dagen)	 274	 278	 349	 287	 245	 287

	 	 	 	 	 	

	 Aantal	klachten	in	behandeling	op	

	 31	december	2012	 94	 253	 452	 229	 199	 1.227
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	 Mondelinge	vooronderzoeken

	 Totaal	aantal	mondelinge	vooronderzoeken	 41	 76	 121	 54	 41	 333

	 			Ingetrokken	tijdens/na	vooronderzoek	 14	 12	 10	 1	 3	 40	 12

	 			Naar	zitting	na	vooronderzoek		 23	 17	 17	 14	 16	 87	 26

	 			Raadkamerbeslissing	na	vooronderzoek	 4	 47	 94										39	 22	 206	 62

	 Beslissingen	gewezen	na	

	 behandeling	ter	zitting

Klacht	ingetrokken	ter	zitting	 2	 1	 1	 1	 1	 6	 1

Niet-ontvankelijk	 	 6	 1	 	 	 7	 1

Gegrond	 29	 48	 57	 54	 43	 231	 42

			Gegrond,	geen	maatregel	 2	 1	 	 	 3	 6	 3

			Waarschuwing	 18	 30	 31	 35	 32	 146	 63

			Berisping	 5	 10	 11	 12	 7	 45	 19

			Boete		 	 	 	 	 	 	

			(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving	

			register	 4	 5	 3	 6	 1	 19	 8

			Gedeeltelijke	ontzegging	 	 	 	 	 	 	

			Doorhaling	inschrijving	register	 	 2	 12	 1	 	 15	 6

Ongegrond/afwijzing	 36	 55	 47	 90	 73	 301	 55

Totaal		 67	 110	 106	 145	 117	 545	

	

				Ter	publicatie	aangeboden	 13	 18	 10	 19	 25	 85	 16	
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	 Beslissingen	gewezen	na	

	 behandeling	in	raadkamer

Aangeklaagde	overleden	 	 	 	 	 1	 1	 <1

Behandeling	gestaakt	om	andere	reden	

dan	intrekking	 	 	 	 	 	 	

Klacht	ingetrokken	 46	 94	 59	 57	 44	 300	 28

Klager	niet-ontvankelijk	 28	 40	 62	 87	 53	 270	 25

Ongegrond/afwijzing	 49	 52	 231	 109	 68	 509	 47

Totaal		 123	 186	 352	 253	 166	 1080	

	

	

   

	

	 Afgehandelde	klachten	

	 per	beroepsgroep

	 Apotheker	 1	 1	 2	 3	 2	 9	 <1

	 Arts		 119	 192	 312	 249	 184	 1056	 65

	 Fysiotherapeut	 2	 5	 6	 4	 3	 20	 1

	 Gezondheidszorgpsycholoog	 14	 15	 9	 22	 12	 72	 4

	 Psychotherapeut	 4	 3	 7	 7	 7	 28	 2

	 Tandarts	 22	 24	 46	 17	 17	 126	 8

	 Verloskundige	 	 2	 	 1	 1	 4	 <1

	 Verpleegkundige		 14	 36	 45	 33	 31	 159	 10

	 Onbekend/niet-BIG	geregistreerd	 14	 18	 31	 62	 26	 151	 9

	 Totaal	 190	 296	 458	 398	 283	 1625	
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	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	

	 apotheker	 	 	 	 	 	 	

	 Ziekenhuisfarmacie	 	 	 	 	 	 	

	 Overige	apothekers	 1	 1	 2	 3	 2	 9	 100

	 Afgehandelde	klachten	naar

		 specialisme	aangeklaagde	arts12

	 Anesthesiologie	 1	 2	 2	 3	 3	 11	 1

	 Arbeid	en	gezondheid	-bedrijfsgeneeskunde	 5	 6	 14	 24	 5	 54	 5

	 Arbeid	en	gezondheid	–

	 verzekeringsgeneeskunde	 4	 3	 10	 8	 6	 31	 3

	 Cardiologie	 2	 5	 6	 5	 3	 21	 2

	 Cardio-thoracale	chirurgie	 3	 	 2	 	 6	 11	 1

	 Dermatologie	en	venerologie	 2	 1	 12	 1	 2	 18	 2

	 Heelkunde	 10	 8	 8	 13	 10	 49	 5

	 Huisartsgeneeskunde	 44	 63	 43	 60	 39	 249	 24

	 Interne	geneeskunde-allergologie	 	 	 	 	 	 	

	 Interne	geneeskunde	 5	 8	 11	 10	 4	 38	 4

	 Keel-neus-oorheelkunde	 	 	 1	 2	 1	 4	 <1

	 Kindergeneeskunde	 	 2	 8	 4	 4	 18	 2

	 Klinische	genetica	 	 	 	 	 	 	

	 Klinische	geriatrie	 	 	 1	 	 	 1	 <1

	 Leer	van	maag-,	lever-	en	darmziekten		 1	 	 5	 3	 	 9	 1

	 Longziekten	en	tuberculose	 3	 2	 2	 5	 	 12	 1

	 Maatschappij	en	gezondheid	 2	 	 3	 1	 	 6	 1

	 Medische	microbiologie	 	 	 	 	 	 	

	 Medische	zorg	voor	verstandelijk

	 gehandicapten	 1	 	 	 	 	 1	 <1

	 Neurochirurgie		 	 	 1	 6	 3	 10	 1

	 Neurologie	 4	 7	 4	 7	 2	 24	 2

	 Nucleaire	geneeskunde	 	 	 	 	 	 	

	 Obstetrie	en	gynaecologie	 4	 4	 6	 10	 3	 27	 3

	 Oogheelkunde	 1	 3	 4	 1	 1	 10	 1

	 Orthopedie	 3	 9	 12	 7	 3	 34	 3

	 Ouderengeneeskunde	 	 3	 16	 2	 6	 27	 3

	 Pathologie	 	 	 	 	 	 	

	 Plastische	chirurgie	 2	 3	 1	 	 3	 9	 1

	 Psychiatrie	 16	 29	 64	 41	 41	 191	 18

	 Radiologie	 1	 3	 2	 2	 	 8	 1

	 Radiotherapie	 	 	 	 1	 	 1	 <1

	 Reumatologie	 	 	 	 	 	 	

	 Revalidatiegeneeskunde	 	 	 2	 2	 	 4	 <1

	 Urologie		 1	 9	 3	 3	 3	 19	 2

	 Zenuw-	en	zielsziekten	 	 	 	 	 	 	

	 Overige	artsen	 4	 22	 69	 28	 36	 158	 15
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12		Inclusief	arts-assistenten.
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	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	

	 gezondheidszorg-psycholoog 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Klinische	neuropsychologie	 	 	 	 	 	 	

	 Klinische	psychologie		 3	 2	 	 	 	 5	 7

	 Overige	gezondheidszorg-psychologen	 11	 13	 9	 22	 12	 67	 93

	

	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	

	 tandarts 	 	 	 	 	 	 	

	 Dento-maxillaire	orthopaedie	 	 	 	 	 1	 1	 1

	 Mondziekten	en	kaakchirurgie	 1	 3	 	 	 1	 1	 1

	 Overige	tandartsen	 21	 21	 46	 17	 15	 121	 98

	

	 Afgehandelde	klachten	naar

	 specialisme	aangeklaagde	

	 verpleegkundige 	 	 	 	 	 	 	

	 Verpleegkundig	specialisme	acute	zorg	

	 bij	somatische	aandoeningen	 1	 	 	 	 	 1	 1

	 Verpleegkundig	specialisme	chronische	zorg	

	 bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 	 	

	 Verpleegkundig	specialisme	geestelijke	

	 gezondheidszorg	 4	 1	 	 6	 2	 13	 8

	 Verpleegkundig	specialisme	intensieve	zorg

	 bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 	 	

	 Verpleegkundig	specialisme	preventieve	zorg	

	 bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 	 	

	 Overige	verpleegkundigen	 9	 35	 45	 27	 29	 145	 91
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	 Aard	van	de	 	

afgehandelde	klachten

	 Alcohol	misbruik	 	 	 	 	

	 Geen	of	onvoldoende	zorg	 11	 27	 98	 70	 57	 263	 16

	 Geestelijke	toestand	 	 	 	 	

	 Grensoverschrijdend	gedrag	 1	 6	 10	 6	 5	 28	 2

	 Lichamelijke	toestand	 	 	 	 	 	 	

	 Niet	of	te	laat	komen	 	 	 	 2	 1	 3	 <1

	 Niet	of	te	laat	verwijzen	 3	 14	 5	 6	 9	 37	 2

	 Onheuse	bejegening	 2	 13	 43	 7	 20	 85	 5

	 Onjuiste	behandeling/verkeerde	diagnose	 135	 176	 163	 188	 106	 768	 47

	 Onjuiste	declaratie	 4	 5	 9	 4	 4	 26	 2

	 Onjuiste	verklaring	of	rapport	 17	 18	 48	 48	 16	 147	 9

	 Onvoldoende	informatie	 7	 8	 29	 13	 9	 66	 4

	 Opiumwetmiddelen	misbruik	 	 	 	 	 	 	

	 Schending	beroepsgeheim	 	 4	 18	 13	 10	 45	 3

	 Overige	klachten	 10	 25	 35	 41	 46	 157	 10
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6.1.3				Overzicht	klachten	2008-2012

	 Aantal	ingekomen	klachten		 	 	 	 	 	 	

2008	 98	 274	 370	 323	 303	 1.368	 6

2009	 97	 298	 374	 366	 361	 1.496	 18

2010	 152	 355	 373	 345	 299	 1.524	 12

2011	 165	 315	 513	 392	 291	 1.676	 13

2012	 162	 315	 430	 379	 286	 1.572	 38

	 Aantal	afgehandelde	klachten			 	 	 	

2008	 155	 237	 338	 332	 285	 1.347

2009	 54	 288	 350	 335	 282	 1.309

2010	 131	 324	 371	 348	 319	 1.496

2011	 171	 364	 368	 331	 338	 1.590

2012	 190	 296	 458	 398	 283	 1.625

	 	 	 	

	 Ter	publicatie	aangeboden

2008	 3	 9	 10	 3	 15	 40

2009	 6	 12	 7	 1	 14	 40

2010	 4	 9	 22	 15	 9	 59

2011	 19	 7	 25	 15	 13	 79

2012	 13	 18	 10	 19	 25	 85

	 	 	 	 	

	 Gemiddelde	doorlooptijd	

	 afgehandelde	klachten	in	dagen	

2008	 351	 261	 290	 295	 216	 283	

2009	 	 323	 210	 279	 243	 264	

2010	 301	 325	 227	 268	 259	 276	

2011	 288	 225	 300	 283	 277	 275

2012	 274	 278	 349	 287	 245	 287	
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	 Aantal	mondelinge	

	 vooronderzoeken		

	 2008	 20		 35	 41	 8	 48	 152

	 2009	 5		 36	 45	 25	 43	 154

	 2010	 24		 47	 66	 22	 61	 220

	 2011	 32		 54	 65	 52	 68	 271

	 2012	 41		 76	 121	 54	 41	 333

	 Aantal	beslissingen	

	 gewezen	na	zitting 		

	 2008	 76		 73	 100	 112	 109	 470

	 2009	 29		 102	 113	 110	 101	 455

	 2010	 45		 119	 107	 138	 111	 520

	 2011	 78		 86	 125	 124	 127	 540

	 2012	 67		 110	 106	 145	 117	 545

	 Aantal	beslissingen	

	 gewezen	na	raadkamer 		

	 2008	 79		 164	 238	 220	 176	 877

	 2009	 25		 186	 237	 225	 181	 854

	 2010	 86		 205	 264	 210	 208	 973

	 2011	 93		 278	 261	 207	 211	 1.050

	 2012	 123		 186	 352	 253	 166	 1.080
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6.1.4	 Wraking	2012

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	

	 2012

Ingekomen	wrakingsverzoeken	 	 2	 1	 	 	 3

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken	

	 2012

Afgehandelde	wrakingsverzoeken	 	 2	 1	 	 	 3

Resultaat

Verzoek	ingetrokken		 	 	 	 	 	

Berusting	 	 	 1	 	 	 1

Niet-ontvankelijk	 	 	 	 	 	

Afwijzing	 	 2	 	 	 	 2

Toewijzing

	 	 	 	 	 	

6.1.5	 Overzicht	wraking	2011-2012

	 	

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken

2011	 1	 10	 2	 	 2	 15

2012	 	 2	 1	 	 	 3

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken

2011	 1	 10	 2	 	 2	 15

2012	 	 2	 1	 	 	 3
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 6.1.6	 Klachten	over	de	regionale	tuchtcolleges	2012	

	 Ingekomen	klachten

	 Ingekomen	klachten	 		 	 	 3	 2	 5

	 Afgehandelde	klachten

	 Afgehandelde	klachten	 		 	 	 3	 3	 6

	

	 Beslissing	 		 	 	 	

	 Gegrond	 		 	 	 	

	 Ongegrond	 		 	 	 3	 3	 6

	 	 		 	 	 	

	 	 		 	 	 	

	 	 		 	 	 	

6.1.7	 Overzicht	klachten	over	de	regionale	tuchtcolleges	2011-2012	

	

	

	 Ingekomen	klachten

	 2011	 3		 2	 	 	 3	 8

	 2012	 		 	 	 3	 2	 5

	 Afgehandelde	klachten

	 2011	 2		 2	 	 	 2	 6

	 2012	 		 	 	 3	 3	 6
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6.2	 Het	College	van	Medisch	Toezicht

	

6.2.1	 Ingekomen	zaken	2012

Er	zijn	in	2012	geen	zaken	ingediend	bij	het	college.

6.2.2	 Afgehandelde	zaken	2012	

Er	zijn	in	2012	geen	zaken	afgehandeld	door	het	college.

Er	waren	op	31	december	2012	geen	zaken	in	behandeling	bij	het	college.

6.2.3	 Overzicht	zaken	2008-	2012

	 Aantal	ingekomen	zaken	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

Ingekomen	zaken	 1	 	 	 	 	

	 Aantal	afgehandelde	zaken	

Afgehandelde	zaken	 	 	 1	 	 	
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6.3	 Het	Centraal	Tuchtcollege	voor	de	Gezondheidszorg

6.3.1	 Ingekomen	zaken	2012

	

	 Ingekomen	zaken	2012

	 	 Aantal	 	 	 	

	 Beroep	 493							waarvan	6	ingediend	door	de	IGZ	

	 Herstel			 	 	 	 	

	 Herziening		 2	 	 	

	 Verzoek	tenuitvoerlegging		 1	 	 	

	 Totaal	 496	 	 	

	

	 Herkomst	van	de	ingekomen	

	 beroepszaken	2012

	 	 Aantal	 %	van	het	totaal	aantal

	 	 	 door	dat	college	in	2012	

	 	 	 afgehandelde	klachten		 	

	 RTG	Groningen		 49	 						 	 26	 	

	 RTG	Zwolle		 103	 	 35	 	

	 RTG	Amsterdam		 136	 	 30	 	

	 RTG	Den	Haag	 97	 	 24	 	

	 RTG	Eindhoven	 108	 	 38	 	

	 College	van	Medisch	Toezicht	 	 	 	 	 	

	 Totaal		 493	 	 	
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6.3.2	 Afgehandelde	zaken	2012

	 Afgehandelde	zaken	

	 	 Aantal	 	 	

Beroep	 	 426	 	 	

Herstel			 	 	 	 	

Herziening	 	 	 	 	

Verzoek	tenuitvoerlegging	 	 	 	

Totaal	 	 426	 	 	

	 Beroepszaken

	 	 Aantal	 	%	van	totaal	

Beslissingen	gewezen	na	zitting	 	 296	 	 69	 	

Beslissingen	gewezen	na	raadkamer	 	 79	 	 19	 	

Ingetrokken	beroepen	 	 51	 	 12	 	

Totaal	 	 426	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	Toelichting:	De	ingetrokken	beroepen	betreffen	26	zaken	waarin	het	RTG	heeft	

geoordeeld	dat	de	klacht	kennelijk	ongegrond	is;	10	zaken	waarin	het	RTG	heeft	

geoordeeld	dat	de	klacht	ongegrond	is;	15	zaken	waarin	het	RTG	heeft	geoordeeld	

dat	de	klacht	gegrond	is.
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na	zitting							 na	raadkamer	 ingetrokken	
	



 

	 Beslissingen	gewezen	na	behandeling	ter	zitting	

	 	 Aantal		 %	van	totaal	

Klacht	ingetrokken	ter	zitting		 	

Niet-ontvankelijk		 	 8	 3

Gegrond		 	 72	 24

Gegrond,	geen		maatregel		 	 6	 8

Waarschuwing		 	 40	 56

Berisping		 	 17	 24

Boete		 	

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving	register	 	 7	 10

Gedeeltelijke	ontzegging		 	

Doorhaling	inschrijving	register	 	 2	 3

Ongegrond/afwijzing	 	 216	 73

Totaal																																																										 	 296	

	 In	beroep	genomen	beslissingen	

	 na	zitting	gerangschikt	naar	

	 effect	op	bestreden	beslissing

Beroep	niet-ontvankelijk		 	 5	 2	

Bevestiging	beslissing	RTG		 	 214	 72	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 77	 26	

	Gedeeltelijke	vernietiging	beslissing	RTG	 	 40	 52	

	Gehele	vernietiging	beslissing	RTG	 	 37	 48	

Totaal	 	 296	 	

	 	 	 	 	 	 	

Ter	publicatie	aangeboden	 	 95	 32	
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	 In	beroep	genomen	beslissingen	na	zitting	

	 gerangschikt	naar	effect	op	klacht	 		

	 Aantal						%	van	totaal	

De	beslissing	van	het	RTG	luidde	niet-ontvankelijk	 	 19	 	 6	

De	beslissing	van	het	CTG	luidde:							 	 	 	

Niet-ontvankelijk	in	het	beroep	 	 	 	

Bevestiging	beslissing	RTG:	 	 12	 	 63	

net	als	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht		niet-ontvankelijk	 	 	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 7	 	 37

in	tegenstelling	tot	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht	

wel	ontvankelijk

De	beslissing	van	het	RTG	luidde	ongegrond	 	 187	 	 63	

De	beslissing	van	het	CTG	luidde:				 	 	 	

Niet-ontvankelijk	in	het	beroep	 	 2	 	 1	

Bevestiging	beslissing	RTG:	 	 172	 	 92	

net	als	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht		ongegrond	 	 	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 13	 	 7	

het	CTG	heeft	de	zaak	terug	verwezen	naar	het	RTG		 	 	

in	tegenstelling	tot	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht	

geheel	of	gedeeltelijk	gegrond:	 	 	

het	CTG	legde	geen	maatregel	op	 	 3	 	 	

het	CTG	legde	de	volgende	maatregel	op:	 	 	 	

waarschuwing						 	 9	 	 	

berisping	 	 	 	 	

overig		 	 1	 	 	

De	beslissing	van	het	RTG	luidde	gegrond	 	 90	 31	

De	beslissing	van	het	CTG	luidde:				 	 	 	

Niet-ontvankelijk	in	het	beroep	 	 2	 	 2	

Bevestiging	beslissing	RTG		 	 36	 	 40	

net	als	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht	

geheel	of	gedeeltelijk	gegrond	en	vond	het	

CTG	de	opgelegde	maatregel	terecht	 	 	 	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 52	 	 58	

in	tegenstelling	tot	het	RTG	vond	het	CTG	de		

klacht	ongegrond	 	 29	 	 	

net	als	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht	gegrond	en:				 	

het	CTG	legde	een	lichtere	maatregel	op	 	 13	 	 	

het	CTG	legde	een	gelijke	maatregel	op	 	 8	 	 	

het	CTG	legde	een	zwaardere	maatregel	op					 	 2	 	 	

Totaal	 	 296	 	 	
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	 In	beroep	genomen	beslissingen	na	raadkamer	 		

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Beroep	niet-ontvankelijk	 	 	 41	 	 52	 	

Bevestiging	beslissing	RTG:	klacht	niet-ontvankelijk	 	 	 34	 	 43	 	

Onbevoegd	 	 	 	 	

Staakt	de	behandeling	 	 	 2	 	 3	 	

Terug	verwezen	naar	het	RTG	 	 	 2	 	 3	 	

Totaal	 	 	 79	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	

Toelichting:	Beroepszaken	worden	in	raadkamer	behandeld	wanneer	de	klager	niet-ontvankelijk	is	(bijvoor-

beeld:	wanneer	de	klacht	is	gericht	tegen	een	niet	BIG-geregistreerde	of	wanneer	klager	geen	belanghebben-

de	is)	en	ook	wanneer	de	persoon	die	in	beroep	is	gekomen	niet-ontvankelijk	is	(bijvoorbeeld	het	beroep	is	te	

laat	ingesteld	of	klager	geeft	niet	aan	wat	het	bezwaar	is	tegen	de	uitspraak	in	eerste	aanleg).	In	alle	overige	

gevallen	wordt	de	zaak	op	een	openbare	zitting	behandeld.	
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	 Beroepszaken,	uitgesplitst	naar	indiener	beroep	 			

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Oorspronkelijke	klager	 	 	 306	 	 72

Oorspronkelijke	verweerder	 	 	 119	 	 28

Inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg	 	 	 1	 	 <1

Totaal		 	 	 426	 	

	

	 Afgehandelde	klachten	per	beroepsgroep	 	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Apotheker	 	 	 3	 	 1

Arts	 	 	 318	 	 75

Fysiotherapeut	 	 	 3	 	 1

Gezondheidszorgpsycholoog	 	 	 23	 	 5

Psychotherapeut		 	 	 4	 	 1

Tandarts	 	 	 24	 	 6

Verloskundige	 	 	 2	 	 <1

Verpleegkundige	 	 	 31	 	 7

Onbekend/niet	BIG-geregistreerd	 	 	 18	 	 4

Totaal		 	 	 426	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 Afgehandelde	klachten	naar	specialisme	

	 aangeklaagde	apotheker	 	

Ziekenhuisfarmacie	 	 	 	 	

Overige	apothekers	 	 	 3	 	 100
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	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	arts	 	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Anesthesiologie	 	 	 5	 	 2

Arbeid	en	gezondheid-bedrijfsgeneeskunde	 	 	 18	 	 6

Arbeid	en	gezondheid-verzekeringsgeneeskunde	 	 	 17	 	 5

Cardiologie	 	 	 5	 	 2

Cardio-thoracale	chirurgie	 	 	 1	 	 <1

Dermatologie	en	venerologie	 	 	 8	 	 3

Heelkunde	 	 	 22	 	 7

Huisartsgeneeskunde	 	 	 73	 	 23

Interne	geneeskunde-allergologie	 	 	 	

Interne	geneeskunde	 	 	 15	 	 5

Keel-neus-oorheelkunde	 	 	 	 	

Kindergeneeskunde	 	 	 2	 	 <1

Klinische	genetica	 	 	 	 	

Klinische	geriatrie	 	 	 	 	

Leer	van	maag-,	lever-	en	darmziekten		 	 	 3	 	 1

Longziekten	en	tuberculose	 	 	 2	 	 <1

Maatschappij	en	gezondheid	 	 	 2	 	 <1

Medische	microbiologie	 	 	 	 	

Medische	zorg	voor	verstandelijk	gehandicapten	 	 	 2	 	 <1

Neurochirurgie		 	 	 	 	

Neurologie	 	 	 15	 	 5

Nucleaire	geneeskunde	 	 	 	 	

Obstetrie	en	gynaecologie	 	 	 7	 	 2

Oogheelkunde	 	 	 5	 	 2

Orthopedie	 	 	 4	 	 1

Ouderengeneeskunde	 	 	 2	 	 <1

Pathologie	 	 	 	 	

Plastische	chirurgie	 	 	 3	 	 1

Psychiatrie	 	 	 62	 	 19

Radiologie	 	 	 4	 	 1

Radiotherapie	 	 	 	 	

Reumatologie	 	 	 	 	

Revalidatiegeneeskunde	 	 	 7	 	 2

Urologie		 	 	 2	 	 <1

Zenuw-	en	zielsziekten	 	 	 	 	

Overige	artsen	 	 	 32	 	 10

44

2
0

1
2



zes																	’1245

2
0

1
2

	 Afgehandelde	klachten	naar	specialisme	

	 aangeklaagde	gezondheidszorg-psycholoog		

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Klinische	neuropsychologie	 	 	 	 	 	

Klinische	psychologie		 	 	 	 	 	

Overige	gezondheidszorg-psychologen	 	 	 23	 	 100	

	

	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	tandarts		

Dento-maxillaire	orthopaedie	 	 	 	 	 	 	

Mondziekten	en	kaakchirurgie	 	 	 	 	 	

Overige	tandartsen	 	 	 24	 	 100	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 Afgehandelde	klachten	naar	specialisme	

	 aangeklaagde	verpleegkundige	 	

Verpleegkundig	specialisme	acute	zorg	

bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 	

Verpleegkundig	specialisme	chronische	zorg	

bij	somatische	aandoeningen	 		 	 	 	 	

	Verpleegkundig	specialisme	geestelijke	gezondheidszorg	 	 3	 	 10	 	

Verpleegkundig	specialisme	intensieve	zorg	

bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 	

Verpleegkundig	specialisme	preventieve	zorg	

bij	somatische	aandoeningen	 		 	 	 	 	

Overige	verpleegkundigen	 	 	 28	 	 90	 	
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	 Aard	van	de	afgehandelde	klachten	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Alcohol	misbruik		 	

Geen	of	onvoldoende	zorg		 	 	 78	 	 18

Geestelijke	toestand		 	

Grensoverschrijdend	gedrag		 	 	 3	 	 <1

Lichamelijke	toestand		 	

Niet	of	te	laat	komen		 	 	 1	 	 <1

Niet	of	te	laat	verwijzen		 	 	 8	 	 2

Onheuse	bejegening		 	 	 16	 	 4

Onjuiste	behandeling/verkeerde	diagnose			 	 	 171	 	 40

Onjuiste	declaratie			 	 	 2	 	 <1

Onjuiste	verklaring	of	rapport		 	 	 50	 	 12

Onvoldoende	informatie		 	 	 20	 	 5

Opiumwetmiddelen	misbruik		 	

Schending	beroepsgeheim		 	 	 15	 	 4

Overige	klachten		 	 	 62	 	 15
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6.3.3	 Overzicht	beroepszaken	2008-2012

	 Aantal	ingekomen	beroepszaken	

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 	

Ingekomen	beroepszaken	 333	 318	 360	 428	 493	 	 	

	

	 Herkomst	van	de	ingekomen	 	

beroepszaken

RTG	Groningen		 23	 25	 16	 50	 49

RTG	Zwolle		 44	 50	 77	 91	 103

RTG	Amsterdam		 97	 76	 111	 125	 136

RTG	Den	Haag	 78	 95	 86	 70	 97

RTG	Eindhoven	 91	 72	 70	 92	 108

College	van	medisch	toezicht	 	 	 	 	

Totaal		 333	 318		 360	 428	 493

	

	

	 Aantal	afgehandelde	beroepszaken			

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 	

Afgehandelde	beroepszaken	 355	 334	 279	 377	 426

Voorraad	nog	niet	afgehandelde	

beroepszaken	per	31	december		 272	 257	 356	 407	 474

	

	 Ter	publicatie	aangeboden		 39	 58	 43	 51	 95	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 							

	 Gemiddelde	doorlooptijd	van	de	

	 afgehandelde	beroepszaken			

Doorlooptijd	in	dagen	 271	 268	 335	 342	 351	 	 	

	

	 Aantal	beslissingen	gewezen	

	 na	zitting		 247	 245	 199	 263	 296

	 Aantal	beslissingen	gewezen	

	 na	raadkamer		 75	 65	 49	 71	 79	 	

	

	 Aantal	ingetrokken	zaken		 33	 23	 31	 42	 51	 	
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6.3.4				Wraking	2012

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	

	 bij	het	centraal	tuchtcollege	2012		 	 	 	 	

	 Aantal

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	 4

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken	

	 door	het	centraal	tuchtcollege	2012			 	 	 	

	

	 Afgehandelde		wrakingsverzoeken	 4

Resultaat	

Verzoek	ingetrokken		

Berusting	

Niet-ontvankelijk	

Afwijzing	 	 	 4

Toewijzing	

Totaal	 	 	 4

6.3.5				Overzicht	wraking	2011-2012

	 	 	 2011	 	 2012

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	 	 	 4	 	 4

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken	 	 	 4	 	 4

6.3.6				Klachten	over	het	centraal	tuchtcollege	2012

	 Ingekomen	klachten	over	het	

	 centraal	tuchtcollege	2012		 	 	 				

	 Totaal	

	 Ingekomen	klachten	 3

	 Afgehandelde	klachten	over	het	

	 centraal	tuchtcollege	2012	 	 	 	

Afgehandelde	klachten	 2	 	

Beslissing	 	 	 			

Gegrond	 	 	 			

Ongegrond	 2	

6.3.7				Overzicht	klachten	over	het	centraal	

											tuchtcollege	2011-2012

	 	 	 2011	 	 2012

	 Ingekomen	klachten	 	 	 2	 	 3

	 Afgehandelde	klachten	 	 	 2	 	 2
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7•Casuïstiek

In dit hoofdstuk staan een aantal van de in 2012 gegeven beslissingen van de 

Regionale Tuchtcolleges. De casus zijn voor de leesbaarheid ingekort, waarbij 

nuances verloren kunnen zijn gegaan. De volledige uitspraken zijn te vinden 

op de website www.tuchtrecht.nl Op deze website staan alle uitspraken vanaf 

1 januari 2010. 

Uitspraken tot 1 januari 2010 staan op de website  

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

7.1	 RTG	Groningen,	G2011/50,	LJN	YG1853

	 Huisarts.	Behandeling	van	een	ingetrokken	zaak	op	gronden	ont-

leend	aan	het	algemeen	belang	(zie	hiervoor	ook	hoofdstuk	3.1).	 	

Onvoldoende	regievoering	bij	euthanasiewens.	Klacht	gegrond.	

Waarschuwing.

Patiënt mocht er in de omstandigheden van dit geval vanuit gaan dat de arts zorg zou 
dragen voor de uitvoering van euthanasie op het daarvoor geschikte moment. De fei-
telijke uitvoering zou de arts om hem moverende redenen weliswaar niet zelf verzor-
gen, maar hij zou daarbij wel assisteren.

Het feitenverloop is als volgt. De arts probeert twee dagen voor de dag waarop hij het 
hierna te noemen contact met de patiënt en zijn familie heeft, een afspraak met een 
SCEN-arts te maken. Deze wil niet meewerken, omdat verweerder niet de euthanase-
rend arts is. Laatstgenoemde realiseert zich op dat ogenblik kennelijk dat het moment 
voor euthanasie zeer nabij is, maar treft geen maatregelen waardoor er alsnog een af-
spraak met een SCEN-arts wordt gemaakt. Niet aannemelijk is dat verweerder op dit 
moment met de patiënt of zijn familie reeds over de optie terminale sedatie heeft ge-
sproken. De hierop volgende dag is er geen contact tussen de arts en de patiënt. Gelet 
op de bij de arts bekende euthanasiewens van patiënt mocht deze erop vertrouwen dat 
de arts in die tijd bezig was met het voorbereiden van de uitvoering van de euthanasie. 
Wanneer de arts op de dag daarna patiënt bezoekt, blijkt deze en zijn familie dat er 
nog te veel praktische zaken geregeld moeten worden voordat de euthanasie mogelijk 
zou zijn. 

Naar het oordeel van het college mocht van de arts een meer proactieve opstelling 
rondom de stervenswens van patiënt worden verwacht. Het had op zijn weg gelegen 
hetzij de voorbereidingen voor de uitvoering van de euthanasie vroeger en/of met 
meer urgentie in gang te zetten, hetzij eerder aan de patiënt kenbaar te maken dat er 
de komende dagen nog geen euthanasie kon worden uitgevoerd. Meer regie van de 
zijde van de arts had ook kunnen voorkomen, althans had de kans hierop verminderd, 
dat hij op laatstbedoelde dag met hem onbekende personen in het huis van de patiënt 
werd geconfronteerd en er ter plaatse een zeer geëmotioneerde en gespannen sfeer 
ontstond waarop hij geen grip had en die daardoor escaleerde. Niet gebleken is dat 
de arts de inspanningen heeft verricht die redelijkerwijs van hem verwacht hadden 
mogen worden om een dergelijke escalatie rondom een zelfverkozen stervensproces te 
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voorkomen. Aangezien juist bij een dergelijke ingrijpende gebeurtenis het vrijkomen 
van heftige emoties te voorzien is, valt deze tekortkoming hem aan te rekenen. Het 
college oordeelt dat de arts gezien het voorgaande tuchtrechtelijk verwijtbaar tekort-
geschoten is in het voeren van de regie rondom de stervenswens van patiënt. Er wordt 
een waarschuwing opgelegd.

	7.2	 RTG	Groningen,	G2011/101,	LJN	YG2012

	 Huisarts.	De	arts	ging	niet	mee	in	de	wens	van	klager	zelf	de	regie	

te	voeren	over	de	behandeling	van	zijn	chronische	ziekte.	Zij	heeft	

de	behandelrelatie	op	goede	gronden	en	op	de	juiste	wijze	beëindigd.	

Klacht	ongegrond.

Klager wilde zelf de regie voeren over zaken die zijn chronische ziekte betroffen. De 
arts is hierin in die zin meegegaan dat zij hem - voor zover zij meende dat binnen de 
reikwijdte van haar professie te kunnen verantwoorden - daartoe veel ruimte heeft ge-
geven en ook faciliteiten heeft verleend. Verder behoefde zij naar het oordeel van het 
college niet te gaan. De regie door een patiënt mag niet zover gaan dat de huisarts op 
het medische vlak volkomen buiten spel wordt gezet en slechts als postbus fungeert. 
Dit geldt ook indien de gewenste regie alleen de chronische ziekte zou betreffen; die 
ziekte kan immers niet volkomen los van overige lichamelijke klachten worden gezien. 
Bovendien hebben Nederlandse artsen primair ook een eigen verantwoordelijkheid 
en dienen zij te allen tijde te toetsen of hetgeen hun wordt gevraagd, past binnen de 
voor hen geldende standaard. Artsen hebben hierbij een eigen professionele afweging 
te maken. Hoewel het college begrip heeft voor de bezorgdheid van klager over zijn 
gezondheid en zijn angst voor mogelijke fouten van medici bij de behandeling van zijn 
chronische ziekte, is het van oordeel dat zijn wensen wat betreft de opstelling van de 
arts niet realistisch zijn. Indien de arts strikt volgens de wensen van klager en op zijn 
instructies zou hebben gehandeld, zou zij voorbij zijn gegaan aan haar eigen verant-
woordelijkheid. In het medisch dossier van klager staan al vrijwel vanaf het begin van 
de behandelrelatie aantekeningen waaruit blijkt dat klager geen vertrouwen in de 
arts had, dat hij aanklachten tegen zowel de huisartsenpraktijk als de arts zelf wilde 
indienen, dat hij een dwingende manier van communiceren had, met regelmaat erg 
boos over de gang van zaken was en dat hij naar een andere huisartsenpraktijk wilde 
overstappen. Na een escalatie over een e-mail van de arts aan andere medici - waarop 
naar het oordeel van het college niets viel aan te merken - heeft de arts klager geadvi-
seerd een andere huisarts te zoeken en volgens de aantekening in het medisch dossier 
heeft klager dat ook voorgesteld. Over de wisseling van huisartsenpraktijk is nadien 
meermalen contact tussen de arts en klager dan wel zijn partner geweest. De arts heeft 
de tijd genomen om hun uit te leggen dat zij het voortzetten van de behandelrelatie te 
gevaarlijk vond vanwege haar te slechte zicht op de medische gesteldheid van klager 
en omdat hij in hun contact te vaak haar grenzen had overschreden. Ruim een maand 
na de escalatie heeft klager de naam van zijn nieuwe huisarts aan de arts doorgegeven, 
waarna zij zijn medisch dossier heeft overgedragen. Het college is van oordeel dat de 
arts professioneel en verantwoord heeft gehandeld door de behandelrelatie te willen 
beëindigen op het moment dat zij voortzetting daarvan niet meer verantwoord vond 
en dit ook aan klager en zijn partner uit te leggen. Voorts heeft zij zich professioneel 
opgesteld door - zonder hem daarbij enige tijdsdruk op te leggen - haar taken als huis-
arts van klager te blijven vervullen zolang hij nog geen nieuwe huisarts had gevonden. 
De klacht is ongegrond.
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7.3	 RTG	Zwolle,	292/2010,	LJN	YG1712

	 Bedrijfsarts.	Overweging	ten	overvloede	over	door	de	arts	nader-

hand	in	het	digitale	dossier	aangebrachte	aanvullingen	zonder	dat	

dit	zichtbaar	was.	Klacht	ongegrond.

Klager verwijt verweerder dat hij hem ten onrechte niet lichamelijk heeft onderzocht. 
Het college acht dit in de gegeven omstandigheden niet verwijtbaar. Hieraan wordt het 
volgende toegevoegd. Benadrukt wordt dat het onjuist is om aantekeningen in het dos-
sier achteraf - zonder dat dit kenbaar is - aan te vullen, zoals verweerder heeft gedaan. 
Het nadeel van een digitaal dossier is dat, indien het de mogelijkheid biedt om later 
nog wijzigingen aan te brengen, dit onzichtbaar kan plaatsvinden. De aantekeningen 
die een zorgverlener in eerste instantie in zijn dossier maakt vormen echter de basis 
voor de zorgverlening, voor die zorgverlener zelf en eventueel voor anderen. Wijzi-
ging achteraf van die aantekeningen geeft dan een verkeerd beeld daarvan. Dit kan 
onder meer toetsing van professioneel handelen frustreren. Iets anders is het, als uit de 
aanvulling zelf duidelijk blijkt dat deze later is aangebracht. De klacht ziet echter niet 
op de dossiervoering en het college wil overigens - nu verweerder hier open over is 
geweest - wel aannemen dat verweerder dit niet te kwader trouw heeft gedaan. Klacht 
ongegrond.

7.4	 RTG	Zwolle,	070/2011,	LJN	YG1719

	 Arts	in	de	laatste	maand	van	zijn	opleiding	tot	chirurg.	Informa-

tie	uit	de	‘mutatiehistorie’	behorend	bij	het	digitale	dossier	levert	

gegevens	op	waaruit	blijkt	dat	en	wanneer	verweerder	daarop	heeft	

ingelogd.	Op	grond	van	deze	gegevens	slaagt	het	verweer.	Klacht	

kennelijk	ongegrond.

Bij klager wordt een melanoom verwijderd. In het kader van een ‘sentinel node proce-
dure’ worden de schildwachtklieren verwijderd voor pathologisch onderzoek. Klager 
heeft ter bespreking van de uitslag daarvan bij verweerder een poliklinische afspraak 
op 16 april 2010 om 10.00 uur. Wanneer verweerder klager ziet, deelt hij hem en zijn 
vriendin mee dat de uitslag van het pathologisch onderzoek goed is; er zijn geen resten 
van een maligniteit. Klager belt dit nog tijdens het consult door aan familieleden. Aan 
het eind van het consult merkt verweerder echter een uitslag op waaruit blijkt dat 
in een van de verwijderde klieren toch tumorcellen zijn aangetroffen. Dit vertelt hij 
klager en zijn vriendin. De klacht houdt onder meer in dat verweerder onzorgvuldig is 
geweest. 

Verweerder voert het volgende aan. Hij had de avond tevoren het poliklinisch consult 
willen voorbereiden, maar toen bevonden de PA-uitslagen zich nog niet in het dossier. 
Daarom raadpleegt hij op de ochtend van het consult tussen de overige poliklinische 
consulten door het dossier nogmaals. Op dat moment ziet hij twee PA-uitslagen die 
beide goed zijn. Pas aan het eind van het consult ziet hij tot zijn ontsteltenis dat er een 
derde PA-uitslag is toegevoegd die niet goed is. 

De enige verklaring die verweerder hiervoor heeft, is dat de afdeling Pathologie 
juist bezig was de uitslagen toe te voegen toen hij het dossier raadpleegde en de twee 
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gunstige uitslagen zag, en dat er daarna nog een derde, ongunstige uitslag aan is 
toegevoegd. Dit is ongebruikelijk omdat de uitslagen normaliter gelijktijdig worden 
toegevoegd aan het dossier. Omdat de aanhef van elk verslag alle weefselnummers 
vermeldde, viel verweerder niet direct op dat er nog een derde verslag was. Overigens 
is hem (achteraf) gebleken dat er niet per definitie altijd evenveel PA-verslagen volgen 
als er weefselmonsters zijn ingezonden voor onderzoek. Het gaat hier om een mense-
lijke vergissing door een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden, die hij vooral 
voor klager betreurt en hoopt nooit meer mee te maken, maar het voert zijns inziens te 
ver hem ter zake een tuchtrechtelijk verwijt te maken. Op vragen van de secretaris van 
het college berichtte het hoofd juridische zaken van het ziekenhuis dat destijds nog 
niet werd geregistreerd op welk moment PA-verslagen aan het digitale dossier werden 
toegevoegd. Wel is te zien dat de verslagen op 16 april 2010 zijn geautoriseerd; versla-
gen worden overigens pas ingevoerd in het dossier na autorisatie. 

Het college overweegt als volgt. Uit de mutatiehistorie die verweerder heeft overge-
legd, blijkt dat verweerder op de avond voor het spreekuurconsult heeft ingelogd in 
het dossier. Uit de informatie vanwege het ziekenhuis valt op te maken dat de PA-
uitslagen eerst op de dag van het consult zijn ingevoerd in het dossier van klager. Dit 
maakt aannemelijk dat verweerder de avond tevoren de PA-uitslagen heeft willen 
raadplegen, maar dat hem dit niet lukte, zoals hij heeft aangevoerd, en maakt de stel-
ling van klager dat verweerder hem zei dat hij de uitslag de vorige avond had voorbe-
reid, onaannemelijk. Voorts is op de dag van het spreekuurconsult tweemaal ingelogd 
in het dossier, eerst om 10.22 uur en daarna om 10.35 uur. Ook dit ondersteunt de lezing 
van verweerder dat hij eerst het dossier heeft geraadpleegd en later tijdens het consult 
nogmaals (waarbij verweerder de eerste keer kennelijk van een openstaand account 
van een ander gebruik heeft gemaakt). Geenszins is uit te sluiten dat verweerder 
inderdaad het dossier net had geraadpleegd toen de afdeling Pathologie doende was de 
uitslagen in te voegen en dat er dus sprake is geweest van een uitermate toevallige en 
onverwachte samenloop van omstandigheden, namelijk dat op het moment van raad-
plegen uitsluitend de beide goede PA-uitslagen zichtbaar waren en dat niet aanstonds 
opviel dat er nog een uitslag moest volgen. Een tuchtrechtelijk verwijt aan verweerder 
is, hoe vervelend dit alles ook voor klager is geweest, in deze omstandigheden niet op 
zijn plaats. Klacht kennelijk ongegrond.

7.5	 RTG	Amsterdam,	11/433Vp,	LJN	YG2074

	 Verpleegkundige.	Relatie	met	TBS-patiënt	in	TBS-kliniek,	grensover-

schrijdend	gedrag.	Klacht	gegrond.	Berisping.

Verweerster is als verpleegkundige werkzaam in een TBS-kliniek. Op een zeker 
moment wordt op de kamer van een van de TBS-patiënten een mobiele telefoon aan-
getroffen, ondanks het verbod om op deze afdeling een mobiele telefoon te hebben. 
Verweerster en de betrokken patiënt hebben elkaar via deze telefoon sms-berichten 
gestuurd. Verweerster geeft diezelfde dag in een gesprek met haar leidinggevende  
toe dat zij en de TBS-patiënt verliefd op elkaar zijn en dat zij dit een week of zeven 
daarvoor naar elkaar hebben uitgesproken. Ook hebben ze met elkaar gezoend. 
Verweerster had nadat zij verliefd was geworden en voordat de mobiele telefoon werd 
aangetroffen reeds een andere baan gevonden, waar zij over enkele maanden zou be-
ginnen. Het dienstverband met verweerster is daarop door de TBS-kliniek beëindigd 
en verweerster is sindsdien werkzaam als verpleegkundige in de ouderenzorg.  
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De relatie met de TBS-patiënt, die inmiddels is overgeplaatst, is in stand gebleven. 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwijt verweerster dat zij in strijd met gelden-
de wet- en regelgeving en de beroepscode een affectieve relatie is aangegaan met een 
aan haar zorg toevertrouwde patiënt. Deze patiënt bevond zich in een zeer afhanke-
lijke positie, omdat hij op grond van een justitiële maatregel gedwongen was opgeno-
men in een TBS-kliniek en aldus in zijn vrijheid was beperkt. Daarbij heeft klaagster 
de relatie geheim gehouden voor haar collega’s en leidinggevenden en bovendien 
geen melding gemaakt van het feit dat patiënt de beschikking had over een telefoon. 
Hierdoor heeft klaagster niet alleen de behandeling van patiënt doorkruist, maar ook 
haar eigen veiligheid en die van haar collega’s en andere patiënten in gevaar gebracht. 
Verweerster heeft de klacht niet bestreden. 

De klacht wordt gegrond verklaard. Het college acht het ontoelaatbaar dat verweer-
ster met een aan haar zorg toevertrouwde patiënt een affectieve en seksueel getinte 
relatie is aangegaan, gezien de afhankelijkheid die in de relatie tussen patiënt en hulp-
verlener altijd bestaat. Dit geldt eens te meer in een situatie als de onderhavige waarbij 
de patiënt op grond van een strafrechtelijke maatregel van zijn vrijheid is beroofd. Het 
college verwijst hierbij naar artikel 2.12 van de Nationale Beroepscode van Verpleeg-
kundigen en Verzorgenden en het GGZ-protocol aangaande grensoverschrijdend 
gedrag. Het college is verder van oordeel dat verweerster de veiligheid van haarzelf en 
alle betrokkenen in gevaar heeft gebracht door de relatie geheim te houden en niet te 
melden dat de TBS-patiënt tegen de regels in op zijn kamer de beschikking had over 
een telefoon. Verweerster heeft zich daarbij ook kwetsbaar gemaakt voor chantage. Bij 
het bepalen van de op te leggen maatregel houdt het college naast de ernst en ver-
wijtbaarheid van het gedrag van verweerster als beroepsbeoefenaar rekening met de 
volgende omstandigheden die in haar voordeel pleiten. Het is de eerste keer dat ver-
weerster een tuchtrechtelijk verwijt wordt gemaakt. Verweerster is zich voorts bewust 
van haar foutieve handelen en heeft op eigen initiatief een andere baan gezocht en ge-
vonden in een andere sector, namelijk de ouderenzorg. Zij heeft zich niet opgeworpen 
als kandidaat voor het mentorschap van de betrokken patiënt toen deze positie vacant 
was. Daarnaast neemt het college in overweging dat de teamopbouw op de betref-
fende, pas opgerichte afdeling te wensen liet. Een structurele supervisie- en intervisie-
regeling en een herkenbare vertrouwenspersoon ontbraken. Er was een groot verloop 
onder het personeel, waardoor men elkaar niet of nauwelijks kende en niet afgestemd 
was hoe men elkaar aansprak op gedrag en signalen. Daarbij acht het college de stelling 
van de Inspectie dat er kans zou zijn op herhaling onvoldoende onderbouwd, mede 
gezien het feit dat ter zitting aannemelijk is geworden dat de relatie tussen verweerster 
en de betrokken patiënt bestendig is. Het college legt verweerster een berisping op.

7.6	 RTG	Amsterdam,	11/105,	LJN	YG1957

	 Huisarts.	Grensoverschrijdend	gedrag.	Klacht	gegrond.	 	

Waarschuwing.

Verweerster is de huisarts van de inmiddels overleden moeder van klagers, hierna 
patiënte genoemd. Patiënte en klagers zijn vanaf 1983 tot september 2009 ingeschreven 
bij haar praktijk. Tussen verweerster en de patiënte ontstaat een vriendschappelijke 
relatie die na het overlijden van de vader van klagers in 1993 intenser wordt. Daar heeft 
niemand bezwaar tegen, ook de klagers niet. Verweerster en patiënte nemen samen 
deel aan verschillende sociale activiteiten en gaan gezamenlijk met vakantie. Ook 
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blijft verweerster regelmatig slapen bij patiënte. In 1994 stelt verweerster vanwege de 
vriendschappelijke relatie aan de patiënte voor een andere huisarts te nemen, maar dat 
voorstel wijst zij af. De patiënte wordt in de jaren daarna vergeetachtig en heeft door 
een voortschrijdend dementieproces steeds meer hulp nodig. Verweerster voelt zich in 
toenemende mate verantwoordelijk voor (de zorg van) haar vriendin en patiënte. Dit 
krijgt in 2005 een meer exclusief karakter wanneer de patiënte laat weten te willen dat 
klagers over haar geestelijke achteruitgang niet wordt geïnformeerd. Verweerster res-
pecteert deze wens. De tegenstellingen tussen klagers en verweerster worden zicht-
baar als blijkt dat zij verschillend denken over een door klagers noodzakelijk geachte 
en vervolgens geëffectueerde opname van hun moeder in een BOPZ-instelling. Kla-
gers laten daarna aan verweerster weten dat zij niet wensen dat zij zich nog langer met 
de zorg voor patiënte bemoeien. In september 2009 gaan zowel de patiënte als klagers 
weg uit de praktijk van verweerster. Op 24 maart 2010 overlijdt de patiënte. Verweer-
ster is vanwege de slechte verhoudingen met de familie niet aanwezig op de begrafenis.

Het college stelt voorop dat verweerster onvoldoende afstand van de patiënte heeft 
gehouden. Verweerster was zich wel bewust van de onwenselijkheid en de risico’s 
van het (voort)bestaan van de dubbele relatie van vriendschap en professie. Zij heeft 
echter haar eigen verantwoordelijkheid niet genomen door desnoods tegen de wil van 
de patiënte in de professionele relatie met haar te beëindigen. Voorts heeft zij zich de 
belangen van de patiënte teveel persoonlijk aangetrokken en voor de gerechtvaar-
digde belangen van klagers om adequaat te worden ingelicht onvoldoende oog gehad. 
Tegen deze achtergrond dienen de klachtonderdelen te worden beoordeeld. De klacht, 
inhoudende dat verweerster haar beroepsgeheim door middel van smaad, laster, onbe-
trouwbaarheid en schending van de integriteit heeft geschonden, is niet gegrond. Ver-
weerster heeft de juistheid van de door klagers genoemde voorbeelden betwist. Dat 
betekent dat niet kan worden vastgesteld welke van beide lezingen het meest aanne-
melijk is, zodat het verwijt niet gegrond kan worden bevonden. Het tweede klachton-
derdeel, inhoudende dat verweerster grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond door 
arts te blijven van patiënte, is gegrond. Verweerster had in 1994 tegenover de patiënte 
haar positie als huisarts moeten opgeven. Door de professionele relatie niet te beëindi-
gen heeft zij tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld tot het moment waarop de patiënte 
in of omstreeks 2008 onder behandeling van een andere arts kwam. Verweerster is op 
dit onderdeel tekortgeschoten tegenover de patiënte. Daarentegen is niet aannemelijk 
geworden dat de intieme relatie van verweerster met de patiënte (seksueel) grens-
overschrijdend is geweest en verder is gegaan dan een innige vriendschap. Het derde 
klachtonderdeel, erop neerkomend dat verweerster de zorg en inzet van klagers voor 
hun moeder minachtte, daarover aan klagers en buitenstaanders verkeerde informa-
tie verschafte en buiten klagers om de mantelzorg regelde, is gegrond. Verweerster 
erkent dat zij klagers over de gezondheidstoestand van hun moeder bewust verkeerd 
heeft geïnformeerd. Het college is van oordeel dat zij onjuist heeft gehandeld door in 
plaats van kenbaar te maken dat zij geen enkele informatie zou geven, wat in beginsel 
geoorloofd was geweest, er kennelijk en welbewust voor heeft gekozen om onjuiste 
informatie te geven. Daarmee is zij tegenover klagers tekortgeschoten. Een verdere 
behandeling van dit klachtonderdeel blijft achterwege nu reeds geoordeeld is dat ver-
weerster zich ten onrechte als enige behartiger van de belangen van de patiënte heeft 
beschouwd. In ditzelfde spoor wordt ook het vierde klachtonderdeel, dat verweerster 
de adviezen van andere beroepsbeoefenaars niet serieus heeft genomen, niet verder 
behandeld. Het college waarschuwt verweerster.
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7.7	 RTG	Den	Haag,	2011-066,	LJN	YG2122

	 Arts,	ontvankelijkheid	(huisarts	patiënt	versus	basisarts),	geven	

ondeskundig	advies	en	het	laten	ontstaan	van	een	gevaarlijke	situ-

atie.	Klacht	gegrond.	Waarschuwing	en	publicatie.

Klager is de huisarts van patiënt, geboren in 1916, en bekend met onder andere COPD 
en hartfalen. Daarnaast heeft patiënt al jaren last van jeukklachten, die ondanks 
behandeling door klager en dermatologen niet blijvend zijn verholpen. De arts is 
werkzaam in een centrum voor biologische geneeskunde. Patiënt bezoekt de arts in 
verband met zijn jeukklachten. De arts adviseert patiënt het door de huisarts voorge-
schreven middel Bumetanide (een plaspil) tijdelijk te staken, zonder hierover contact 
op te nemen met de huisarts. Patiënt heeft klager schriftelijk toestemming gegeven 
om relevante gegevens uit zijn medisch dossier te gebruiken ter onderbouwing van de 
klacht tegen de arts. Klager verwijt de arts het gegeven advies en bovendien dat de arts 
niet ter zake kundig is en met zijn advies een gevaarlijke situatie heeft doen ontstaan. 

Naar aanleiding van het primaire betoog van de arts dat klager niet ontvankelijk is in 
zijn klacht aangezien hij geen rechtstreeks belanghebbende is overweegt het college 
als volgt. Het college is van oordeel dat klager wel rechtstreeks belanghebbende is in 
de zin van artikel 65, eerste lid onder a. Wet BIG juncto artikel 47, eerste lid onder b. 
van de Wet BIG. Vast staat immers dat de arts, ondanks het feit dat hij geen behande-
laar was van patiënt op het gebied van de hartproblemen, eenzijdig, zonder overleg 
met klager (als huisarts van patiënt) het behandelbeleid van klager heeft doorkruist, 
waardoor volgens klager een gevaarlijke situatie is ontstaan. Aldus wordt de arts enig 
handelen en nalaten verweten in strijd met het belang van de goede uitoefening van 
individuele gezondheidszorg (de norm van artikel 47, eerste lid onder b. Wet BIG). 
Klager is als behandelend huisarts rechtstreeks in dit belang getroffen, nu zijn beleid 
als behandelaar werd doorkruist (de norm van artikel 65, eerste lid onder a. Wet BIG). 
Dit betekent dat klager in zijn klacht wordt ontvangen. 

Bij de (inhoudelijke) beoordeling van de klacht neemt het college het volgende in 
aanmerking. Vooropgesteld wordt dat deze klacht de instemming heeft van patiënt. 
Naar het oordeel van het college heeft de arts het niet goed gedaan, nu hij patiënt 
heeft geadviseerd te stoppen met de medicatie zonder dit voldoende af te dekken. Dit 
wordt als volgt gemotiveerd. De arts was niet de behandelaar op het gebied van het 
hartfalen, zodat ten minste gevergd had mogen worden dat hij eerst contact hierover 
had opgenomen met de huisarts van patiënt om een en ander af te stemmen. Een brief 
achteraf is ontoereikend. Bovendien ging het om een zeer oude patiënt van bijna 95 
jaar met serieuze hartklachten. Gesteld noch gebleken is dat de arts met patiënt heeft 
besproken wat de mogelijke consequenties (toenemende kortademigheid) zouden 
kunnen zijn wanneer met de plaspillen zou worden gestopt en wat patiënt zou moeten 
doen wanneer hij (andere) klachten zou krijgen. Daarnaast heeft de arts niet voor-
zien in een controlemechanisme (een vangnet). De arts heeft ondanks het door hem 
onderkende risico bij (langdurig) staken van de medicatie geen afspraak gemaakt voor 
het tijdstip waarop de patiënt terug moest komen, noch een ander controlemecha-
nisme ingebouwd, terwijl kennelijk evenmin met patiënt is besproken wat de gevolgen 
zouden kunnen zijn wanneer patiënt langer dan twee weken – de door de arts zelf 
genoemde termijn – de Bumetanide zou staken. Of patiënt hierdoor daadwerkelijk in 
gevaar is geweest, kan het college niet beoordelen, gelet op de tamelijk lage dosering 
van dit door de huisarts voorgeschreven middel. Wel is duidelijk geworden dat de arts 
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geen specifieke deskundigheid op dit gebied had, terwijl zijn optreden gevaarzettend 
is geweest. Daarnaast merkt het College ambtshalve op dat de dossiervoering (te) 
minimaal is geweest. Aan de arts wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd en 
om redenen aan het algemeen belang ontleend wordt publicatie van deze beslissing 
bevolen, op voet van artikel 71 Wet BIG.

7.8	 RTG	Den	Haag,	2012-016,	LJN	YG2235

	 Gezondheidszorgpsycholoog,	behandeling	minderjarige	dochter	van	

klager	zonder	toestemming	klager,	het	opstellen	van	een	verklaring	

over	gezinssituatie	klager	zonder	zijn	toestemming	met	verstrek-

kende	gevolgen.	Klacht	gegrond.	Berisping.

Klager is de vader van dochter A geboren in 2002. Na een echtscheiding tussen klager 
en de moeder van A zijn beide ouders met het gezag over A belast gebleven. De GZ-
psycholoog is een zelfstandig gevestigd gezondheidszorgpsycholoog. A staat - na 
eerdere contacten in 2005 - vanaf 2010 onder behandeling van de GZ-psycholoog. Ook 
de moeder van A staat geruime tijd onder zijn behandeling. In juni 2011 vindt een kort 
geding over de omgangsregeling plaats. De GZ-psycholoog stelt op verzoek van de 
advocaat van de moeder ten behoeve van het kort geding gegevens op schrift over de 
omgang tussen klager, zijn huidige vrouw en A: 
“De situatie rond A lijkt haar ernstig in de problemen te brengen. Er is sprake van een 
Problematische Opvoedingssituatie (POS). In haar gedrag geeft zij aan een loyaliteits-
conflict mee te dragen. A is ‘bezet’. Zij geeft aan het liefst thuis te blijven bij mama. 
Mama is verdrietig. (…) Indien genoemde feiten, zoals door A verteld, juist zijn, is 
professionele hulp voor vader en zijn nieuwe echtgenote noodzakelijk. Moeder heeft 
regelmatig overleg met mij. Ik heb moeder steun toegezegd in haar besluit om A nu 
rust te geven en niet naar vader te laten gaan totdat duidelijk is wat er speelt. Voorts 
moet er onder begeleiding goed overleg plaats gaan vinden tussen ouders.”

Na de behandeling van het kort geding nodigt de GZ-psycholoog klager uit voor een 
gesprek. In het contact daarover in juli 2011 eist klager van de GZ-psycholoog dat hij 
de behandeling van A beeindigt. De GZ-psycholoog spreekt A. diezelfde dag nog 
gedurende een sessie van 90 minuten. Voorts maakt hij die dag een tweede verslag 
op, gericht aan de advocaat van de moeder. Later wordt daarop nog een aanvulling per 
e-mail gezonden. Bij uitspraak van de voorzieningenrechter acht dagen na het contact 
tussen klager en de GZ-psycholoog wordt aan de moeder het bevel gegeven om de 
behandeling van A door de GZ-psycholoog met onmiddellijke ingang stop te zetten, 
zulks op straffe van een dwangsom. A wordt nadien niet meer door de GZ-psycholoog 
behandeld. De klacht houdt zakelijk weergegeven het volgende in: de GZ-psycholoog 
heeft A. zonder toestemming van klager psychologisch behandeld, ondanks het ver-
bod van klager na het kort geding A nog behandeld en hij heeft verklaringen opgesteld 
over klager en zijn vrouw en hun relatie met A, waarvoor klager geen toestemming 
had gegeven, terwijl de gevolgen zeer verstrekkend zijn geweest. 

Naar het oordeel van het college staat voorop dat A ten tijde van de behandeling door 
de GZ-psycholoog minderjarig was. Ingevolge artikel 7:465, eerste lid, BW diende de 
GZ-psycholoog daarom alle verplichtingen van Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW na te ko-
men tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van A, in dit geval beide met het gezag 
belaste ouders. Op de GZ-psycholoog rustte, anders dan de GZ-psycholoog meent, 
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een onderzoeksplicht naar de gezagsverhouding ( CTG 19 april 2011, LjN YG1064), te 
meer nu hij van de echtscheiding wist. Een en ander betekent dat niet alleen de moeder 
maar ook klager geïnformeerd behoorde te worden over (de voortzetting van de) psy-
chologische behandeling van A en dat ook zijn toestemming een voorwaarde voor haar 
behandeling was. Toestemming van beide ouders is alleen dan niet noodzakelijk wan-
neer een behandeling met het oog op de gezondheid van patiënt spoedeisend is of de 
behandeling van niet-ingrijpende aard is, gelet op de uitvoering en de beoogde gevol-
gen van de behandeling. In casu deed zich geen van beide uitzonderingssituaties voor. 
Ook vervalt de eis van toestemming van klager voorts niet omdat klager “op de hoogte 
was”, zoals de GZ-psycholoog heeft betoogd. Uit e-mailcontact blijkt weliswaar van 
kennisname van dit consult, maar ook dat deze kennis betrekking had op een behande-
ling voor buikklachten van A. Dit behoefde geen indicatie te zijn voor een psycholo-
gische behandeling van ingrijpende aard. Hetzelfde geldt voor de behandeling in 2005 
in verband met een koemelkallergie. Van een voortgezette behandeling is dus geen 
sprake. Gezien de ongewijzigde omstandigheden (geen spoed, geen niet-ingrijpende 
behandeling) gold de voorwaarde van klagers toestemming voor behandeling evenzeer 
op de dag van het contact van de GZ-psycholoog met klager. De expliciete weigering 
van klager die ochtend had dan ook tot het staken van de behandeling moeten leiden. 
Dit zou alleen dan anders zijn geweest, wanneer zou zijn gebleken dat klager met zijn 
weigering niet het belang van A voorop stelde, maar veeleer handelde vanuit een ander 
motief. Het College heeft voor die aanname echter geen aanwijzingen. Wat de klacht 
over het opstellen van de verklaring(en) betreft geldt dat niet ter discussie staat dat de 
omgang tussen klager en de moeder van A met moeilijkheden gepaard gaat en dat A 
daarvan problemen kan ondervinden. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat 
de GZ-psycholoog zorgen had over A. Dit betekent echter niet dat het was toegestaan 
om verklaringen en waardeoordelen te geven over klager (en zijn huidige vrouw). 
Ingevolge het goed hulpverlenerschap, uitgewerkt in de artikelen III 3.2.22 en III 3.3.16 
van de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 2007, was 
daarvoor de toestemming van klager nodig. Voorts is niet gebleken dat de GZ-psycho-
loog een afweging van belangen heeft gemaakt, zich onafhankelijk en objectief heeft 
opgesteld en - zich bewust van een situatie met mogelijke (professionele) rolverwar-
ring - die rolverwarring heeft vermeden. Dit zijn vereisten die eveneens in de Beroeps-
code NIP staan. Immers, in een de GZ-psycholoog bekend echtscheidingsconflict 
heeft de GZ-psycholoog door het opstellen van de verklaring partij gekozen voor de 
moeder en tegen klager. Voor een goede beroepsuitoefening is echter van belang dat 
GZ-psychologen terughoudend zijn bij de presentatie van feiten en waardeoordelen 
die zij weliswaar voor waar houden, maar niet zelfstandig hebben onderzocht. Zij 
dienen de gerechtvaardigde belangen van een ander dan de patiënt (A en de moeder) 
ten gunste van wie de verklaring wordt opgesteld, te weten klager als de vader, in het 
oog te houden. Niet relevant is of de feiten, die in de visie van de GZ-psycholoog een 
verklaring wenselijk maakten, ook daadwerkelijk vaststaan. De GZ-psycholoog heeft 
daarom ook op dit punt in strijd gehandeld met hetgeen in de beroepsgroep als norm 
wordt aanvaard. De conclusie van het voorgaande is dat de klacht in al haar onderdelen 
gegrond is. Bij de oplegging van de na te noemen maatregel wordt naast de ernst van 
verwijtbare gedragingen en de ernst van de gevolgen mede in aanmerking genomen 
dat de GZ-psycholoog bij A een forensische onderzoeksmethode heeft toegepast, op 
een zodanige wijze dat dit buiten zijn bevoegdheid valt en waarmee hij zijn behan-
delbeleid in een onduidelijk kader heeft geplaatst. Voorts is opgevallen dat de GZ-
psycholoog ook tijdens de behandeling van de klachtzaak geen enkel signaal heeft 
gegeven waaruit kan blijken dat hij het onjuiste van zijn handelwijze achteraf alsnog 
inziet. Aan de GZ-psycholoog wordt de maatregel van berisping opgelegd.
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7.9	 RTG	Eindhoven,	10173,	LJN	YG1825

	 Gynaecoloog.	Diverse	rollen	als	leidinggevende,	behandelaar	en	 	

emotionele	relatie.	Klacht	gegrond.	Berisping.

Klaagster is werkzaam als doktersassistente bij de polikliniek gynaecologie van een 
ziekenhuis. Verweerder is daar werkzaam als gynaecoloog. Verweerder begeleidt 
de zwangerschap en bevalling van klaagster. Na de bevalling ontstaan depressieve 
klachten bij klaagster. Verweerder behandelt klaagster met antidepressiva en voert 
een introïtusplastiek uit wegens pijn bij coïtus. Klaagster wordt enkele maanden op 
de PAAZ-afdeling opgenomen. De depressieve klachten houden aan en verweerder 
verwijst klaagster naar een psychotherapeut. Later ontstaat, volgens klaagster, een 
seksuele relatie tussen klaagster en verweerder. Verweerde betwist dit. Op verzoek 
van klaagster start verweerder seksuele therapie waarbij hij aparte gesprekken voert 
met haar en met haar echtgenoot. Na enkele sessies stopt verweerder daarmee. Enkele 
weken daarna besluit klaagster haar baan op te zeggen omdat zij van mening is dat 
voor haar een onwerkbare situatie op de polikliniek is ontstaan. Klaagster klaagt 
allereerst over het langdurig, zonder overleg met de huisarts, behandelen van een 
postnatale depressie terwijl van een gynaecoloog de vereiste kennis hiervan niet kan 
worden verwacht. (1) Daarnaast is zij van mening dat een introïtusplastiek vanwege 
dyspareunie (pijn tijdens of direct na de coïtus) niet de voor de hand liggende thera-
pie is in de beginfase van haar depressie, omdat een dergelijke klacht na het opklaren 
van de depressie meestal vanzelf verdwijnt. Daarnaast dient, alvorens deze therapie 
te beginnen, te worden nagegaan of er mogelijk sprake is van relatieproblematiek. (2) 
Vervolgens is zij van mening dat verweerder onprofessioneel handelde door seksuele 
therapie te starten, wetende dat er al ernstige relatieproblemen waren. (3) Tot slot 
verwijt klaagster verweerder dat hij de behandelrelatie niet heeft beëindigd op het 
moment dat er een andersoortige relatie tussen hem en klaagster ontstond. Daardoor 
is ernstige verwarring ontstaan over de diverse rollen die hij vervulde. (4) 

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel is het college van oordeel dat een gynae-
coloog in beginsel geen postnatale depressies dient te behandelen. Als een gynaeco-
loog een dergelijke behandeling al start, dient dat in elk geval te gebeuren op basis 
van adequate diagnostiek, een deugdelijk behandelplan en goede dossiervorming ook 
wat betreft medicatiebeleid, contact met andere hulpverleners etc. Naar het oordeel 
van het college is aan al deze voorwaarden in dit geval niet voldaan en is dit klachton-
derdeel gegrond. Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel voert verweerder aan 
dat er geen sprake was van een introïtusplastiek maar van een excisie van een litte-
ken waarvan patiënte had aangegeven veel last te hebben. Het college overweegt dat 
verweerder niet tuchtrechtelijk valt te verwijten dat hij deze operatie heeft verricht. 
Ten aanzien van het derde klachtonderdeel geeft verweerder toe dat hij de seksu-
ele therapie niet had moeten starten. Het college acht dit klachtonderdeel gegrond. 
Verweerder wist dat klaagster gevoelens voor hem koesterde, hij was haar leidingge-
vende en er was een vriendschappelijke relatie met het echtpaar. Verweerder wist dat 
er relatieproblemen waren tussen klaagster en haar echtgenoot. Ten aanzien van het 
vierde klachtonderdeel betwist verweerder dat er sprake was van een seksuele relatie. 
Dit is volgens het college ook niet gebleken. Tevens ontkent verweerder dat er sprake 
was van een langdurige persoonlijke relatie. Het college acht die ontkenning echter 
niet geloofwaardig.
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Verweerder had zich naar het oordeel van het college moeten realiseren dat er sprake 
was van onvoldoende professionele distantie om ook als behandelaar van patiënte te 
blijven optreden. Dat geldt met name voor wat betreft de behandeling van de post-
natale depressie en de seksuele therapie. Het college is met klaagster van oordeel dat 
verweerder de diverse rollen die hij ten opzichte van klaagster vervulde onvoldoende 
heeft gescheiden en daardoor bij klaagster ernstige verwarring heeft veroorzaakt. In 
zoverre acht het college dit klachtonderdeel gegrond. Volgt: gedeeltelijke gegrondver-
klaring met een berisping.

7.10	 RTG	Eindhoven,	1190a,b,c,d,	LJN	YG2227,	YG2228,	YG2229,	

YG2230

	 Specialist	ouderengeneeskunde,	twee	verpleegkundigen	en	een	gz-

psycholoog.	Behandelteam	van	een	ggz-instelling	heeft	de	familie	

van	de	patiënt	genegeerd	bij	de	overplaatsing	van	de	patiënt.	Klacht	

gegrond.	Waarschuwing	en	publicatie.

Klaagster is de dochter van een patiënt die langdurig is opgenomen in een ggz-instel-
ling. Hij wordt behandeld door een team bestaande uit een arts ouderengeneeskunde, 
een gz-psycholoog en twee verpleegkundigen. Omdat het team oordeelt dat het voor 
de patiënt beter zou zijn als hij zou worden overgeplaatst naar een psychogeriatrisch 
verpleeghuis en patiënt zelf niet in staat is om zijn wil te uiten, vinden er gesprekken 
met de familie plaats. De familie is het met de overplaatsing niet eens en geeft geen 
toestemming. Desondanks doet het behandelteam bij het CIZ een aanvraag voor de 
overplaatsing en worden alle ‘toestemmingsvragen cliënt’ op het aanvraagformulier 
namens patiënt ingevuld met ‘ja’ hetgeen volgens verweerders de gebruikelijke gang 
van zaken was. Het formulier wordt niet door (de familie van) de patiënt ondertekend 
of ter ondertekening voorgelegd. CIZ geeft hierop een indicatie af. In verband met de 
voorgenomen overplaatsing vraagt de familie om een second opinion van een externe 
deskundige. Ondertussen vindt de verhuizing van de patiënt toch plaats. De vier leden 
van het behandelteam tegen wie de klacht wordt ingediend, geven aan gezamenlijk 
voor de behandeling verantwoordelijk te zijn. 

Het college oordeelt dat de overplaatsing niet zonder de toestemming van (de familie 
van) de patiënt had mogen plaatsvinden. Er was geen sprake van een acute noodzaak 
die een overplaatsing zonder toestemming zou kunnen legitimeren. Er kan door 
verweerders ter rechtvaardiging geen beroep worden gedaan op de door het CIZ 
afgegeven indicatie, omdat deze niet op verzoek van (de familie van) de patiënt is 
aangevraagd en tot stand gekomen. Het college vindt het voorts pijnlijk te moeten 
constateren dat de ‘toestemmingsvragen’ ten onrechte en in strijd met de waarheid 
met ‘ja’ zijn beantwoord, terwijl er in het geheel geen toestemming was. Ook de gang 
van zaken met betrekking tot het vragen van een second opinion is niet juist geweest. 
Het had op de weg van het team gelegen om met de familie nader overleg over de door 
hen gewenste externe second opinion te hebben, alvorens tot de onvrijwillige over-
plaatsing over te gaan. Alle teamleden krijgen een waarschuwing.
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7.11	 CTG,	C2011.421

	 Internist-intensivist.	Omschrijving	van	een	geval	waarin	een	arts	

mocht	aannemen	dat	de	patiënte	zou	hebben	ingestemd	met	de	be-

handeling	en	mocht	nalaten	gevolg	te	geven	aan	het	verzoek	van	de	

gevolmachtigde	om	te	handelen	overeenkomstig	het	door	patiënte	

ondertekende	behandelverbod.	Hoger	beroep	slaagt,	de	in	eerste	

aanleg	opgelegd	maatregel	vervalt.

Klaagster is de dochter van patiënte die door de huisarts op 22 oktober 2010 is door-
verwezen naar de SEH van het ziekenhuis wegens een plotselinge verergering van 
haar COPD. Patiënte wordt diezelfde dag opgenomen op de IC-afdeling alwaar een 
behandeling door middel van beademing wordt gestart. Vanaf 23 oktober 2010 is de 
arts, internist-intensivist, bij de behandeling van patiënte betrokken. Op 24 oktober 
2010 overhandigt klaagster een volmacht alsmede een verklaring van patiënte aan de 
arts houdende een euthanasieverzoek en een behandelverbod. Op 25 oktober 2010 eist 
klaagster in een gesprek met de arts dat de behandeling van de patiënte wordt ge-
staakt, omdat dit de wens van patiënte zou zijn en klaagster gevolmachtigd is om deze 
te verwoorden. Op 27 oktober 2010 komt het multidisciplinair overleg unaniem tot de 
conclusie dat behandeling zinloos is. De behandeling wordt in overleg met de familie 
gestaakt. Klaagster verwijt de arts onder meer dat hij geen gehoor heeft gegeven aan 
de wens van patiënte tot niet behandelen. Het Regionaal Tuchtcollege neemt voor 
de beoordeling van de handelwijze van de arts tot uitgangspunt dat hij de ingezette 
behandeling diende voort te zetten zolang daarvoor naar de maatstaven van een 
redelijk bekwaam en redelijk handelend arts de noodzaak aanwezig was en zolang hij 
er niet van op de hoogte was dat patiënte een behandelverbod had getekend. Volgens 
het Regionaal Tuchtcollege heeft de arts zich gericht op het al dan niet zinvol zijn van 
de behandeling, terwijl de wil van patiënte leidend had behoren te zijn. Het Regionaal 
Tuchtcollege komt tot het oordeel dat de arts de behandeling van patiënte eerder had 
moeten staken en legt de maatregel van een waarschuwing op. 

Het Centraal Tuchtcollege stelt voorop dat het onderhavige geval door de volgende 
omstandigheden wordt gekenmerkt:
I. patiënte was als gevolg van de aandoening waarvoor zij was opgenomen en de 

behandeling daarvan niet langer bij machte haar wil te verklaren en daarom niet in 
staat tot een behoorlijke waarneming van haar bij de behandeling betrokken belan-
gen;

II. deze belangen werden behartigd door klaagster krachtens een haar door patiënte 
gegeven volmacht;

III. patiënte heeft een schriftelijke verklaring ondertekend waarin zij te kennen geeft, 
kort samengevat, dat wanneer zij in een toestand zou komen te verkeren waarin 
zij ondraaglijk en uitzichtloos zou lijden, of geen redelijk uitzicht zou bestaan op 
terugkeer naar een voor haar waardige levensstaat, of haar verdergaande ontluis-
tering zou zijn te voorzien, en, onder meer wegens geldende eisen van zorgvul-
digheid, niet zou kunnen worden voldaan aan haar in die verklaring opgenomen 
euthanasieverzoek, zij uitdrukkelijk toestemming weigert voor elke verdere 
medische behandeling, waaronder levensverlengende medische handelingen als 
reanimatie en kunstmatige toediening van vocht en voeding, met uitzondering van 
zuiver palliatieve pijnbestrijding.
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Naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege geldt in een zodanig geval het vol-
gende. Uitgangspunt moet zijn dat een schriftelijk behandelverbod als wilsuiting van 
de patiënt serieus moet worden genomen bij de beoordeling of de patiënt geacht kan 
worden in te stemmen met de ingezette of voorgenomen medische behandeling. De 
eigen verantwoordelijkheid van de arts voor de zorg die hij als goed hulpverlener 
moet bieden, doet daaraan niet af. Indien de voor de behandeling van de patiënt (eind)
verantwoordelijke arts door de gevolmachtigde van de patiënt wordt verzocht ten 
aanzien van de patiënt te handelen overeenkomstig het behandelverbod, zal de arts 
daarom niet alleen moeten handelen in het licht van zijn eigen verantwoordelijkheid 
als behandelend arts ten aanzien van de zorg die hij als goed hulpverlener moet bieden, 
maar ook met het oog op de belangen van de patiënt zoals die worden gediend (niet 
alleen door de medische zorg maar ook) door de wilsverklaring van de patiënt die in 
het behandelverbod tot uitdrukking komt. De arts zal daarbij in beginsel ervan moeten 
uitgaan dat in het behandelverbod de actuele wil van de patiënt is uitgedrukt. Alleen 
indien de arts redenen heeft daaraan te twijfelen op grond van concrete aanwijzingen, 
zoals met betrekking tot de ouderdom van de verklaring of de verstandelijke vermo-
gens van de patiënt ten tijde van het tekenen van de verklaring, zal hij met voortva-
rendheid en bij voorkeur in goed overleg met de gevolmachtigde moeten nagaan of 
het behandelverbod overeenstemt met de wil van de patiënt op het laatste moment dat 
deze nog in staat was deze te uiten. Alvorens te beslissen op het verzoek van de gevol-
machtigde zal de arts met voortvarendheid moeten onderzoeken en zo goed mogelijk 
moeten vaststellen in hoeverre een of meer van de in het behandelverbod omschre-
ven toestanden zich voordoen. Daarbij zal de arts zoveel mogelijk en in goed overleg 
met de gevolmachtigde moeten vaststellen wat de bedoelingen van de patiënt zijn ten 
aanzien van de reikwijdte van het behandelverbod, meer in het bijzonder ten aanzien 
van wat de patiënt niet meer een voor hem of haar aanvaardbare kwaliteit van leven 
zou vinden. Indien sprake is van een of meer van de in het behandelverbod genoemde 
toestanden, zal de arts moeten beoordelen of de door hem ingezette of voorgeno-
men behandeling van de patiënt naar redelijke verwachting binnen een aanvaardbare 
termijn zal leiden tot een zodanige verbetering van de toestand van de patiënt, dat 
aannemelijk is dat het behandelverbod naar de daaromtrent gebleken bedoeling van 
de patiënt daarop niet langer betrekking heeft. Alleen indien en voor zolang als de arts 
van oordeel is dat de ingezette of voorgenomen behandeling dat vooruitzicht biedt, zal 
de arts mogen aannemen dat de patiënt zou hebben ingestemd met de behandeling en 
mogen nalaten gevolg te geven aan het verzoek van de gevolmachtigde om te handelen 
overeenkomstig het behandelverbod. Bij het voorgaande wordt ervan uitgegaan dat 
de gevolmachtigde steeds de mogelijkheid heeft de beslissingen van de arts te laten 
toetsen door middel van het inwinnen van een second opinion en dat de arts daartoe 
de vereiste medewerking verleent. De arts heeft naar het oordeel van het Centraal 
Tuchtcollege met betrekking tot het verzoek van klaagster om te handelen overeen-
komstig het behandelverbod, niet gehandeld in strijd met hetgeen van hem, gelet op 
voorgenoemde uitgangspunten, mocht worden verwacht. Het Centraal Tuchtcollege 
overwoog hiertoe, kort samengevat, als volgt. Volgens de arts bestond er op 25 oktober 
2010 een reële medische verwachting dat patiënte door de behandeling door de opge-
treden acute situatie heen zou kunnen komen en dat de levensbedreigende situatie zou 
kunnen worden afgewend. De arts heeft onweersproken gesteld dat hij, naar aanlei-
ding van de door klaagster op 25 oktober 2010 geuite eis om de behandeling onmid-
dellijk te staken, diverse mensen, waaronder het IC-team, de longarts en de huisarts, 
heeft benaderd met de vraag hoe hij diende te handelen en wat patiënte in de actuele 
behandelsituatie zou hebben gewenst. Naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege 
heeft de arts hiermee voldoende adequaat gehandeld naar aanleiding van de eis van 
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klaagster om de behandeling onmiddellijk te staken. Het Centraal Tuchtcollege acht 
hierbij van doorslaggevend belang dat er geen sprake was van een zodanig spoedei-
sende situatie dat direct ingrijpen noodzakelijk was, omdat patiënte was gesedeerd 
en niet aannemelijk was dat zij in deze toestand ernstig leed. Gelet op het feit dat het 
staken van de behandeling onomkeerbaar was, acht het Centraal Tuchtcollege het niet 
onredelijk dat de arts een korte periode heeft gebruikt om te bezien of de behandeling 
het beoogde effect had en om de wens van patiënte in deze behandelsituatie voor zover 
mogelijk te achterhalen. Vast staat dat de arts de situatie van patiënte op 27 oktober 
2010 heeft besproken in het multidisciplinair overleg en dat de betrokken behandela-
ren oordeelden dat van voortzetten van de behandeling geen stabilisering of verbete-
ring te verwachten was en dat de behandeling niet langer kon worden aangemerkt als 
medisch zinvol handelen. De behandeling is vervolgens ook in overleg met de familie 
gestaakt. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de klacht alsnog ongegrond wordt 
verklaard. De maatregel van waarschuwing komt te vervallen.

7.12	 CTG	C2011/258,	C2011/259,	LJN	YG2440

	 Gynaecoloog.	Klachten	van	zowel	de	Inspectie	voor	de	Volksgezond-

heid	als	van	de	ouders	wier	dochtertje	twee	dagen	na	de	geboorte	

is	overleden.	Beide	klachten	zijn	nagenoeg	aan	elkaar	gelijk	en	zien	

op	het	handelen/nalaten	van	de	gynaecoloog	ten	tijde	van	de	beval-

ling	en	geboorte	van	het	dochtertje	van	klagers	op	5	mei	2009.	De	

klachten	worden	deels	gegrond	en	deels	ongegrond	bevonden.	Hoger	

beroep	slaagt	gedeeltelijk.	De	in	eerste	aanleg	al	opgelegde	beris-

ping	blijft	echter	gehandhaafd.

De klacht heeft betrekking op een patiënte die eerder na een spoedsectio is bevallen 
van een gezonde zoon. Deze eerdere zwangerschap van patiënte was gecompliceerd 
door zwangerschapsdiabetes, primaire weeënzwakte, een matig CTG, koorts en een 
relatief groot kind. Bij deze tweede zwangerschap worden op de polikliniek alle risico’s 
onderkend en met patiënte besproken door de eigen behandelend gynaecoloog. Op 4 
mei 2009 om 07.00 uur beginnen bij patiënte om 07.00 uur de weeën. Op 5 mei 2009 
(nationale feestdag met zondagsdienst) om 06.45 uur wordt zij in het ziekenhuis op-
genomen en aangesloten aan het CTG-apparaat. Om 10.30 uur wordt zij getoucheerd 
door een verloskundige en wordt 4 cm ontsluiting geconstateerd. Op 5 mei 2009 heeft 
de gynaecoloog dienst. Bij de aanvang van de dienst om 09.00 uur wordt hij door 
zijn collega, die vóór hem dienst heeft, niet (telefonisch) op de hoogte gesteld van 
de opname van patiënte. De gynaecoloog, die vlakbij het ziekenhuis woont, begeeft 
zich omstreeks 10.30 uur naar het ziekenhuis. Om 13.30 uur bezoekt de gynaecoloog 
patiënte voor de eerste keer. Een proefbaring met bijstimulatie wordt besproken. De 
dienstdoende verloskundige breekt om 14.00 uur de vliezen van patiënte en meconi-
umhoudend vruchtwater wordt geconstateerd. Na overleg met de gynaecoloog geeft 
de verloskundige opdracht om bij te stimuleren met oxytocine. Om 14.45 uur wordt 
een infuus aangelegd, waarna enige progressie, zij het matige, van de weeënactiviteit 
optreedt. Tot 18.15 uur valt deze wel binnen een acceptabele bandbreedte. De verlos-
kundige uit omstreeks 15.30 uur tegenover de gynaecoloog haar bezorgdheid over het 
ingezette beleid bij patiënte. Hij antwoordt dat, als zij denkt dit niet aan te kunnen, zij 
niet geschikt is voor tweedelijns verloskunde, of woorden van gelijke strekking. Om 
16.45 uur ziet hij patiënte voor de tweede maal. Er is op dat moment een acceptabel 
CTG. De gynaecoloog gaat om 17.10 uur naar huis. Hij heeft thuis de mogelijkheid het 
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EPD (elektronisch patiëntendossier) te lezen maar geen mogelijkheid om het CTG te 
zien. Voor 18.00 uur zijn er op het CTG geen noemenswaardige afwijkingen waar te 
nemen die nopen tot interventie. Om 18.00 uur verhoogt de verloskundige de stand 
van de epiduraalpomp. De pijn bij patiënte is inmiddels veranderd van karakter. Tussen 
19.30 uur en 20.10 uur is niemand bij patiënte en haar echtgenoot op de verloskamer 
aanwezig. Om 20.10 uur komt de coassistente bij patiënte. Zij merkt op dat het CTG 
ernstig is verslechterd. Zij informeert de verloskundige onmiddellijk. De gynaecoloog 
wordt gebeld. Deze komt om 20.30 uur in het ziekenhuis aan en besluit tot een spoed-
sectio. Het kind, een meisje, wordt om 21.01 uur geboren en is in zeer slechte toestand. 
Het meisje overlijdt op 7 mei 2009 in het bijzijn van haar ouders. Op 22 mei 2009 vindt 
een nagesprek plaats, waaraan de ouders, de eigen behandelend gynaecoloog en de 
gynaecoloog deelnemen.

De Inspectie voor de volksgezondheid en de ouders verwijten de gynaecoloog dat hij:
- de medische voorgeschiedenis van patiënte onvoldoende heeft laten meewegen in 

zijn beleid;
- geen aantekeningen heeft gemaakt ten aanzien van zijn beleid bij deze patiënte met 

een hoog risico;
- zich onprofessioneel heeft opgesteld door de verloskundige openlijk te bekritiseren;
- naar huis is gegaan terwijl er nauwelijks progressie van de baring was en zich ver-

scheidene complicaties bij patiënte aandienden;
- niet adequaat heeft gehandeld door geen contact op te nemen met de verloskundige 

in de ruim drie uur na zijn vertrek uit het ziekenhuis om de voortgang van de baring 
en de toegenomen pijnervaring van zijn patiënte te bespreken;

- in het gesprek met de ouders op 22 mei 2009 heeft aangegeven dat hij opnieuw de-
zelfde keuzes zou maken, waarmee hij blijkt heeft gegeven van onvoldoende inzicht 
in zijn eigen handelen.

Het Regionaal Tuchtcollege is van oordeel dat de klachtonderdelen op een na alle 
gegrond zijn en dat de gynaecoloog in verschillende opzichten ernstig tekort is ge-
schoten tegenover het kind en patiënte. Zo overweegt het Regionaal Tuchtcollege dat 
de gynaecoloog veel eerder bij patiënte langs had moeten gaan. Dan was hem waar-
schijnlijk duidelijk geworden dat de baring slecht vorderde sinds de binnenkomst van 
patiënte in het ziekenhuis en dat zij verdere begeleiding en extra aandacht zijnerzijds 
verdiende. Daarnaast heeft de gynaecoloog (ten onrechte) noch van zijn bezoek aan 
patiënte noch van hetgeen besproken is, aantekening in de status gemaakt. Aan-
nemelijk wordt geacht dat hij ook toen geen of onvoldoende aandacht heeft besteed 
aan de bijzondere voorgeschiedenis van patiënte en afspraken die eerder met haar 
gemaakt waren. Daarnaast oordeelt het Regionaal Tuchtcollege het als ongepast dat 
de gynaecoloog in aanwezigheid van anderen de competentie van de verloskundige ter 
discussie heeft gesteld. Door vervolgens zonder overleg of nadere instructies te geven 
het ziekenhuis te verlaten, heeft hij naar het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege 
hoogst onverantwoord gehandeld.

Het Centraal Tuchtcollege heeft geen aanmerkingen op de gang van zaken op 5 mei 
2009 tot omstreeks 17.00 uur. Er was op dat moment, naar het oordeel van het Centraal 
Tuchtcollege, ook onvoldoende aanleiding voor de gynaecoloog, mede nu hij vlakbij 
het ziekenhuis woonde, om niet naar huis te gaan om te eten. De hierop betrekking 
hebbende klachtonderdelen zijn dan ook niet gegrond. Van de gynaecoloog had echter 
wel verwacht mogen worden dat hij ook vanuit zijn huis de regie over de bevalling 
hield nu er sprake was van een risicovolle bevalling. Hij had toen hij uit het ziekenhuis 
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vertrok duidelijke afspraken met de verloskundige moeten maken en vervolgens, 
toen hij langere tijd niets hoorde, eigener beweging contact op moeten nemen met 
de verloskundige en niet, toen hij geen berichten kreeg vanuit het ziekenhuis, mogen 
afwachten. Dit gebrek aan regie en het feit dat hij in aanwezigheid van anderen de 
competentie van de verloskundige ter discussie heeft gesteld, worden hem tuchtrech-
telijk aangerekend. Hem is evenzeer een verwijt te maken van het feit dat hij in de 
status geen aantekeningen heeft gemaakt van het bezoek dat hij omstreeks 13.30 aan 
patiënte heeft gebracht. Ook ontbreken aantekeningen in het dossier van eventueel 
gemaakte afspraken bij het tweede bezoek aan patiënte omstreeks 16.45 uur. Uitvoe-
ring geven aan een behandelbeleid is naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege 
een dynamisch proces. Het is van belang dit proces en eventuele aanpassingen daarin 
nauwgezet vast te leggen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van een 
eventuele overdracht, strekt in geval van complicatie of incidenten tot vergemakke-
lijking van een reconstructie van de toedracht en stelt de behandelaar in staat verant-
woording af te leggen over het gevoerde beleid. Ook op dit punt is de gynaecoloog een 
tuchtrechtelijk verwijt te maken.

Het Centraal Tuchtcollege is van oordeel dat de ernst van de gemaakte fouten de maat-
regel van een berisping rechtvaardigt.
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8.1  Collegeleden	en	medewerkers	
	 Regionaal	Tuchtcollege	Groningen

Naam	 Functie

mr.	dr.	H.L.C.	Hermans	 Voorzitter	

mr.	P.W.M.	Huisman	 	Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	J.G.W.	Lootsma-Oude	Nijeweme	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	K.M.	Makkinga	 	Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

prof.	dr.	J.H.M.	Willems	 	Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	dr.	R.H.	de	Bock	 Lid-jurist

mr.	W.J.	de	Boer,	arts	 Lid-jurist

mr.	dr.	W.J.A.M.	Dijkers	 Lid-jurist

mr.	A.H.M.	Dölle	 Lid-jurist	

mr.	M.	Griffioen	 Lid-jurist

mr.	dr.	L.	Groefsema	 Lid-jurist

mr.	H.	van	Lokven-van	der	Meer		 Lid-jurist

prof.	mr.	L.	Timmerman	 Lid-jurist	

J.E.	Boiten		 Lid-apotheker

E.E.	Gerbrands		 Lid-apotheker

W.L.E.	Haarman	 Lid-apotheker

B.J.	Talsma	 Lid-apotheker

drs.	B.W.J.	Bens,	SEH-arts	 Lid-arts

E.M.	ter	Braak,	huisarts	 Lid-arts

dr.	S.A.J.	van	den	Broek,	cardioloog	 Lid-arts

P.F.	Bögels,	huisarts	 Lid-arts

dr.	H.D.	de	Boer,	anesthesioloog	 Lid-arts

dr.	H.J.B.	van	den	Brom,	oogarts	 Lid-arts

C.L.	Bruinsma,	psychiater	 Lid-arts

J.M.	Burggraaff,	gynaecoloog	 Lid-arts

dr.	J.Q.P.J.	Claessen,	kno-arts	 Lid-arts

dr.	H.A.	van	Dijk,	kinderarts	en	vertrouwensarts	 Lid-arts

H.	Donkers,	verzekeringsgeneeskundige		 Lid-arts

H.R.	van	Dop,	chirurg	 Lid-arts

dr.	R.A.	Droog,	chirurg	 Lid-arts

R.	van	der	Eijk,	huisarts	 Lid-arts

mr.	A.	Felder,	verzekeringsgeneeskundige	 Lid-arts

M.E.H.M.	Fortuin,	oogarts	 Lid-arts

C.J.	Groenewold,	huisarts	 Lid-arts

W.P.	Haanstra,	internist	 Lid-arts

dr.	C.	Halma,	internist	 Lid-arts

dr.	A.J.K.	Hondius,	psychiater	 Lid-arts

S.J.C.	van	Hoof,	radioloog		 Lid-arts

C.	van	der	Houwen,	gynaecoloog		 Lid-arts	

dr.	ir.	J.G.	Konings,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

F.	Krijnen,	huisarts	 Lid-arts

E.J.	Mulder,	chirurg	 Lid-arts

dr.	M.J.	Nagelsmit,	cardioloog	 Lid-arts

J.U.R.	Niewold,	neuroloog		 Lid-arts

E.	van	Pinxteren-Nagler,	kinderarts	 Lid-arts

dr.	A.T.	van	Rheineck	Leyssius,	anesthesioloog		 Lid-arts

H.	Rumpt,	huisarts	 Lid-arts

dr.	A.	Schaafsma,	neuroloog		 Lid-arts

B.R.	Schudel,	huisarts	 Lid-arts

R.M.W.	Smeets,	psychiater	 Lid-arts
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Naam	 Functie

prof.	dr.	J.W.	Snoek,	neuroloog	 Lid-arts

M.J.T.	Tijkotte,	specialist	ouderengeneeskunde	 Lid-arts

dr.	J.C.	Bosmans	 Lid-fysiotherapeut

prof.	dr.	P.U.	Dijkstra	 Lid-fysiotherapeut

A.H.C.M.	Snel	 Lid-fysiotherapeut

B.E.	Visser-Fijn	van	Draat	 Lid-fysiotherapeut

dr.	Th.A.M.	Deenen	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	G.F.E.C.	van	Linden	van	den	Heuvell		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

R.	Poll		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

G.G.A.	Schuitemaker	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

M.H.	Dijkers-Verbaan		 Lid-psychotherapeut

dr.	J.P.C.	Jaspers		 	Lid-psychotherapeut

dr.	R.J.	Takens		 Lid-psychotherapeut

J.R.	Eikelenboom	 Lid-tandarts

P.	de	Haan	 Lid-tandarts

P.A.	Mouw	 Lid-tandarts

dr.	J.H.	van	der	Veen	 Lid-tandarts

W.	Donker-Ewald	 Lid-verloskundige	 	

M.	van	den	Hof-Boering	 Lid-verloskundige

M.	Matter	 Lid-verloskundige

A.H.G.	Buurman		 Lid-verpleegkundige

J.	Mulder		 Lid-verpleegkundige

J.	van	der	Sluis		 Lid-verpleegkundige

	

mr.	L.C.	Commandeur	 Secretaris

mr.	Y.M.C.	Bouman	 Plv.	secretaris

mr.	N.	Brouwer	 Plv.	secretaris,	tevens	administratief	

	 juridisch	medewerker

mr.	H.D.	de	Groot	 Plv.	secretaris

mr.	H.J.	Idzenga	 Plv.	secretaris

mr.	F.E.	Mobach-Visser	 Plv.	secretaris

mr.	A.A.	Verhoeven-Heemskerk	 Plv.	secretaris

mr.	J.	Visser	 Plv.	secretaris

mr.	J.	Wiersma-Veenhoven	 Plv.	secretaris

G.G.	Nijland-Venema	 Administratief	juridisch	medewerker

R.	Hehanussa	 Medewerker	facilitair	management
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8.2  Collegeleden	en	medewerkers	
	 Regionaal	Tuchtcollege	Zwolle

Naam	 Functie

mr.	A.L.	Smit	 Voorzitter

mr.	W.J.B.	Cornelissen	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	D.J.	van	Dijk		 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	E.W.	de	Groot		 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	J.W.	Ilsink	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	A.A.A.M.	Schreuder	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	D.M.	Schuiling	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	J.E.	van	den	Steenhoven-Drion		 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	Th.C.M.	Willemse	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

prof.	mr.	J.C.J.	Dute	 Lid-jurist	

mr.	dr.	Ph.S.	Kahn	 Lid-jurist	

mr.	E.W.M.	Meulemans	 Lid-jurist

P.C.	Daniels-Hansum	 Lid-apotheker

Y.M.G.	van	Remmerden-Gleis		 Lid-apotheker

dr.	Th.F.J.	Tromp	 Lid-apotheker

B.	Veen	 Lid-apotheker

C.I.M.	Aalders,	gynaecoloog	 Lid-arts

dr.	P.P.G.	van	Benthem,	kno-arts	 Lid-arts

dr.	R.H.	Boerman,	neuroloog	 Lid-arts

M.H.	Braakman,	psychiater	 Lid-arts

dr.	R.	Brons,	cardioloog	 Lid-arts

dr.	F.	Brus,	kinderarts	 Lid-arts

G.W.A.	Diehl,	huisarts	 Lid-arts

A.	Felder,	verzekeringsarts	 Lid-arts

dr.	H.A.	van	Dijk,	kinderarts	 Lid-arts

M.E.H.M.	Fortuin,	oogarts	 Lid-arts

prof.	dr.	J.A.	Grotenhuis,	neurochirurg	 Lid-arts

dr.	P.J.M.	van	Gurp,	internist	 Lid-arts

dr.	T.D.	de	Haan,	uroloog	 Lid-arts

dr.	P.	Houpt,	plastisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	A.	Huisman,	gynaecoloog	 Lid-arts

A.L.T.	Imholz,	internist	 Lid-arts

dr.	P.J.G.	Jörning,	chirurg	 Lid-arts

M.D.	Klein	Leugemors,	huisarts	 Lid-arts

J.M.	Komen,	huisarts	 Lid-arts	

T.S.	Kooistra-van	der	Veer,	psychiater	 Lid-arts

A.S.M.	Kraak,	vertrouwensarts	 Lid-arts

G.R.R.	Kuiters,	dermatoloog	 Lid-arts

prof.	dr.	J.S.	Laméris,	radioloog	 Lid-arts

dr.	R.B.	van	Leeuwen,	neuroloog	 Lid-arts

J.U.R.	Niewold,	neuroloog	 Lid-arts

E.	van	Pinxteren-Nagler,	kinderarts	 Lid-arts

dr.	A.T.	van	Rheineck	Leyssius,	anesthesioloog	 Lid-arts

A.M.	Rijken,	huisarts	 Lid-arts

J.J.C.M.	Rooijmans-Rietjens,	longarts	 Lid-arts

dr.	A.P.E.	Sachs,	huisarts	 Lid-arts

M.	Scheuer,	chirurg	 Lid-arts

E.H.	The-van	Leeuwen,	verzekeringsarts	 Lid-arts

R.A.	Thieme	Groen,	arts	 Lid-arts

S.	Tiemersma,	huisarts	 Lid-arts

68

2
0

1
2



acht																				bijlage	                ’12

M.J.T.	Tijkotte,	specialist	ouderengeneeskunde	 Lid-arts

T.S.	van	der	Veer,	psychiater	 Lid-arts

dr.	P.C.M.	Verbeek,	chirurg	 Lid-arts

dr.	R.J.	Verkes,	psychiater	 Lid-arts

J.N.	Voorhoeve,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

dr.	P.J.	Wahab,	maag-,	lever-,	darmarts	 Lid-arts

dr.	A.N.H.	Weel,	bedrijfsarts	 Lid-arts

dr.	P.H.	Wiersma,	orthopedisch	chirurg		 Lid-arts

dr.	J.C.	Bosmans	 Lid-fysiotherapeut

S.E.	Dekker	 Lid-fysiotherapeut

prof.	dr.	P.U.	Dijkstra	 Lid-fysiotherapeut

K.A.	de	Haan		 Lid-fysiotherapeut

J.M.	Uijen	 Lid-fysiotherapeut

B.E.	Visser-Fijn	van	Draat	 Lid-fysiotherapeut

dr.	Th.A.M.	Deenen		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

S.M.	Pol		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

prof.	dr.	P.J.M.	Prins	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

L.P.T.	Raijmakers	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

J.H.A.	van	de	Vijfeijke	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

dr.	J.P.C.	Jaspers	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,

	 tevens	lid-psychotherapeut

M.W.D.	Nijhoff-Huijsse	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

J.	Dam	 Lid-tandarts

dr.	Th.J.M.	Hoppenreijs	 Lid-tandarts

R.	Rowel	 Lid-tandarts

R.T.	Thomson	 Lid-tandarts

J.M.	Betlem	 Lid-verloskundige

A.S.	van	Es-van	Beek	 Lid-verloskundige

M.H.P.	Klerkx	 Lid-verloskundige

S.A.	Meijer-Mast	 Lid-verloskundige

E.	van	Egmond	 Lid-verpleegkundige

B.F.A.	Goosselink,	verpleegkundig	specialist	acute	

zorg	bij	somatische	aandoeningen	 Lid-verpleegkundige

B.	Nijhuis-Prigge	 Lid-verpleegkundige

A.H.	Slagter-de	Vries,	verpleegkundig	specialist	

geestelijke	gezondheidszorg	 Lid-verpleegkundige

G.S.J.	van	Steenbergen-de	Gooijer	 Lid-verpleegkundige

M.	van	Tol	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	H.	van	der	Poel-Berkovits	 Secretaris

mr.	G.E.	Bart		 Plv.	secretaris

mr.	K.M.	Dijkman	 Plv.	secretaris

mr.	C.	Grijsen	 Plv.	secretaris

mr.	A.M.M.	van	den	Eijnden	 Plv.	secretaris

mr.	R.C.	Rijkers-van	den	Akker	 Plv.	secretaris

mr.	J.W.	Sijnstra-Meijer	 Plv.	secretaris

mr.	drs.	M.	Willemse	 Plv.	secretaris

mr.	B.E.H.	Zijlstra-Bauer	 Plv.	secretaris

B.E.	Hamstra-Edelenbos	 Administratief	juridisch	medewerker

H.M.	Gerrits	 Administratief	medewerker

C.M.	van	Mourik-Homma	 Administratief	medewerker
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8.3  Collegeleden	en	medewerkers	
	 Regionaal	Tuchtcollege	Amsterdam

Naam	 Functie

mr.	J.S.W.	Holtrop	 Voorzitter

mr.	F.G.	Bauduin	 Plv.	voorzitter

mr.	R.A.	Dozy	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	drs.	G.	de	Groot	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	E.A.	Messer	 Plv.	voorzitter

mr.	T.L.	de	Vries	 Plv.	voorzitter

mr.	M.	van	Walraven	 Plv.	voorzitter

mr.	Q.R.M.	Falger	 Lid-jurist

mr.	W.A.H.	Melissen	 Lid-jurist

mr.	E.W.M.	Meulemans	 Lid-jurist

mr.	E.T.M.	Olsthoorn-Heim	 Lid-jurist

mr.	C.E.	Polak	 Lid-jurist

mr.	R.P.	Wijne	 Lid-jurist

mr.	A.	Wilken	 Lid-jurist

D.P.	Krom	 Lid-apotheker

F.	Samuels	Brusse	 Lid-apotheker

T.	Vlietstra	 Lid-apotheker

J.	van	Asma,	huisarts	 Lid-arts

M.	Bakker,	verzekeringsarts	 Lid-arts

dr.	J.D.	Banga,	internist	 Lid-arts

P.A.M.	Beker,	vertrouwensarts	 Lid-arts

dr.	J.	Bellaar	Spruyt,	internist	 Lid-arts

J.N.	Bennen,	dermatoloog	 Lid-arts	

W.	Boogerd,	neuroloog	 Lid-arts	

dr.	W.J.W.	Bos,	internist	 Lid-arts

dr.	R.A.	Christiano,	plastisch	chirurg	 Lid-arts

J.	Edwards	van	Muijen,	specialist	ouderengeneeskunde	 Lid-arts

dr.	M.H.	Godfried,	internist	 Lid-arts

dr.	A.J.	Goverde,	gynaecoloog	 Lid-arts

L.M.	Gualthérie	van	Weezel,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

K.	Haasnoot,	kinderarts	 Lid-arts

E.P.	van	Heuzen,	radioloog	 Lid-arts

A.J.M.F.	Janssen,	apotheekhoudend	huisarts	 Lid-arts

D.E.	de	Jong,	huisarts	 Lid-arts

dr.	C.	Keijzer,	anesthesioloog	 Lid-arts

A.G.	Ketel,	kinderarts	 Lid-arts

P.G.J.	Koch,	bedrijfsarts	 Lid-arts

dr.	W.F.R.M.	Koch,	uroloog	 Lid-arts

dr.	R.W.	Koster,	cardioloog	 Lid-arts

F.S.	Kroon,	kaakchirurg	 Lid-arts,	tevens	lid-tandarts

dr.	T.	Kuipers,	psychiater	 Lid-arts

dr.	R.R.F.	Kuiters,	neurochirurg	 Lid-arts

dr.	J.P.	Lips,	gynaecoloog	 Lid-arts

dr.	E.D.M.	Masthoff,	psychiater	 Lid-arts

J.C.	van	der	Molen,	huisarts	 Lid-arts

dr.	mr.	P.H.M.T.	Olde	Kalter,	kno-arts	 Lid-arts

dr.	B.	van	Ramshorst,	chirurg	 Lid-arts

M.	Rol,	oogarts	 Lid-arts

C.M.	Sonnenberg,	psychiater	 Lid-arts

prof.	dr.	P.	Speelman,	internist	 Lid-arts

J.I.	van	der	Spoel,	intensivist,	internist	 Lid-arts

jhr.	dr.	W.F.	van	Tets,	chirurg	 Lid-arts
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Naam	 Functie

G.	Tiessens,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	K.M.A.J.	Tytgat,	maag-,	lever-	en	darmarts	 Lid-arts

prof.	dr.	M.E.	Vierhout,	gynaecoloog	 Lid-arts

R.	Vogelenzang,	huisarts	 Lid-arts

dr.	J.W.D.	de	Waard,	chirurg	 Lid-arts

dr.	W.J.	Willems,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	D.F.	Zandstra,	anesthesioloog/intensivist	 Lid-arts

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

J.A.	Mooten	 Lid-fysiotherapeut

P.A.M.	van	der	Salm	†	 Lid-fysiotherapeut

mr.	A.H.C.M.	Snel	 Lid-fysiotherapeut

R.	Valk	 Lid-fysiotherapeut

P.	Citroen	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

M.H.	Dijkers-Verbaan	 Lid-psychotherapeut

drs.	L.J.J.M.	Geertjens	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

B.R.	Jedding	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

L.	de	Nobel	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

E.S.J.	Roorda-de	Man	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	R.J.	Takens	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

dr.	C.H.J.A.M.	van	de	Vijfeijken	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

E.C.	Koel	 Lid-tandarts

E.M.J.	Muller,	orthodontist	 Lid-tandarts

M.M.L.F.	Smulders	 Lid-tandarts

H.C.	van	Renswoude	 Lid-tandarts

H.C.	Teune	 Lid-tandarts

F.C.D.	Buist	 Lid-verloskundige

M.L.A.	van	Heijst	 Lid-verloskundige

M.R.	Konijn	 Lid-verloskundige

M.P.	van	der	Kwast	 Lid-verloskundige

M.M.	Slinger-Volgers	 Lid-verloskundige

drs.	P.A.	Arnold	 Lid-verpleegkundige

D.M.	van	Etten,	verpleegkundig	specialist	geestelijke	

gezondheidszorg	 Lid-verpleegkundige

drs.	J.F.	Hensbergen	 Lid-verpleegkundige

drs.	C.G.M.	Ketels	 Lid-verpleegkundige

drs.	C.T.J.	de	Koning	 Lid-verpleegkundige

J.J.A.	Willems	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	T.H.C.	Coert	 Secretaris

mr.	M.	Bleeker-Hemmes	 Plv.	secretaris

mr.	B.P.W.	Busch	 Plv.	secretaris

mr.	S.S.	van	Gijn	 Plv.	secretaris

mr.	M.	de	Kock	 Plv.	secretaris

mr.	L.	Oostinga	 Plv.	secretaris

mr.	J.W.	Rouwendal	 Plv.	secretaris

mr.	P.	Tanja-Procee	 Plv.	secretaris

mr.	P.J.	van	Vliet	 Plv.	secretaris

L.	M.	Suitela	 Administratief	juridisch	medewerker

T.J.	Holtrop	 Administratief	medewerker

K.	van	der	Kroef	 Administratief	medewerker

A.Öztürk		 Administratief	medewerker	
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8.4  Collegeleden	en	medewerkers	
	 Regionaal	Tuchtcollege	Den	Haag

Naam	 Functie

mr.	P.A.	Offers	 Voorzitter	tot	1	mei	2012

mr.	L.J.	Sarlemijn	 Voorzitter	vanaf	1	oktober	2012

mr.	J.S.W.	Holtrop		 Plv.	voorzitter

mr.	M.A.F.	Tan-de	Sonnaville	 Plv.	voorzitter

mr.	C.C.	Dedel-van	Walbeek	 Lid-jurist

mr.	H.A.B.	van	Dorst-Tatomir	 Lid-jurist

mr.	R.A.	Dozy	 Lid-jurist

mr.	M.E.	Honée		 Lid-jurist

mr.	M.W.	Koek	 Lid-jurist

mr.	E.T.M.	Olsthoorn-Heim		 Lid-jurist

mr.	E.B.	Schaafsma-van	Campen	 Lid-jurist

mr.	H.	Uhlenbroek	 Lid-jurist

mr.	R.P.	Wijne	 Lid-jurist

W.S.C.J.M.	van	der	Pol	 Lid-apotheker

F.	Samuels	Brusse		 Lid-apotheker

T.	Vlietstra	 Lid-apotheker

H.C.	Baak,	huisarts	 Lid-arts

M.	Bakker,	verzekeringsarts	 Lid-arts

R.H.P.	van	Beest,	psychiater		 Lid-arts

P.A.M.	Beker,	vertrouwensarts		 Lid-arts

prof.	dr.	J.H.	van	Bockel,	chirurg	 Lid-arts

dr.	I.	Dawson,	chirurg	 Lid-arts

prof.	dr.	J.T.	van	Dissel,	internist-infectioloog	 Lid-arts

J.	Edwards	van	Muijen,	verpleeghuisarts	 Lid-arts

dr.	G.J.	Dogterom,	huisarts	 Lid-arts

dr.	B.	van	Ek,	huisarts		 Lid-arts

F.G.A.J.	Hakvoort-Cammel,	kinderarts-oncoloog	 Lid-arts

prof.	dr.	M.W.	Hengeveld,	psychiater	 Lid-arts

S.C.J.	van	Hoof,	radioloog	 Lid-arts

dr.	M.H.	Houwert-de	Jong,	gynaecoloog	 Lid-arts

A.J.M.F.	Janssen,	apotheekhoudend	huisarts	 Lid-arts

M.	Keus,	verzekeringsarts	 Lid-arts

prof.	dr.	J.W.	van	Kleef,	anesthesioloog	 Lid-arts

dr.	R.W.	Koster,	cardioloog	 Lid-arts

dr.	R.F.	Kropman,	uroloog	 Lid-arts

P.C.L.A.	Lambregts,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	mr.	P.H.M.T.	Olde	Kalter,	kno-arts	 Lid-arts

prof.	dr.	R.G.	Pöll,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	F.E.	Ros,	oogarts	 Lid-arts

dr.	J.P.	van	der	Sluijs,	internist/intensivist	 Lid-arts

P.R.H.	Vermeulen,	huisarts		 Lid-arts

prof.	dr.	M.E.	Vierhout,	gynaecoloog	 Lid-arts

J.N.	Voorhoeve,	psychiater		 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

dr.	J.W.	van	’t	Wout,	internist		 Lid-arts

drs.	J.E.	Geensen	 Lid-fysiotherapeut

K.A.	de	Haan		 Lid-fysiotherapeut

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

P.A.M.	van	der	Salm	†	 Lid-fysiotherapeut

J.	Feenstra	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

E.S.J.	Roorda-de	Man	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

P.	Citroen	 Lid-psychotherapeut
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Naam	 Functie

L.	de	Nobel	 Lid-psychotherapeut

J.M.W.	Croes	 Lid-tandarts

F.S.	Kroon,	kaakchirurg	 Lid-tandarts

H.W.	Luk		 Lid-tandarts

M.M.L.F.	Smulders	 Lid-tandarts

H.C.	Teune	 Lid-tandarts

F.C.D.	Buist	 Lid-verloskundige

I.A.H.	Mourits		 Lid-verloskundige

M.M.	Slinger-Volgers	 Lid-verloskundige

M.M.C.	Visser-Boonman	 Lid-verloskundige

M.J.	van	Bergeijk	 Lid-verpleegkundige

I.M.	Bonte	 Lid-verpleegkundige

drs.	A.J.M.	Koeter		 Lid-verpleegkundige

W.J.	van	der	Meer	 Lid-verpleegkundige

E.M.	Rozemeijer	 Lid-verpleegkundige

R.P.	Veltman	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	G.G.M.L.	Huntjens	 Secretaris

mr.	J.P.	Hoogland		 Plv.	secretaris

mr.	A.F.	de	Kok		 Plv.	secretaris

mr.	S.R.M.I.	Roos-Bollen	 Plv.	secretaris

mr.	V.J.	Schelfhout-van	Deventer		 Plv.	secretaris

mr.	I.C.M.	Spitters-Vermeulen	 Plv.	secretaris

mr.	C.G.	Versteeg		 Plv.	secretaris

L.B.M.	van	’t	Nedereind,	Msc	 Administratief	juridisch	medewerker

S.	van	de	Wetering-van	Vark	 Administratief	juridisch	medewerker

S.M.	Steijn	 Administratief	medewerker
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8.5  Collegeleden	en	medewerkers	
	 Regionaal	Tuchtcollege	Eindhoven

Naam	 Functie

mr.	H.P.H.	van	Griensven	 Voorzitter

mr.	J.M.P.	Drijkoningen	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	P.	Hoekstra	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	P.G.Th.	Lindeman-Verhaar	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	dr.	A.C.	Oosterman-Meulenbeld	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	A.E.M.	van	der	Putt-Lauwers	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	dr.	P.J.M.	van	Wersch	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	I.M.	Vanwersch	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	K.A.J.C.M	van	den	Berg	Jeths-van	Meerwijk	 Lid-jurist

mr.	E.J.M.	Walstock-Krens	 Lid-jurist

prof.	mr.	F.C.B.	van	Wijmen	 Lid-jurist

drs.	G.H.M.	van	der	Arend	 Lid-apotheker

dr.	P.M.	Hooymans	 Lid-apotheker

drs.	W.	van	den	Oudenalder	 Lid-apotheker

drs.	W.S.C.J.M.	van	der	Pol	 Lid-apotheker

P.A.M.	Beker,	vertrouwensarts		 Lid-arts

H.L.	de	Boer,	plastisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	E.C.M.	Bollen,	vaat-/longchirurg	 Lid-arts

M.	Bonnet,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

M.F.J.M.	Broekman,	huisarts	 Lid-arts

B.C.A.M.	van	Casteren-van	Gils,	huisarts	 Lid-arts

M.Ch.	Doorakkers,	psychiater	 Lid-arts

prof.	dr.	G.G.M.	Essed,	gynaecoloog	 Lid-arts

R.G.J.	Frank,	dermatoloog	 Lid-arts

mr.	J.L.M.	van	Helmond,	longarts	 Lid-arts

dr.	C.J.C.M.	Hamilton,	gynaecoloog	 Lid-arts

dr.	G.A.	Hoffland,	radioloog	 Lid-arts

dr.	C.	van	der	Heul,	internist	 Lid-arts

mr.	A.	de	Jong,	huisarts		 Lid-arts

dr.	W.T.R.M.	Koch,	uroloog	 Lid-arts

H.C.Th.	Maassen,	verpleeghuisarts	 Lid-arts

dr.	E.D.M.	Masthoff,	psychiater	 Lid-arts

dr.	G.J.	Montagne,	uroloog		 Lid-arts

dr.	A.L.M.	Mulder,	kinderarts		 Lid-arts

dr.	W.M.	Mulleners,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	P.M.	Netten,	internist	 Lid-arts

jhr.	A.M.	van	Nispen	tot	Pannerden,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

mr.	dr.	P.H.M.T.	Olde	Kalter,	kno-arts	 Lid-arts

A.	Pfaff,	anesthesioloog	 Lid-arts

L.	Relik-van	Wely,	cardioloog	 Lid-arts

jhr.	dr.	O.J.	Repelaer	van	Driel,	chirurg	 Lid-arts

J.A.M.	te	Riele,	cardioloog	 Lid-arts

mr.	C.M.F.	van	Roessel,	bedrijfsarts	 Lid-arts

M.	Rol,	oogarts	 Lid-arts

J.D.M.	Schelfhout,	huisarts		 Lid-arts

J.C.F.	Schellekens,	verzekeringsarts	 Lid-arts

dr.	H.A.M.	Sinnige,	internist	 Lid-arts

C.L.S.M.	Stuurman,	huisarts	 Lid-arts

J.N.	Voorhoeve,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut	

H.J.	Weltevrede,	huisarts	 Lid-arts

dr.	J.H.	Wijsman,	chirurg	 Lid-arts
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Naam	 Functie

J.L	Keizer	 Lid-fysiotherapeut

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

J.A.	Mooten	 Lid-fysiotherapeut

drs.	A.M.G.	Zwaans	 Lid-fysiotherapeut

dr.	M.M.A.	Derix	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

mr.	drs.	M.Y.	Klik	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	X.M.H.	Moonen	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	M.W.D.	Nijhoff-Huijsse	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevenslid-psychotherapeut

drs.	L.	de	Nobel	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

dr.	R.J.	Takens	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

W.D.J.M.	van	Beers	 Lid-tandarts

R.G.	van	Eede	 Lid-tandarts

P.E.	Hornman-van	de	Wiel	 Lid-tandarts

R.C.M.	van	Gorp	 Lid-tandarts

dr.	R.H.	Groot,	kaakchirurg	 Lid-tandarts

R.F.	Lamp	 Lid-tandarts

J.G.J.M.	Niessen	 Lid-tandarts

G.L.M.M.	van	der	Werff	 Lid-tandarts

M.W.P.	van	der	Donk	 Lid-verloskundige

M.J.H.A.	de	Reu-Cuppens	 Lid-verloskundige

C.E.B.	Driessen	 Lid-verpleegkundige

G.P.	Haas	 Lid-verpleegkundige

A.	Petiet,	verpleegkundig	specialist	geestelijke	

gezondheidszorg	 Lid-verpleegkundige

M.	IJzerman	 Lid-verpleegkundige

G.J.T.	Kooiman	 Lid-verpleegkundige

drs.	C.	van	Mierlo-Renia	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	M.	van	der	Hart	 Secretaris

mr.	C.	Chapelle	 Plv.	secretaris

mr.	C.M.W.	Hillenaar	 Plv.	secretaris

mr.	K.	Hoebers-Provoost	 Plv.	secretaris

mr.	M.E.B.	Morsink	 Plv.	secretaris

mr.	R.	Sanders	 Plv.	secretaris

mr.	N.A.M.	Sinjorgo	 Plv.	secretaris

mr.	E.M.	Suur	 Plv.	secretaris

M.P.J.D.	Ahlers-Geurts	 Administratief	medewerker

M.J.G.	Geurtjens-Heijmans	 Administratief	medewerker

A.M.A.	Theunissen	 Administratief	medewerker

L.	Wirken-Overklift	Vaupel	Kleyn	 Administratief	medewerker
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8.6  Collegeleden	en	medewerkers	
College	van	Medisch	Toezicht	

Naam	 Functie

mr.	dr.	J.J.I.	Verburg	 Voorzitter

mr.	J.S.W.	Holtrop	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	C.I.	Blok-Bitter	 Lid-jurist

P.A.M.	Beker,	vertrouwensarts	 Lid-arts

L.M.	Gualthérie	van	Weezel,	psychiater	 Lid-arts

R.M.W.	Smeets,	psychiater	 Lid-arts

R.	Vogelenzang,	huisarts	 Lid-arts

	

mr.	T.H.C.	Coert	 Secretaris

mr.	P.	Tanja-Procee	 Plv.	secretaris
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8.7  Collegeleden	en	medewerkers	
Centraal	Tuchtcollege

Naam	 Functie

mr.	A.H.A.	Scholten	 	Voorzitter

mr.	C.H.M.	van	Altena	 	Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	W.D.H.	Asser	 	Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	A.D.R.M.	Boumans	 	Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	K.E.	Mollema	 	Plv.	voorzitter

mr.	E.J.	van	Sandick	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	R.A.	Torrenga	 	Plv.	voorzitter

mr.	J.P.	Balkema	 Lid-jurist

mr.	P.M.	Brilman	 Lid-jurist

mr.	W.P.C.M.	Bruinsma		 Lid-jurist

mr.	H.C.	Cusell	 Lid-jurist

mr.	G.P.M.	van	den	Dungen	 Lid-jurist

mr.	A.	Dupain	 Lid-jurist

mr.	L.F.	Gerretsen-Visser	 Lid-jurist

mr.	M.M.A.	Gerritzen-Gunst	 Lid-jurist

prof.	mr.	J.K.M.	Gevers	 Lid-jurist

mr.	J.M.T.	van	der	Hoeven-Oud	 Lid-jurist

prof.	mr.	J.	Legemaate		 Lid-jurist

mr.	R.A.	van	der	Pol	 Lid-jurist

mr.	drs.	R.	Prakke-Nieuwenhuizen	 Lid-jurist

mr.	A.	Smeeïng-van	Hees	 Lid-jurist

mr.	R.	Veldhuisen	 Lid-jurist

mr.	M.	Wigleven	 Lid-jurist

mr.	P.J.	Wurzer	 Lid-jurist

mr.	M.W.	Zandbergen	 Lid-jurist

drs.	J.W.	Harting	 	Lid-apotheker

drs.	P.B.	Roth	 	Lid-apotheker

drs.	E.C.	Smakman-Nossbaum	 Lid-apotheker

A.C.L.	Allertz,	psychiater	 	Lid-art,	tevens	lid-psychotherapeut

dr.	mr.	J.W.	Bins	 Lid-arts

H.J.	Blok,	huisarts	 Lid-arts

J.G.	Bollemeijer,	oogarts	 Lid-arts

dr.	C.J.	Brenkman,	kno-arts	 Lid-arts

G.	Brinkhorst,	kinderarts	 Lid-arts

M.A.P.E.	Bulder-van	Beers,	huisarts	 Lid-arts

dr.	G.J.	Clevers,	chirurg	 Lid-arts

mr.	J.A.W.	Dekker,	verzekeringsarts	 Lid-arts

dr.	G.	Derksen-Lubsen,	kinderarts	 Lid-arts

prof.	dr.	C.M.F.	Dirven,	neurochirurg	 Lid-arts

M.	Drost,	psychiater	 Lid-arts

F.M.M.	van	Exter,	huisarts	 Lid-arts

mr.	W.A.	Faas,	verzekeringsarts	 Lid-arts

dr.	R.	Heijligenberg,	internist	 Lid-arts

C.H.	Hindaal,	oogarts	 Lid-arts

prof.	dr.	P.P.G.	Hodiamont,	psychiater	 Lid-arts

prof.	dr.	J.B.L.	Hoekstra,	internist	 Lid-arts

R.E.F.	Huijgen,	plastisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	J.C.M.	van	Huisseling,	gyneacoloog	 Lid-arts

A.A.	Keizer,	specialist	ouderengeneeskunde	 Lid-arts

mr.	M.J.	Kelder,	bedrijfsarts	 Lid-arts

dr.	P.J.M.	Kil,	uroloog	 Lid-arts

dr.	R.P.	Kleyweg,	neuroloog	 Lid-arts
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Naam	 Functie

prof.	dr.	J.W.J.	Lammers,	longarts	 Lid-arts

J.A.F.	Leunisse-Walboomers,	verzekeringsarts	 Lid-arts

dr.	R.T.	Ottow,	chirurg	 Lid-arts

prof.	dr.	R.C.M.	Pelger,	uroloog	 Lid-arts

J.S.	Pöll,	anesthesioloog	 Lid-arts

dr.	H.J.	van	der	Reijden,	internist	 Lid-arts

dr.	W.J.	Rijnberg,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

jhr.	dr.	A.A.	de	Rotte,	cardioloog	 Lid-arts

prof.	dr	P.J.J.	Sauer,	kinderarts	 Lid-arts

P.J.	Schimmel,	specialist	ouderengeneeskunde	 Lid-arts

B.P.M.	Schweitzer,	huisarts	 Lid-arts

dr.	H.E.	Sluiter,	internist	 Lid-arts

M.G.M.	Smid-Oostendorp,	huisarts	 Lid-arts

prof.	dr	A.H.M.	Taminiau,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	C.C.	Tijssen,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	T.J.M.	Tobé,	internist	 Lid-arts

B.W.	Topman,	arts	 Lid-arts

dr.	M.M.	Veering,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	R.A.	Verweij,	gynaecoloog/scen-arts	 Lid-arts

prof.	dr.	G.H.A.	Visser,	gynaecoloog	 Lid-arts

prof.	dr.	R.	Willemze,	dermatoloog	 Lid-arts

prof.	dr.	A.	Vissink,	kaakchirurg	 	Lid-arts,	tevens	lid-tandarts

dr.	J.A.	Zonnevylle,	chirurg		 Lid-arts

mr.	drs.	R.H.	Zuijderhoudt,	psychiater	 	Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

V.T.M.	Agterberg	 	Lid-fysiotherapeut

F.P.A.J.	Klomp	 	Lid-fysiotherapeut

drs.	J.	Slooten	 	Lid-fysiotherapeut

dr.	G.M.	van	der	Aalsvoort	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	G.L.G.	Couturier	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	G.A.M.	Mensing	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

R.M.H.	Schmitz	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

prof.	dr.	M.J.M.	van	Son	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	E.D.	Berkvens	 	Lid-psychotherapeut

drs.	M.A.J.	Hagenaars	 	Lid-psychotherapeut

J.E.A.	Dresen	 	Lid-tandarts

M.	Fokke	 	Lid-tandarts

H.J.	van	Itterson	 	Lid-tandarts

mr.	R.	van	der	Velden	 	Lid-tandarts

E.	Cellissen,	MSc	 Lid-verloskundige

J.C.A.	van	de	Coevering-de	Graaff	 	Lid-verloskundige

A.J.E.M.	van	der	Ven-van	Dam,	MSc	 	Lid-verloskundige

S.R.	Doop	 	Lid-verpleegkundige

W.J.B.	Hauwert	 	Lid-verpleegkundige

drs.	H.G.M.	Menke	 	Lid-verpleegkundige

drs.	D.A.	Polhuis,	verpleegkundig	specialist	

geestelijke	gezondheidszorg	 Lid-verpleegkundige

P.	van	der	Zee	 	Lid-verpleegkundige
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Naam	 Functie

mr.	H.J.	Lutgert	 	Secretaris

mr.	M.D.	Barendrecht-Deelen	 Plv.	secretaris

mr.	R.	Blokker	 Plv.	secretaris

mr.	B.J.	Broekema-Engelen	 Plv.	secretaris

mr.	D.	Brommer	 Plv.	secretaris

mr.	F.C.	Burgers	 	Plv.	secretaris

mr.	M.H.	van	Gool	 	Plv.	secretaris

mr.	drs.	J.	van	den	Hoven	 Plv.	secretaris

mr.	drs.	E.E.	Rippen	 Plv.	secretaris

mr.	C.M.J.	Wuisman-Jansen	†	 	Plv.	secretaris

C.	Christie-Groenenberg	 	Administratief	medewerker

J.A.	de	Haan	 	Administratief	medewerker

M.	Uzun-Karatepe	 	Administratief	medewerker

T.S.	Zori	 Administratief	medewerker
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8.8  Medewerkers	Eenheid	Secretariaten	
Tuchtcolleges	voor	de	Gezondheidszorg

Naam	 Functie

mr.	S.	Boersma	 Directeur

	

Bureau		 	

mr.	M.	Ellenkamp	 	Medewerker

C.E.	van	de	Wal	 	Administratief	medewerker	

M.	Quee	 	Administratief	medewerker	

	

Secretariaat	RTG	Groningen	

mr.	L.C.	Commandeur	 Secretaris

Mr.	N.	Brouwer	 Plv.	secretaris,	tevens	administratief	

	 	juridisch	medewerker

G.	G.	Nijland-Venema	 Administratief	juridisch	medewerker

R.	Hehanussa	 Medewerker	facilitair	management

	

Secretariaat	RTG	Zwolle	

mr.	H.	van	der	Poel-Berkovits	 Secretaris

mr.	K.M.	Dijkman	 Plv.	secretaris

mr.	J.W.	Sijnstra-Meijer	 Plv.	secretaris

B.E.	Hamstra-Edelenbos	 Administratief	juridisch	medewerker

H.M.	Gerrits	 Administratief	medewerker

C.M.	van	Mourik-Homma	 Administratief	medewerker

	

Secretariaat	RTG	Amsterdam	

mr.	T.H.C.	Coert	 Secretaris

mr.	P.	Tanja	 Plv.	secretaris

mr.	A.	Tingen	 Plv.	secretaris

L.	M.	Suitela	 Administratief	juridisch	medewerker

T.J.	Holtrop	 Administratief	medewerker	

K.	van	der	Kroef		 Administratief	medewerker

A.	Öztürk		 Administratief	medewerker

	

Secretariaat	RTG	Den	Haag	

mr.	G.G.M.L.	Huntjens	 Secretaris

mr.	I.C.M.	Spitters-Vermeulen	 Plv.	secretaris

L.B.M.	van	’t	Nedereind,	Msc	 	Administratief	juridisch	medewerker

S.	van	de	Wetering-van	Vark	 	Administratief	juridisch	medewerker

S.M.	Steijn	 Administratief	medewerker

	

Secretariaat	RTG	Eindhoven	

mr.	M.	van	der	Hart	 Secretaris	

mr.	C.	Chapelle	 Plv.	secretaris

mr.	C.W.M.	Hillenaar	 Plv.	secretaris

M.P.J.D.	Ahlers-Geurts	 Administratief	medewerker

M.J.G.	Geurtjens-Heijmans	 Administratief	medewerker

A.M.A.	Theunissen	 Administratief	medewerker

L.	Wirken-Overklift	Vaupel	Kleyn	 Administratief	medewerker
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Naam	 Functie

Secretariaat	CTG	

mr.	H.J.	Lutgert	 	Secretaris

mr.	M.D.	Barendrecht	 Plv.	secretaris

mr.	D.	Brommer	 Plv.	secretaris

mr.	C.M.J.	Wuisman-Jansen	†	 Plv.	secretaris

C.	Christie-Groenenberg	 	Administratief	medewerker

J.A.	de	Haan	 	Administratief	medewerker

M.	Uzun-Karatepe	 	Administratief	medewerker

T.S.	Zori	 Administratief	medewerker
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9•Bijlagen
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9.1	 	 Reglement	van	de	Regionale	Tuchtcolleges	voor	de	

Gezondheidszorg	

De	Regionale	Tuchtcolleges	voor	de	Gezondheidszorg,	hierna	te	noemen	de	tuchtcolleges	

resp.	het	tuchtcollege,	hebben	in	het	belang	van	een	behoorlijke	en	doelmatige	voortgang	

van	de	zaken,	die	aan	het	oordeel	van	de	colleges	zijn	onderworpen,	voorzien	in	een	regle-

ment	voor	de	voortgang	van	de	tuchtrechtelijke	procedures	in	eerste	instantie.

Daartoe	gelden	met	ingang	van	1	juli	2006	de	volgende	regels,	in	aanvulling	op	de	wette-

lijke	regelingen.

Ter	wille	van	de	duidelijkheid	voor	procespartijen,	die	zich	niet	hebben	voorzien	van	

rechtsgeleerde	bijstand,	overlappen	deze	regels	ten	dele	de	geldende	regelingen	van	de	

Wet	BIG	en	het	Tuchtrechtbesluit	BIG.

Artikel	1		Ambtsgebied

Er	zijn	vijf	regionale	tuchtcolleges,	waarvan	de	zetels	zijn	gevestigd	in	Groningen,	Zwolle,	

Amsterdam,	Den	Haag	en	Eindhoven.	De	ambtsgebieden	van	de	tuchtcolleges	omvatten	de	

volgende	provincies:

van	het	tuchtcollege	te	Groningen:	de	provincies	Groningen,	Friesland	en	Drenthe,

van	het	tuchtcollege	te	Zwolle:	de	provincies	Overijssel,	Flevoland	en		Gelderland;

van	het	tuchtcollege	te	Amsterdam:	de	provincies	Noord-Holland	en	Utrecht

van	het	tuchtcollege	te	Den	Haag:	de	provincies	Zuid-Holland	en	Zeeland

van	het	tuchtcollege	te	Eindhoven:	de	provincies	Noord-Brabant	en	Limburg.

Artikel	2		Bevoegdheid

Een	regionaal	tuchtcollege	is	bevoegd	tot	het	behandelen	van	een	zaak	in	eerste	aanleg	indien	

degene	over	wie	wordt	geklaagd,	hierna	te	noemen	“verweerder”,	zijn	woonplaats	heeft	in	een	

provincie	die	is	gelegen	binnen	het	ambtsgebied	van	dat	tuchtcollege.	In	het	geval	verweerder	

geen	bekende	woonplaats	heeft,	is	het	Regionale	Tuchtcollege	Amsterdam	bevoegd.	Indien	

verweerder	een	bekende	woonplaats	in	het	buitenland	heeft	en	het	desbetreffende	handelen	of	

nalaten	zich	heeft	voorgedaan	binnen	het	ambtsgebied	van	een	van	de	Regionale	Tuchtcolleges	

is	dat	tuchtcollege	bevoegd.	Indien	in	dezelfde	zaak	over	meer	personen	geklaagd	wordt	die	

woonachtig	zijn	in	verschillende	ambtsgebieden,	is	bepalend	de	plaats	waar	het	desbetreffende	

handelen	of	nalaten	zich	heeft	afgespeeld.

Artikel	3		Wijze	van	indiening	van	klaagschriften

a.		Het	klaagschrift	moet	schriftelijk	en	in	de	Nederlandse	taal	worden	ingediend	bij	het	bevoegde	

regionale	tuchtcollege.

b.		Als	datum	van	indiening	per	post	geldt	het	tijdstip	van	ontvangst	op	het	secretariaat	van	het	

tuchtcollege.

c.		 In	geval	van	indiening	per	fax	moet	het	originele	klaagschrift	met	alle	eventuele	bijlagen	op	

dezelfde	dag	worden	nagezonden	per	post	of	worden	bezorgd.	Uitsluitend	indien	zulks	stipt	

gebeurt,	geldt	het	tijdstip	van	ontvangst	van	de	fax	als	dag	van	indiening.

d.		Indien	het	klaagschrift	is	ingediend	bij	een	niet	bevoegd	regionaal	tuchtcollege,	wordt	het	on-

verwijld	doorgezonden	naar	het	bevoegde	tuchtcollege,	onder	gelijktijdige	mededeling	hiervan	

aan	de	klager.	In	het	hier	bedoelde	geval	geldt	als	datum	van	indiening	van	het	klaagschrift	die	

van	indiening	bij	het	niet	bevoegde	tuchtcollege.
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Artikel	4		Beroepsgroepen

De	navolgende	beroepsgroepen	zijn	onderworpen	aan	de	rechtspraak	van	de	tuchtcolleges:

•		 arts

•		 tandarts

•		 apotheker

•		 gezondheidszorgpsycholoog

•		 psychotherapeut

•		 fysiotherapeut

•		 verloskundige

•		 verpleegkundige

Artikel	5		Klachtgerechtigden

Klachtgerechtigd	zijn:

a.	 een	rechtstreeks	belanghebbende;

b.		de	opdrachtgever	van	verweerder;

c.		de	werkgever	van	verweerder,	of	het	ziekenfonds	dan	wel	andere	zorgverzekeraar	waarbij	deze	

is	ingeschreven;

d.		de	hoofdinspecteur	of	de	regionale	inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg.

Artikel	6		Inhoud	van	het	klaagschrift

a.		Het	klaagschrift	moet	bevatten:

•		 de	naam,	de	voornamen,	het	adres	en	de	geboortedatum	van	de	klager;

•		 de	klacht,	de	feiten	en	de	gronden	waarop	deze	berust;

•		 de	naam,	het	werkadres	en,	voor	zover	bekend,	het	woonadres	van	verweerder;

•		 indien	geklaagd	wordt	door	een	rechtstreeks	belanghebbende:	een	duidelijke	aanduiding	van	het	

belang	dat	de	klager	bij	het	onderwerp	van	de	klacht	heeft;

•		 indien	geklaagd	wordt	door	een	opdrachtgever	van	verweerder:	een	duidelijke	omschrijving	van	

de	onderlinge	verhouding;

•		 indien	geklaagd	wordt	door	een	werkgever,	een	ziekenfonds	of	andere	zorgverzekeraar:	een	

duidelijke	omschrijving	van	de	verhouding	tot	verweerder;

•		 indien	geklaagd	wordt	door	een	hoofdinspecteur	of	regionale	inspecteur:	vermelding	van	diens	

hoedanigheid;

•		 naam,	adres	en	geboortedatum	van	de	betrokken	patiënt,	indien	deze	niet	zelf	de	klager	is.	

Indien	wordt	geklaagd	namens	een	patiënt	dient	tevens	te	worden	vermeld	de	(familie)	relatie	

tot	die	patiënt,	de	reden	waarom	die	patiënt	zelf	geen	klacht	kan	indienen	en,	zo	mogelijk,	de	

handtekening	van	de	patiënt	als	blijk	van	zijn	instemming.

b.		Een	klaagschrift	moet	worden	ondertekend	en	gedagtekend	door	de	klager,	diens	advocaat,	of	

eventueel	andere	vertegenwoordiger,	welke	laatste	daartoe	door	de	klager	uitdrukkelijk	schrif-

telijk	moet	zijn	gemachtigd.

c.		 Indien	het	klaagschrift	niet	voldoet	aan	de	onder	de	a.	en	b.	gestelde	eisen,	wordt	de	klager	

verzocht	binnen	vier	weken	de	benodigde	aanvullende	informatie	te	verstrekken.

Artikel	7		Antwoord

a.		Nadat	het	klaagschrift	en	een	eventueel	aanvullend	klaagschrift	is	ingediend	vangt	het	schrif-

telijk	vooronderzoek	aan.	Tenzij	de	voorzitter	anders	beslist	wordt	van	het	klaagschrift	en	de	

eventuele	aanvulling	daarop	een	afschrift	verzonden	aan	verweerder,	met	het	verzoek	daarop	

een	schriftelijk	antwoord	in	te	dienen	bij	het	secretariaat	van	het	tuchtcollege.

b.		Daarbij	wordt	een	termijn	gesteld	van	vier	weken	vanaf	de	dag	van	verzending	van	het	(aanvul-

lend)	klaagschrift.	Uitstel	van	deze	termijn	kan	worden	verleend,	mits	een	gemotiveerd	verzoek	

daartoe	voor	ommekomst	van	die	termijn	wordt	gedaan,	hetzij	schriftelijk	hetzij	telefonisch.
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Artikel	8		Repliek	en	dupliek

a.		Na	ontvangst	van	het	antwoord	wordt	daarvan	een	afschrift	aan	de	klager	gezonden	met	een	

verzoek	daarop	schriftelijk	in	een	repliek	te	reageren.	Na	ontvangst	van	de	repliek	krijgt	de	

verweerder	de	gelegenheid	daarop	schriftelijk	te	reageren	in	een	dupliek.

b.		In	beide	gevallen	wordt	daarbij	een	termijn	gesteld	van	vier	weken	vanaf	de	dag	van	verzending	

door	het	tuchtcollege	van	de	memorie	van	antwoord	en	de	memorie	van	repliek.	Uitstel	van	

deze	termijn	kan	worden	verleend,	mits	een	gemotiveerd	verzoek	daartoe	voor	ommekomst	

van	die	termijn	wordt	gedaan,	hetzij	schriftelijk	hetzij	telefonisch.

c.		Onverminderd	het	hierboven	onder	a.	en	b.	gestelde	heeft	de	vooronderzoeker	de	bevoegdheid	

te	bepalen	dat	wordt	afgezien	van	repliek	en	dupliek,	in	welk	geval	hij	partijen	kan	voorstellen	

mee	te	werken	aan	een	mondeling	vooronderzoek.

Artikel	9		Processtukken

In	geval	van	indiening	van	processtukken	per	fax	moet	het	originele	stuk	met	eventuele	bijlagen	

op	dezelfde	dag	worden	nagezonden	per	post	of	worden	bezorgd.

Artikel	10		Mondeling	vooronderzoek

a.		Na	indiening	van	de	schriftelijke	stukken,	-	het	klaagschrift,	een	eventueel	aanvullend	klaag-

schrift,	het	antwoord,	de	repliek	en	de	dupliek	-	worden	beide	partijen	door	het	tuchtcollege	

in	de	gelegenheid	gesteld	in	het	kader	van	het	mondeling	vooronderzoek	te	worden	gehoord,	

waarbij	ook	de	mogelijkheid	van	een	minnelijke	oplossing	zal	worden	onderzocht.	Het	staat	par-

tijen	vrij	al	dan	niet	van	de	mogelijkheid	van	een	mondeling	vooronderzoek	gebruik	te	maken.

b.		Indien	partijen	of	één	van	hen	uitdrukkelijk	kenbaar	hebben/heeft	gemaakt	prijs	te	stellen	op	

dit	mondeling	vooronderzoek,	worden	door	de	secretaris	van	het	tuchtcollege	dag	en	tijdstip	

daarvoor	bepaald,	en	worden	partijen	uitgenodigd.	Uitstel	wordt	hoogstens	eenmaal	wegens	

verhindering	verleend,	mits	gevraagd	binnen	twee	weken	na	de	verzending	van	de	uitnodiging.

c.		Het	vooronderzoek	wordt	geleid	door	een	lid	of	plaatsvervangend	lid,	dan	wel	door	de	secre-

taris	of	plaatsvervangend	secretaris	van	het	tuchtcollege,	en	wordt	gehouden	achter	gesloten	

deuren.

d.		Na	sluiting	van	het	vooronderzoek	wordt	een	beslissing	genomen	ten	aanzien	van	de	verdere	

wijze	van	afhandeling	van	de	klacht.	Dit	kan	zijn	een	behandeling	in	raadkamer	uitmondend	in	

een,	gemotiveerde,	kennelijk	–	ongegrond	-	verklaring,	één	en	ander	in	de	gevallen	genoemd	

in	artikel	12a,	b,	en	c,	dan	wel	een	behandeling	ter	terechtzitting,	waarvoor	partijen	worden	

uitgenodigd.	Ingeval	van	intrekking	van	de	klacht	wordt	de	behandeling	daarvan	gestaakt,	tenzij	

verweerder	schriftelijk	heeft	verklaard	voortzetting	van	de	behandeling	te	verlangen	en/of	het	

tuchtcollege	heeft	beslist	dat	de	behandeling	van	de	klacht	om	redenen,	aan	het	algemeen	

belang	ontleend,	moet	worden	voortgezet.	Dit	geldt	ook	indien	de	klacht	is	ingetrokken	in	het	

kader	van	een	schikking	tijdens	het	mondeling	vooronderzoek.

Artikel	11		Deskundigenbericht

a.		Het	tuchtcollege	kan	besluiten	een	deskundige	te	benoemen	voor	het	uitbrengen	van	een	

deskundigenbericht	ter	zitting	dan	wel	voor	het	uitbrengen	van	een	schriftelijk	deskundigen-

bericht.

b.		In	het	geval	het	tuchtcollege	schriftelijk	deskundigenbericht	wenst	in	te	winnen	worden	partijen	

hiervan	schriftelijk	door	de	secretaris	van	het	tuchtcollege	in	kennis	gesteld,	onder	vermelding	

van	de	naam	van	de	deskundige	en	de	aan	deze	te	stellen	vragen.	Partijen	worden	daarbij	in	de	

gelegenheid	gesteld	aanvullende	schriftelijke	vragen	op	te	geven	binnen	een	termijn	van	vier	

weken.

c.		 In	het	onder	b.	bedoelde	geval	worden	de	vragen	schriftelijk	aan	de	deskundige	gezonden	met	

het	verzoek	binnen	een	termijn	van	maximaal	acht	weken	daarop	schriftelijk	te	antwoorden.	

Indien	sprake	is	van	bijzondere	omstandigheden,	kan	deze	termijn	op	een	daartoe	strekkend	en	

gemotiveerd	verzoek	verlengd	worden	mits	dit	verzoek	is	gedaan	voor	de	ommekomst	van	deze	

termijn.
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d.		Na	binnenkomst	van	het	bericht	van	de	deskundige	worden	afschriften	daarvan	door	de	se-

cretaris	van	het	tuchtcollege	aan	partijen	gezonden.	Partijen	en/of	hun	raadslieden	krijgen	de	

gelegenheid	daarop	schriftelijk	te	reageren	binnen	een	termijn	van	vier	weken	vanaf	de	dag	van	

verzending	van	dit	afschrift	c.q.	ter	zitting	commentaar	te	leveren.

Artikel	12		Behandeling	van	de	zaak:	raadkamer	of	openbare	terechtzitting

a.		Indien	tijdens	het	vooronderzoek	is	gebleken,	dat	de	klacht	is	ingediend	door	iemand	die	niet	

tot	klagen	bevoegd	is,	of	dat	het	klaagschrift	niet	voldoet	aan	de	vereisten	die	zowel	in	artikel	

4	Tuchtrechtbesluit	BIG	als	in	artikel	6	van	dit	reglement	zijn	genoemd,	wordt	de	klager	niet-

ontvankelijk	verklaard.

b.		De	klager	wordt	eveneens	niet-ontvankelijk	verklaard	indien

•		 de	klacht	is	verjaard	op	de	voet	van	artikel	65,	vijfde	lid,	Wet	BIG;

•		 de	klacht	meebrengt	dat	nogmaals	wordt	geklaagd	over	een	handelen	of	nalaten	waarover	al	een	

onherroepelijk	geworden	tuchtrechtelijke	eindbeslissing	is	genomen	in	de	zin	van	artikel	51	van	

de	Wet	BIG;

•		 er	geen	sprake	is	van	handelen	of	nalaten	dat	valt	onder	het	Tuchtrecht.

c.		 Indien	de	klacht	kennelijk	ongegrond	of	van	onvoldoende	gewicht	wordt	geacht,	kan	het	college	

de	klacht	afwijzen	zonder	verder	onderzoek.

d.	 De	onder	a.	b.	en	c.	bedoelde	eindbeslissingen	worden	schriftelijk	gegeven	en	met	redenen	

omkleed.

e.		In	de	overige	gevallen	wordt	de	zaak	behandeld	op	een	openbare	terechtzitting.

Artikel	13		Uitnodiging	en	oproep	voor	de	behandeling	ter	openbare	

terechtzitting.

a.		Zodra	de	secretaris	van	het	tuchtcollege	de	dag	en	het	tijdstip	van	behandeling	heeft	vastge-

steld,	verzendt	deze	aan	partijen	en	–	voor	zover	van	toepassing	–	de	deskundige	en/of	de	door	

het	college	aangewezen	getuige(n)	een	voorlopige	uitnodiging	respectievelijk	oproep.

b.		Ten	minste	drie	weken	voor	de	dag	van	de	behandeling	volgt	hierop	een	definitieve	schriftelijke	

uitnodiging	van	partijen	en	een	definitieve	oproep	van	de	deskundige	en/of	getuige(n).

c.		De	definitieve	uitnodiging	en	oproep	vermelden	de	plaats,	de	dag	en	het	uur	van	aanvang	van	

het	onderzoek	op	de	terechtzitting,	de	samenstelling	van	het	tuchtcollege,	de	plaats	waar	en	

de	tijdstippen	waarop	de	processtukken	ter	inzage	liggen,	en	de	namen	van	de	getuigen	en	de	

deskundigen	die	door	het	tuchtcollege	zijn	opgeroepen.

d.		Uitstel	wordt	hoogstens	eenmaal	wegens	verhindering	verleend,	mits	gevraagd	binnen	twee	

weken	na	de	voorlopige	uitnodiging	en/of	oproep.

e.		Verzoeken	tot	uitstel	van	de	behandeling	worden,	behoudens	in	zeer	uitzonderlijke	gevallen,	

niet	meer	gehonoreerd	indien	de	definitieve	uitnodiging	en/of	oproep	is	verzonden.

	Artikel	14		Getuigen	en	deskundigen

a.		Het	tuchtcollege	kan	getuigen	en	deskundigen	ter	terechtzitting	oproepen.	In	geval	een	des-

kundige	reeds	op	verzoek	van	het	college	schriftelijk	heeft	gerapporteerd,	kan	hij	zonodig	ter	

terechtzitting	worden	opgeroepen.

b.		Klager	en	verweerder	kunnen	getuigen	en	deskundigen	ter	terechtzitting	uitnodigen	of	op-

roepen	met	de	mededeling	van	de	namen	van	de	getuigen	en	deskundigen	aan	de	secretaris	

uiterlijk	een	week	voor	de	terechtzitting.	In	geval	van	oproeping	gelden	voor	hen	dezelfde	

verplichtingen	als	voor	getuigen	en	deskundigen,	opgeroepen	door	het	tuchtcollege.	In	beginsel	

draagt	de	partij	die	de	getuige	of	deskundige	heeft	opgeroepen	de	daaraan	verbonden	kosten.

Artikel	15		Tolken

Wanneer	één	van	partijen	de	bijstand	van	een	tolk	nodig	heeft,	dient	de	betreffende	partij,	in	

beginsel	zelf	zorg	te	dragen	voor	de	aanwezigheid	van	een	tolk	ter	terechtzitting.	In	beginsel	

draagt	de	partij	die	de	bijstand	van	de	tolk	behoeft	de	daaraan	verbonden	kosten.
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Artikel	16		Toezending	van	stukken	ten	behoeve	van	de	mondelinge	

behandeling

a.		Nadere	processtukken	kunnen	desgewenst	door	beide	partijen	tot	uiterlijk	14	dagen	voor	de	

openbare	terechtzitting	bij	het	tuchtcollege	worden	ingediend.	Partijen	dienen	zorg	te	dragen	

voor	gelijktijdige	toezending	aan	de	wederpartij.

b.		Op	stukken	die	na	afloop	van	deze	termijn	zijn	ingediend,	slaat	het	tuchtcollege	geen	acht,	

tenzij	het	anders	beslist	en	het	stukken	zijn	van	eenvoudige	of	beknopte	inhoud.

Artikel	17		Rollijst

Het	tuchtcollege	draagt	ervoor	zorg	dat	er	tenminste	acht	dagen	voor	de	dag	van	de	behande-

ling	van	een	zaak	op	een	openbare	terechtzitting	of	van	een	openbare	uitspraak	een	rollijst	ter	

inzage	ligt	waarop	is	aangegeven	de	plaats,	de	dag	en	het	uur	van	de	openbare	terechtzitting	

of	openbare	uitspraak	met	een	aanduiding	van	de	desbetreffende	zaak.

Artikel	18		Mondelinge	behandeling

a.		De	mondelinge	behandeling	vindt,	behoudens	uitzonderlijke	in	de	wet	geregelde	gevallen,	op	

een	openbare	terechtzitting	plaats.

b.		Tijdens	de	behandeling	ter	terechtzitting	worden	door	de	voorzitter	en	de	leden	van	het	tucht-

college	aan	de	getuigen,	de	deskundigen	en	aan	partijen	vragen	gesteld.	Door	tussenkomst	van	

de	voorzitter	kunnen	partijen	vragen	stellen	aan	de	getuigen	en	deskundigen,	en	aan	elkaar.

c.		Partijen	en/of	hun	raadslieden	krijgen	de	gelegenheid	hun	standpunten	nader	mondeling	toe	te	

lichten.

d.		Verweerder	heeft	het	recht	het	laatst	het	woord	te	voeren.

e.		De	voorzitter	deelt	ten	slotte	datum	en	tijdstip	van	de	openbare	uitspraak,	die	in	elk	geval	uiter-

lijk	twee	maanden	na	de	behandeling	ter	terechtzitting	wordt	gegeven,	mee.	Op	de	dag	van	de	

uitspraak	of	zo	spoedig	mogelijk	daarna	verzendt	de	secretaris	van	het	tuchtcollege	afschriften	

van	de	beslissing	aan	partijen	en	aan	de	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg.

Artikel	19		Tussenbeslissing	en	proces-verbaal

Indien	na	afloop	van	de	behandeling	ter	zitting	het	tuchtcollege	van	oordeel	mocht	zijn,	dat	de	

behandeling	niet	volledig	is	geweest,	bepaalt	het	college	bij	tussenbeslissing	dat	de	behande-

ling	op	een	latere	zitting	zal	worden	voortgezet.	In	dat	geval	wordt	een	proces-verbaal	opge-

maakt.	Eveneens	wordt	proces-verbaal	opgemaakt	indien	het	college	ter	zitting	heeft	beslist	

dat	de	behandeling	van	de	zaak	op	een	latere	zitting	zal	worden	voortgezet.	Het	proces-verbaal	

wordt	op	verzoek	aan	partijen	toegestuurd.

Artikel	20		Sluiting	van	het	debat

a.		Behoudens	het	bepaalde	in	artikel	19	is	na	de	behandeling	ter	terechtzitting	het	debat	gesloten.	

b.	 Indien	partijen	niettemin	in	de	periode	tussen	de	behandeling	ter	terechtzitting	en	de	einduit-

spraak	nog	stukken	of	correspondentie	over	de	behandelde	zaak	aan	het	tuchtcollege	zenden,	

zal	het	op	de	inhoud	daarvan	geen	acht	slaan	en	deze	stukken	retourneren.	Dit	behoudens	het	

geval	dat	de	toezending	van	stukken	of	correspondentie	tijdens	de	behandeling	ter	zitting	in	

overleg	met	zowel	het	college	als	de	wederpartij	is	overeengekomen.

c.		Na	de	uitspraak	is	elke	vorm	van	correspondentie	of	discussie	met	het	tuchtcollege	over	de	

inhoud	van	de	uitspraak	uitgesloten.	Brieven	worden	geretourneerd	aan	de	afzender.

Artikel	21		Hoger	beroep

a.		Tegen	een	eindbeslissing	van	het	tuchtcollege	kan	bij	het	Centraal	Tuchtcollege	voor	de		

Gezondheidszorg	te	’s-Gravenhage	beroep	worden	ingesteld	door:

•		 de	klager,	voor	zover	zijn	klacht	is	afgewezen,	of	voor	zover	hij	niet-ontvankelijk	is	verklaard;

•		 de	verweerder;



negen																		bijlage	                ’1289

2
0

1
2

•		 de	hoofdinspecteur	of	de	regionale	inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg,	wie	de	aangelegenheid	

uit	hoofde	van	de	hem	toevertrouwde	belangen	aangaat.

b.		Het	beroep	moet	schriftelijk	worden	ingesteld	en	dient	te	zijn	gericht	aan	de	secretaris	van	het	

Centraal	Tuchtcollege	voor	de	Gezondheidszorg.

c.		Het	beroepschrift,	in	te	dienen	bij	de	secretaris	van	het	tuchtcollege	dat	die	beslissing	heeft	

gegeven,	moet	binnen	een	termijn	van	zes	weken	na	de	dag	van	verzending	van	het	afschrift	

van	de	beslissing	op	het	secretariaat	van	het	tuchtcollege	zijn	ontvangen;	de	secretaris	zal	voor	

doorzending	van	de	stukken	zorgdragen.

Artikel	22		Klachten	over	de	behandeling

1.		 Een	belanghebbende	heeft	het	recht	over	de	wijze	van	gedragen	van	een	Regionaal	Tuchtcol-

lege	voor	de	Gezondheidszorg,	of	één	van	de	leden	daarvan,	schriftelijk	een	klacht	in	te	dienen	

bij	de	voorzitter	van	dat	tuchtcollege.	Ook	een	klacht	over	de	wijze	van	gedragen	van	bij	het	

tuchtcollege	werkzame	personen	kan	worden	ontvangen,	voor	zover	de	betreffende	wijze	van	

gedraging	aan	het	tuchtcollege	kan	worden	toegerekend.	De	voorzitter	van	het	betreffende	

tuchtcollege	beslist	of	daarvan	sprake	is.

2.	a.				Een	klaagschrift	moet	in	het	Nederlands	worden	gesteld,	ondertekend	en	gedagtekend	en	

	 		 					tenminste	bevatten:

•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener;

•	 een	omschrijving	van	de	wijze	van	gedragen	waarover	geklaagd	wordt,	of	een	onderdeel	

daarvan;

•	 het	kenmerk	van	de	zaak	waarop	de	klacht	betrekking	heeft.

b.		Niet	geklaagd	kan	worden	over	de	inhoud	en	de	motivering	van	een	tuchtrechtelijke	beslissing,	

noch	over	de	totstandkoming	van	een	tuchtrechtelijke	beslissing	met	inbegrip	van	de	in	dat	

kader	genomen	beslissingen	van	procedurele	aard.	

c.		Een	klacht	kan	worden	ingediend	tot	uiterlijk	vier	weken	nadat	de	einduitspraak	in	de	betref-

fende	zaak	is	gedaan.

3.		De	voorzitter	van	het	college	kan	de	klacht,	indien	deze	naar	zijn	oordeel	kennelijk	ongegrond,	

dan	wel	van	gering	gewicht	is,	afwijzen	zonder	klager	te	horen.

4.		In	de	overige	gevallen	stelt	de	voorzitter	klager,	alsook	degene(n)	over	wie	geklaagd	wordt,	in	

de	gelegenheid	door	hem	te	worden	gehoord.	In	iedere	fase	van	de	klachtbehandeling	kan	de	

voorzitter	nagaan	of	afhandeling	van	de	klacht	in	der	minne	tot	de	mogelijkheden	behoort.

5.		Indien	de	zaak	niet	in	der	minne	kan	worden	afgedaan,	beslist	de	voorzitter	binnen	zes	weken	

na	indiening	van	de	klacht	in	een	met	redenen	omklede	beslissing.	Klager	en	degene(n)	over	

wie	geklaagd	is,	ontvangen	een	afschrift	van	de	beslissing.	

6.	 	Indien	de	klacht	de	voorzitter	betreft,	geschiedt	de	behandeling	door	een	plaatsvervangend	

voorzitter.

Artikel	23		Slotbepaling

a.		Indien	de	omstandigheden	van	het	geval	daartoe	dringend	aanleiding	geven,	kan	het	tuchtcolle-

ge,	voor	zover	de	wet	zich	daartegen	niet	verzet,	van	dit	reglement	afwijken.	In	gevallen	waarin	

dit	reglement	niet	voorziet,	beslist	de	voorzitter	van	dit	college.

b.		Dit	reglement	is	vastgesteld	op	23	juni	2006	(laatstelijk	gewijzigd	op	9	december	2011)	en	is	in	

werking	getreden	op	1	juli	2006.
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9.2	 	 Reglement	van	het	Centraal	Tuchtcollege	voor	de	

Gezondheidszorg

gepubliceerd	in	de	Staatscourant	van	20	november	2002,	Stcrt	2002/224,	p	11	en	12	

Het	Centraal	Tuchtcollege	voor	de	Gezondheidszorg	heeft	in	het	belang	van	een	behoorlijke	

en	doelmatige	voortgang	van	de	zaken,	die	aan	het	oordeel	van	dat	college	zijn	onderwor-

pen,	voorzien	in	een	reglement	voor	de	voortgang	van	de	tuchtrechtelijke	procedures	in	

beroep.	Daartoe	gelden	met	ingang	van	1	januari	2003	de	volgende	regels,	in	aanvulling	op	

de	wettelijke	regelingen.	

Ter	wille	van	de	duidelijkheid	voor	procespartijen,	die	zich	niet	hebben	voorzien	van	

rechtsgeleerde	bijstand	overlappen	deze	regels	ten	dele	de	geldende	regelingen	van	de	Wet	

BIG	en	het	Tuchtrechtbesluit	BIG.	Dit	doet	vanzelfsprekend	niet	af	aan	de	geldigheid	van	

deze	wettelijke	regelingen,	die	van	hogere	orde	zijn	dan	dit	reglement.	

Artikel	1			Wijze	van	indiening	van	beroepschriften	

a.		Het	beroepschrift	tegen	een	eindbeslissing	van	een	regionaal	tuchtcollege	moet	worden	inge-

diend	binnen	een	termijn	van	zes	weken	na	de	dag	van	verzending	door	het	regionale	college	

aan	partijen	van	het	afschrift	van	die	beslissing.	

Toelichting:	Deze	regel	vloeit	voort	uit	het	bepaalde	in	artikel	73,	eerste	lid	van	de	Wet	BIG	en	

geldt,	indien	zowel	de	oorspronkelijke	klager	als	degene	over	wie	geklaagd	is	beroep	kunnen	en	

willen	instellen,	voor	beiden.	

De	termijn	van	zes	weken	begint	op	de	dag	na	verzending	en	eindigt	na	ommekomst	van	zes	

weken	te	rekenen	vanaf	de	dag	van	verzending.	Is	een	beslissing	op	bijvoorbeeld	een	maandag	

verzonden	eindigt	de	termijn	op	een	maandag	zes	weken	later,	tenzij	deze	dag	op	een	algemeen	

erkende	feestdag	valt.	In	dat	geval	eindigt	de	termijn	op	de	eerstvolgende	werkdag.	

b.		Het	beroep	moet	schriftelijk	en	in	de	Nederlandse	taal	worden	ingesteld	en	ingediend	bij	het	

regionale	tuchtcollege	dat	de	eindbeslissing	waartegen	beroep	wordt	ingesteld,	heeft	gegeven.	

c.		Als	tijdstip	van	indiening	geldt	het	tijdstip	van	ontvangst	op	het	secretariaat	van	het	regionaal	

tuchtcollege.	

d.		Indien	het	beroepschrift	is	ingezonden	bij	het	centraal	tuchtcollege,	wordt	het	onverwijld	

doorgezonden	aan	het	desbetreffende	regionale	tuchtcollege,	onder	gelijktijdige	mededeling	

hiervan	aan	degene	die	beroep	heeft	ingesteld.	In	het	geval	bedoeld	in	de	eerste	volzin,	geldt	

als	datum	van	indiening	van	het	beroepschrift	die	van	indiening	bij	het	centrale	tuchtcollege.	

Toelichting:	Deze	regel	is	gelijkluidend	aan	het	vierde	lid	van	artikel	19	Tuchtrechtbesluit	BIG.	

e.		In	geval	van	indiening	per	fax	moet	het	oorspronkelijke	beroepschrift	met	alle	eventuele	bijla-

gen	onverwijld	worden	nagezonden	per	post	of	worden	bezorgd.	Wanneer	zulks	stipt	gebeurt,	

geldt	het	tijdstip	van	ontvangst	van	de	fax	als	dag	van	indiening.	

f.		 Indien	daartoe	aanleiding	is	kan	degene,	die	beroep	instelt,	in	zijn	beroepschrift	te	kennen	

geven	dat	hij	de	gronden	van	het	beroep	nader	wenst	aan	te	geven	en	het	verzoek	doen	om	

hem	daarvoor	een	nadere	termijn	te	stellen.	De	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	stelt	

deze	nadere	termijn	voor	het	indienen	van	een	aanvullend	beroepschrift,	behoudens	bijzon-

dere	omstandigheden	die	door	degene	die	beroep	instelt	moeten	worden	aangegeven	in	zijn	

oorspronkelijk	beroepschrift,	op	vier	weken	te	rekenen	van	de	dagtekening	van	de	kennisgeving	

van	de	nadere	termijn.	
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Toelichting:	Wie	van	de	onder	f	geboden	mogelijkheid	gebruik	wenst	te	maken	moet	in	zijn	

beroepschrift	ten	minste	zijn	naam,	voornamen	en	zijn	adres	vermelden,	alsmede	een	duidelijke	

aanduiding	van	de	eindbeslissing	waartegen	het	beroep	is	gericht.	

In	het	beroepschrift	moet	het	verzoek	om	een	nadere	termijn	te	stellen	voor	het	aangeven	

van	de	gronden	van	het	beroep	duidelijk	zijn	verwoord.	Zie	verder	artikel	2	en	de	toelichting	

daarop.	

Artikel	2		Inhoud	van	het	beroepschrift	

a.		Het	beroepschrift	moet	inhouden:	

•		 de	naam,	voornamen	en	het	adres	van	degene	die	beroep	instelt;	

•		 een	duidelijke	aanduiding	van	de	eindbeslissing	waartegen	het	beroep	is	gericht;	

•		 de	gronden	van	het	beroep.	

b.		Het	beroepschrift	is	ondertekend	door	degene	die	het	beroep	instelt,	dan	wel	door	zijn	advo-

caat	of	procureur	of	een	andere	schriftelijk	gemachtigde.	

c.		 Indien	het	beroepschrift	niet	voldoet	aan	de	onder	a.	en	b.	gestelde	eisen,	wordt	degene	die	

beroep	heeft	ingesteld	door	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	uitgenodigd	dit	verzuim	

binnen	vier	weken	na	verzending	van	deze	uitnodiging	te	herstellen.	

Toelichting:	De	eis	dat	het	beroepschrift	de	gronden	van	het	beroep	moet	bevatten	berust	op	

artikel	19,	eerste	lid,	sub	c,	van	het	Tuchtrechtbesluit	BIG.	Het	betekent	dat	degene	die	beroep	

instelt	niet	kan	volstaan	met	aan	te	geven	dat	hij	het	niet	eens	is	met	de	beslissing	waartegen	

hij	in	beroep	komt.	Evenmin	kan	hij	volstaan	met	een	herhaling	van	de	klacht	in	eerste	aanleg.	

Het	beroepschrift	moet	duidelijk	maken	tegen	welke	oordelen	van	het	regionaal	tuchtcollege	

het	beroep	is	gericht	en	waarom.	

Artikel	3		Verweerschrift	en	incidenteel	beroep	

a.		Nadat	het	beroepschrift	en	een	eventueel	aanvullend	beroepschrift	is	ontvangen	wordt	door	de	

secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	een	afschrift	daarvan	verzonden	aan	de	verweerder	in	

beroep.	

b.		Daarbij	wordt	een	termijn	gesteld	van	vier	weken	vanaf	de	dag	van	verzending	van	het	(aanvul-

lend)	beroepschrift,	waarbinnen	schriftelijk	verweer	kan	worden	gevoerd.	Uitstel	van	deze	

termijn	wordt	slechts	onder	bijzondere	omstandigheden	verleend.	

c.		Het	verweerschrift	wordt	binnen	de	gestelde	termijn	ingediend	bij	de	secretaris	van	het	cen-

traal	tuchtcollege,	die	een	afschrift	daarvan	toezendt	aan	degene	die	het	beroep	heeft	inge-

steld.	

d.		De	verweerder	in	beroep	kan	bij	verweerschrift	op	zijn	beurt	beroep	instellen	tegen	de	bestre-

den	beslissing.	Het	verweerschrift,	teven	beroepschrift	in	incidenteel	beroep,	moet	de	gronden	

van	dit	beroep	bevatten.	

e.		Indien	de	verweerder	incidenteel	beroep	heeft	ingesteld,	wordt	door	de	secretaris	van	het	

centraal	tuchtcollege	aan	degene	die	het	oorspronkelijk	beroep	heeft	ingesteld	een	termijn	van	

vier	weken	verleend	voor	het	indienen	van	een	verweerschrift	in	het	incidenteel	beroep.	Uitstel	

van	deze	termijn	wordt	slechts	onder	bijzondere	omstandigheden	verleend.	

f.		 Het	verweerschrift	in	incidenteel	beroep	wordt	binnen	de	gestelde	termijn	ingediend	bij	de	

secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege,	die	een	afschrift	daarvan	toezendt	aan	degene	die	dat	

beroep	heeft	ingesteld.	

Toelichting:	De	in	dit	artikel	onder	d,	e	en	f	geregelde	mogelijkheid	om	incidenteel	beroep	in	te	

stellen	is	afgeleid	van	de	in	artikel	74,	vierde	lid,	van	de	Wet	BIG	geregelde	bevoegdheid	van	het	

centrale	tuchtcollege	om	mede	te	oordelen	over	onderdelen	van	de	beslissing	van	het	regionale	

tuchtcollege,	waartegen	in	het	(oorspronkelijk)	beroepschrift	geen	bezwaren	zijn	aangevoerd.	
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Het	kan	zich	voordoen	dat	een	partij	die	afgezien	heeft	van	het	instellen	van	beroep	daarvan	

wil	terugkomen	in	het	licht	van	het	gegeven	dat	zijn	wederpartij	wel	in	beroep	is	gekomen.	Dit	

reglement	komt	hieraan	tegemoet	door	de	verweerder	in	beroep	de	gelegenheid	te	geven	op	

zijn	beurt	alsnog	beroep	in	te	stellen.	Een	dergelijk	beroep	heet	een	incidenteel	beroep.	Het	oor-

spronkelijke	beroep	wordt	aangeduid	als	principaal	beroep.	Aan	het	incidenteel	beroep	worden	

in	beginsel	dezelfde	eisen	gesteld	als	aan	het	principaal	beroep,	zij	het	dat	het	in	deze	gevor-

derde	fase	van	de	schriftelijke	procesvoering	niet	meer	nodig	geacht	wordt	om	aan	degene	die	

het	incidenteel	beroep	instelt	een	extra	termijn	te	gunnen	voor	het	aanvoeren	van	aanvullende	

gronden.	Wie	eerst	geen	beroep	heeft	ingesteld,	maar	op	zijn	schreden	terugkeert	en	alsnog	in	

beroep	komt	naar	aanleiding	van	een	principaal	beroep,	moet	dit	dus	meteen	goed	doen.	

Uitstel	van	de	in	dit	artikel	genoemde	termijnen	is	in	het	belang	van	een	voortvarende	proces-

voering	slechts	onder	bijzondere	omstandigheden	mogelijk.	

Artikel	4		Aantal	in	te	dienen	exemplaren	

Het	beroepschrift,	aanvullend	beroepschrift	en	verweerschrift	moet	met	eventuele	bijlagen	

worden	ingediend	in	tweevoud.	

Artikel	5		Einde	schriftelijk	debat	

Met	de	indiening	van	het	beroep-	en	verweerschrift,	eventueel	verweerschrift	in	incidenteel	

beroep,	is	het	schriftelijk	debat	tussen	partijen	gesloten	en	wordt	door	de	secretaris	van	het	

centraal	tuchtcollege	een	dag	bepaald	waarop	de	behandeling	van	de	zaak	zal	plaatsvinden,	

tenzij	het	centraal	tuchtcollege	besluit	voorafgaand	aan	de	behandeling	een	deskundige	op	

vraagpunten	te	laten	rapporteren.	

Toelichting:	Een	vlotte	procesgang	is	in	het	belang	van	beide	bij	de	tuchtzaak	betrokken	par-

tijen.	Het	schriftelijk	debat	vormt	de	basis	voor	de	verdere	behandeling	en	het	is	dus	zaak	om	

de	voor	het	beroep	of	het	verweer	ter	zake	dienende	gegevens	en	argumenten	geconcentreerd	

naar	voren	te	brengen	in	het	beroep	of	verweerschrift.	

In	vrijwel	alle	gevallen	volgt	een	openbare	behandeling	ter	zitting	en	daar	kan	mondeling,	des-

gewenst	aan	de	hand	van	een	schriftelijke	notitie	die	aan	het	centraal	tuchtcollege	kan	worden	

overgelegd,	gereageerd	worden	op	hetgeen	tijdens	het	schriftelijk	debat	naar	voren	is	gebracht.	

Artikel	6		Deskundigenrapport	

a.		Het	centraal	tuchtcollege	kan	besluiten	een	deskundige	te	benoemen	voor	het	uitbrengen	van	

een	schriftelijk	deskundigenrapport.	

b.		Partijen	worden	hiervan	schriftelijk	door	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	in	kennis	

gesteld,	onder	vermelding	van	de	naam	van	de	deskundige	en	de	aan	deze	te	stellen	vragen.	

Partijen	worden	in	de	gelegenheid	gesteld	schriftelijke	vragen	op	te	geven	binnen	een	termijn	

van	vier	weken.	

c.		De	gestelde	vragen	worden	aan	de	deskundige	gezonden	met	het	verzoek	binnen	een	te	stellen	

termijn	daarop	schriftelijk	te	rapporteren.	

d.		Na	binnenkomst	van	de	rapportage	van	de	deskundige	worden	afschriften	daarvan	door	de	se-

cretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	aan	partijen	gezonden,	vergezeld	van	de	gestelde	vragen.	

e.		Vervolgens	bepaalt	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	de	dag	van	behandeling.	Partijen	

en	de	deskundige	worden	daartoe	uitgenodigd	c.q.	opgeroepen.	

Artikel	7		Behandeling	van	de	zaak.	Raadkamer	of	openbare	terechtzitting	

a.		In	de	gevallen	waarin	de	wet	zulks	bepaalt,	in	elk	geval	indien	een	beroepschrift	afkomstig	is	

van	een	persoon	die	niet	bevoegd	is	tot	het	instellen	van	beroep,	niet	tijdig	is	ingediend	of	niet	

voldoet	aan	de	in	artikel	2	van	dit	reglement	gestelde	eisen,	kan	het	centraal	tuchtcollege	op	

voorstel	van	de	voorzitter	zonder	verder	onderzoek,	in	raadkamer,	een	beslissing	geven,	welke	
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strekt	tot	het	niet-ontvankelijk	verklaren	van	degene	die	het	beroep	heeft	ingesteld.	De	beslis-

sing	is	met	redenen	omkleed	en	wordt	op	schrift	gesteld.	

b.		Het	bepaalde	in	het	vorige	lid	wordt	eveneens	toegepast	wanneer	in	eerste	aanleg	op	kennelijk	

goede	gronden	is	geoordeeld	dat	klager	niet	ontvankelijk	is	in	zijn	klacht	omdat	

•		 de	klacht	is	verjaard	op	de	voet	van	artikel	65,	vijfde	lid,	Wet	BIG;	

•		 de	klacht	meebrengt	dat	andermaal	wordt	geklaagd	over	een	handelen	of	nalaten	waaromtrent

	 	 reeds	een	onherroepelijk	geworden	tuchtrechtelijke	eindbeslissing	is	genomen	in	de	zin	van	arti-

kel	51	van	de	Wet	BIG;	

•		 onmiskenbaar	geen	sprake	is	van	een	handelen	of	nalaten	in	de	zin	van	artikel	47	Wet	BIG;	

•		 de	aangeklaagde	persoon	niet	geregistreerd	is	in	het	BIG	register.	

c.		 In	de	overige	gevallen	wordt	de	zaak	behandeld	op	een	openbare	terechtzitting,	die	gehouden	

wordt	in	een	der	zittingzalen	van	het	Paleis	van	Justitie,	Prins	Clauslaan	60	te	’s-Gravenhage.	

Artikel	8		Uitnodiging	voor	de	behandeling	

a.		Zodra	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	de	dag	en	het	tijdstip	van	behandeling	heeft	

vastgesteld,	verzendt	hij	aan	partijen	en	-voorzover	van	toepassing-	de	deskundige	een	voorlo-

pige	uitnodiging.	

b.		Ten	minste	drie	weken	voor	de	dag	van	de	behandeling	volgt	hierop	een	definitieve	schriftelijke	

uitnodiging	van	partijen	en	een	definitieve	oproeping	van	de	deskundige.	Deze	termijn	kan	wor-

den	verkort	indien	de	inspecteur	voor	de	gezondheidszorg	heeft	verzocht	de	zaak	met	spoed	

te	behandelen	op	de	voet	van	het	bepaalde	in	artikel	65,	zesde	lid,	van	de	wet	BIG.	Van	het	

verzoek	van	de	inspecteur	en	van	de	door	het	centraal	tuchtcollege	vastgestelde	termijn	wordt	

door	de	secretaris	mededeling	gedaan	in	de	uitnodiging	c.q.	oproep.	

c.		De	definitieve	uitnodiging	c.q.	oproep	vermeldt	de	plaats,	de	dag	en	het	uur	van	aanvang	van	

het	onderzoek	op	de	terechtzitting,	de	samenstelling	van	het	centraal	tuchtcollege,	de	plaats	

waar	en	de	tijdstippen	waarop	de	processtukken	ter	inzage	liggen,	en	de	namen	van	de	getui-

gen	en	de	deskundigen	die	door	het	centraal	tuchtcollege	zijn	uitgenodigd	of	opgeroepen.	

d.		Zonder	uitstelmededeling	van	het	centraal	tuchtcollege	mag	niemand	op	uitstel	rekenen.	

e.		Uitstel	wordt	hoogstens	eenmaal	wegens	verhindering	verleend,	mits	gevraagd	binnen	twee	

weken	na	de	voorlopige	uitnodiging.	

f.		 Verzoeken	tot	uitstel	van	de	behandeling	worden,	behoudens	zeer	uitzonderlijke	gevallen,	niet	

meer	gehonoreerd	indien	de	definitieve	uitnodiging	c.q.	oproep	is	verzonden.	

Artikel	9		Getuigen	en	deskundigen	

a.		Het	centraal	tuchtcollege	kan	getuigen	en	deskundigen	ter	terechtzitting	oproepen.	In	geval	

een	deskundige	reeds	op	verzoek	van	het	centraal	tuchtcollege	schriftelijk	heeft	gerapporteerd	

wordt	hij	ter	terechtzitting	opgeroepen	tenzij	het	centraal	tuchtcollege	met	instemming	van	

partijen	bepaalt	dat	van	het	horen	ter	zitting	wordt	afgezien.	

b.		Degene	die	beroep	heeft	ingesteld	en	de	verweerder	in	beroep	kunnen	getuigen	en	deskundi-

gen	ter	terechtzitting	uitnodigen	of	bij	deurwaardersexploot	oproepen;	in	geval	van	oproeping	

gelden	voor	hen	dezelfde	verplichtingen	als	voor	getuigen	en	deskundigen,	opgeroepen	door	

het	tuchtcollege.	

Toelichting:	Deze	regeling	sluit	aan	bij	het	bepaalde	in	artikel	68	van	de	Wet	BIG,waarin	onder	

meer	wordt	bepaald	dat	ieder	die	als	getuige	of	deskundige	is	opgeroepen,	verplicht	is	aan	de	

oproeping	gevolg	te	geven.	Verschijnt	een	getuige	of	een	deskundige	op	de	oproeping	niet,	dan	

doet	de	officier	van	justitie	op	verzoek	van	het	college	hem	dagvaarden,	desverzocht	met	bevel	

tot	medebrenging.	

De	voorzitter	van	het	centraal	tuchtcollege	doet	de	getuigen	de	eed	of	belofte	afleggen	dat	

zij	de	gehele	waarheid	en	niets	dan	de	waarheid	zullen	zeggen.	De	getuigen	en	deskundigen	

zijn	verplicht	op	de	gestelde	vragen	te	antwoorden,	onderscheidenlijk	de	van	hen	gevorderde	
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diensten	te	verlenen.	De	deskundigen	zijn	gehouden	hun	taak	onpartijdig	en	naar	beste	weten	

te	verrichten.	

In	artikel	68	van	de	Wet	BIG	worden	ook	de	vergoedingen	voor	getuigen	en	deskundigen	

geregeld.	De	vergoeding	van	door	partijen	uitgenodigde	getuigen	en	deskundigen	wordt	door	

de	voorzitter	van	het	centraal	tuchtcollege	bepaald	en	komt	ten	laste	van	degene	die	hen	heeft	

uitgenodigd.	De	vergoeding	van	door	het	centraal	tuchtcollege	uitgenodigde	getuigen	en	des-

kundigen	wordt	eveneens	door	de	voorzitter	bepaald	en	komt	ten	laste	van	‘s	rijks	kas.	

Artikel	10		Tolken	

Wanneer	een	van	partijen	de	bijstand	van	een	tolk	nodig	heeft,	dient	de	partij	die	zodanige	

bijstand	behoeft,	in	beginsel	zelf	zorg	te	dragen	voor	de	aanwezigheid	van	een	tolk	ter	terecht-

zitting.	In	overleg	met	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	kan	in	voorkomende	gevallen	

voorzien	worden	in	de	bijstand	van	een	tolk	en	in	de	daaraan	verbonden	kosten.	

Toelichting:	Wie	niet	zelf	voor	de	aanwezigheid	van	een	tolk	kan	zorgen	en	wie	niet	zelf	in	de	

daaraan	verbonden	kosten	kan	voorzien,	kan	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	ver-

zoeken	hierin	te	voorzien.	

Artikel	11		Toezending	van	stukken	ten	behoeve	van	de	mondelinge	

behandeling	

a.		Degene	die	beroep	heeft	ingesteld	en	de	verweerder	in	beroep	kunnen	stukken,	waarop	zij	zich	

tijdens	de	mondelinge	behandeling	wensen	te	beroepen	tot	uiterlijk	14	dagen	voor	die	behande-

ling	bij	het	centraal	tuchtcollege	indienen.	Zij	dienen	zorg	te	dragen	voor	toezending	aan	de	

wederpartij.	

b.		Op	na	afloop	van	deze	termijn	ingediende	stukken	slaat	het	centraal	tuchtcollege	geen	acht,	

tenzij	het	anders	beslist	en	het	stukken	zijn	van	eenvoudige	of	beknopte	inhoud.	

Artikel	12		Mondelinge	behandeling	

a.		Bij	de	mondelinge	behandeling,	die,	behoudens	uitzonderlijke	in	de	wet	geregelde	gevallen,	

op	een	openbare	terechtzitting	plaatsvindt	en	die	vooral	voor	het	stellen	van	vragen	aan	de	

partijen	zelf	dient,	hebben	advocaten	en	gemachtigden	een	beperkte	spreektijd.	

b.		Slechts	met	instemming	van	de	partijen	kan	het	centraal	tuchtcollege	ter	zitting	toestaan	dat	

binnen	een	bepaalde	zeer	korte	termijn	een	eenvoudig	stuk	mag	worden	nagestuurd	waarop	

de	wederpartij	dan	binnen	een	week	schriftelijk	mag	reageren.	Stukken	die	na	de	behandeling	

buiten	een	dergelijke	afspraak	om	of	te	laat	worden	ontvangen,	zendt	het	centraal	tuchtcollege	

terug.	

c.		Tijdens	de	behandeling	ter	terechtzitting	worden	door	de	voorzitter	en	de	leden	van	het	

centraal	tuchtcollege	aan	de	getuigen	en	deskundigen	en	aan	partijen	vragen	gesteld.	Door	tus-

senkomst	van	de	voorzitter	kunnen	partijen	vragen	stellen	aan	de	getuigen	en	deskundigen	en	

aan	elkander.	

d.		Degene	die	beroep	heeft	ingesteld,	zijn	raadsman	of	gemachtigde	krijgt	eenmaal	de	gelegen-

heid	zijn	beroep	kort	mondeling	toe	te	lichten.	Indien	er	meerdere	beroepen	zijn	ingesteld	door	

dezelfde	persoon	tegen	meerdere	wederpartijen	en	deze	beroepen	tegelijkertijd	behandeld	

worden,	dient	hij	zijn	beroepen	gezamenlijk	in	een	keer	toe	te	lichten,	tenzij	het	centraal	tucht-

college	op	zijn	verzoek	anders	beslist.	

e.		De	verweerder,	zijn	raadsman	of	gemachtigde	krijgt	vervolgens	eenmaal	de	gelegenheid	zijn	

verweer	mondeling	toe	te	lichten.	

	 	 Indien	er	meerdere	beroepen	gezamenlijk	worden	behandeld	krijgt	elk	der	verweerders	die	gele-

genheid.	

f.		 Degene	die	beroep	heeft	ingesteld,	zijn	raadsman	of	gemachtigde	krijgt	eenmaal	de	gelegen-

heid	daarop	kort	te	reageren,	waarna	de	wederpartij,	diens	raadsman	of	gemachtigde	een	

slotopmerking	mag	maken.	



negen																		bijlage	                ’1295

2
0

1
2

g.		De	partij,	die	de	aangeklaagde	beroepsbeoefenaar	is,	heeft	het	recht	het	laatst	het	woord	te	

voeren.	

h.		De	voorzitter	deelt	ten	slotte	mede	dat	aan	partijen	schriftelijk	zal	worden	medegedeeld	waar	

en	wanneer	de	beslissing	zal	worden	uitgesproken.	Op	de	dag	van	de	uitspraak	of	zo	spoedig	

mogelijk	daarna	verzendt	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	afschriften	van	de	beslis-

sing	aan	partijen.	

Artikel	13		Tussenbeslissing	en	proces-verbaal	

a.		Indien	naar	het	oordeel	van	het	centraal	tuchtcollege	de	behandeling	ter	zitting	niet	volledig	is	

kan	het	centraal	tuchtcollege	tijdens	de	behandeling	deze	aanhouden	tot	een	latere	zitting.	In-

dien	na	afloop	van	de	behandeling	naar	het	oordeel	van	het	centraal	tuchtcollege	de	behande-

ling	niet	volledig	is	geweest	bepaalt	het	centraal	tuchtcollege	bij	tussenbeslissing	dat	de	behan-

deling	op	een	latere	zitting	zal	worden	voortgezet.	In	beide	gevallen	wordt	van	het	verhandelde	

ter	terechtzitting	een	proces-verbaal	opgemaakt,	inhoudende	een	zakelijke	weergave	van	het	

ter	zitting	verhandelde.	Dit	wordt	door	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	aan	partijen	

toegezonden.	

b.		Wanneer	de	behandeling	ter	terechtzitting	uitmondt	in	een	eindbeslissing,	blijft	het	opmaken	

van	een	proces-verbaal	achterwege	tenzij	de	voorzitter	al	dan	niet	op	verzoek	van	een	der	

partijen	anders	beslist.	

Artikel	14		Sluiting	van	het	debat	

a.		Behoudens	het	in	artikel	12	onder	b.	van	dit	reglement	bedoelde	geval	is	na	de	behandeling	ter	

terechtzitting	het	debat	gesloten.	

b.		Indien	partijen	niettemin	in	de	periode	tussen	de	behandeling	ter	terechtzitting	en	de	uitspraak	

nog	stukken	of	correspondentie	over	de	behandelde	zaak	aan	het	centraal	tuchtcollege	zenden,	

zal	het	op	de	inhoud	daarvan	geen	acht	slaan	en	deze	stukken	retourneren.	

c.		Na	de	uitspraak	is	elke	vorm	van	correspondentie	of	discussie	met	het	centraal	tuchtcollege	

over	de	inhoud	van	de	uitspraak	uitgesloten.	Brieven	worden	geretourneerd	aan	de	afzender.	

Toelichting:	De	rechterlijke	beslissing	komt	tot	stand	op	basis	van	het	debat	tussen	partijen.	De	

rechter	mag	geen	acht	slaan	op	gegevens	of	argumenten	waaromtrent	de	wederpartij	zich	niet	

heeft	kunnen	uitlaten.	Discussie	tussen	de	rechter	met	een	van	de	betrokken	partijen	over	de	

te	nemen	of	reeds	genomen	beslissing,	is	de	rechter	niet	toegestaan.	Voor	de	secretaris	geldt	

hetzelfde.	

Artikel	15		Klachten	over	de	behandeling	

a.		Wanneer	een	der	partijen	zich	gegriefd	acht	door	de	wijze	van	behandeling	door	het	cen-

traal	tuchtcollege	en	zijn	klacht	niet	de	inhoud	van	de	eindbeslissing	of	de	ter	terechtzitting	

genomen	beslissingen	betreft,	kan	hij	zich	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	de	einduitspraak	

daarover	schriftelijk	beklagen	bij	de	voorzitter	van	het	centraal	tuchtcollege.	

b.		De	voorzitter	van	het	centraal	tuchtcollege	kan,	indien	de	klacht	naar	zijn	oordeel	kennelijk	

ongegrond,	dan	wel	van	gering	gewicht	is,	de	klacht	afwijzen	zonder	de	klager	te	horen.	

c.		 In	de	overige	gevallen	stelt	de	voorzitter	de	klager	in	de	gelegenheid	gehoord	te	worden,	als-	

ook	–	indien	de	klacht	gericht	is	tegen	een	lid	van	het	centraal	tuchtcollege	of	zijn	secretaris	-	

degene	op	wie	de	klacht	betrekking	heeft.	

d.		De	voorzitter	van	het	centraal	tuchtcollege	beslist	in	een	met	redenen	omklede	beslissing	op	

de	klacht.	Aan	de	klager	en,	indien	van	toepassing,	degene	op	wie	de	klacht	betrekking	heeft,	

wordt	door	de	secretaris	van	het	centraal	tuchtcollege	een	afschrift	van	de	beslissing	toege-

zonden.	

e.		Indien	de	klacht	de	voorzitter	van	het	centraal	tuchtcollege	betreft,	geschiedt	de	behandeling	

van	de	klacht	door	een	plaatsvervangend	voorzitter.	
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Artikel	16		Slotbepaling	

a.		Indien	de	omstandigheden	van	het	geval	daartoe	dringend	aanleiding	geven,	kan	het	centraal	

tuchtcollege	van	dit	reglement	afwijken.	In	gevallen	waarin	dit	reglement	niet	voorziet,	beslist	

dit	college.	

b.		Dit	reglement	is	vastgesteld	op	8	november	2002	en	treedt	in	werking	op	1	januari	2003.	Het	

wordt	gepubliceerd	in	de	Staatscourant	(Stcrt	2002/224,	20	november	2002,	p	11	en	12	)	en	is	

van	toepassing	op	alle	zaken	waarin	het	beroep	op	of	na	1	januari	2003	is	ingesteld.

	

9.3 	 Wrakingsprotocol	Tuchtcolleges	voor	de	Gezondheidszorg	

	1.		Inleiding	

Dit	protocol	is	gebaseerd	op	de	“Aanbeveling	inzake	afhandeling	wrakingsverzoeken”	van	de	

Nederlandse	Vereniging	voor	Rechtspraak	van	23	januari	2001	en	bevat	een	nadere	uitwerking	

daarvan,	zoals	vastgesteld	in	het	voorzittersoverleg	van	24	juni	2011.	Doel	van	het	protocol	is	

het	bevorderen	van	een	uniforme,	vlotte	en	professionele	behandeling	van	wrakingsverzoeken.	

	2.		Wettelijke	regeling	

Artikel	63	van	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	gezondheidszorg	verklaart	de	artikelen	

512	tot	en	met	524	Sv	van	overeenkomstige	toepassing1.	Deze	bepalingen	worden	in	dit	protocol	

uitgewerkt	en	overgenomen	voor	zover	zij	hanteerbaar	zijn	binnen	de	kaders	van	het	tucht-

recht.

	3.		Wrakingsgronden	

	 3.1		Recht	op	een	onpartijdige	rechter	

In	een	rechtsstaat	heeft	men	recht	op	een	onpartijdige	rechter	(art.	6	EVRM).	

Wraking	is	een	middel	voor	procespartijen	om	dit	recht	af	te	dwingen.	Een	rechter	kan	worden	

gewraakt	“op	grond	van	feiten	of	omstandigheden	waardoor	de	rechterlijke	onpartijdigheid	

schade	zou	kunnen	lijden”	(artikelen	512	Sv).	

	 3.2		Subjectieve	en	objectieve	onpartijdigheid	

Ten	aanzien	van	onpartijdigheid	wordt	in	de	jurisprudentie	onderscheid	gemaakt	tussen	subjec-

tieve	en	objectieve	aspecten	van	onpartijdigheid.	

Bij	de	subjectieve	aspecten	moet	men	denken	aan	de	persoonlijke	instelling	van	de	rechter.	

Hier	geldt	als	criterium	dat	een	rechter	moet	worden	vermoed	uit	hoofde	van	zijn	aanstelling	

onpartijdig	te	zijn,	tenzij	zich	een	uitzonderlijke	omstandigheid	voordoet	die	een	zwaarwegende	

aanwijzing	oplevert	voor	het	oordeel	dat	een	rechter	jegens	een	rechtzoekende	persoonlijk,	

dan	wel	aangaande	een	standpunt	in	een	zaak,	een	vooringenomenheid	koestert,	althans	dat	

de	bij	een	rechtzoekende	dienaangaande	bestaande	vrees	gerechtvaardigd	is.	De	vrees	voor	

subjectieve	partijdigheid	van	de	rechter	moet	bovendien	objectief	gerechtvaardigd	zijn.	

Bij	de	objectieve	aspecten	gaat	het	om	feiten	of	omstandigheden	die,	ongeacht	de	persoonlijke	

instelling	van	de	rechter,	grond	geven	om	te	vrezen	dat	een	rechter	niet	onpartijdig	is,	waarbij	

ook	de	(te	vermijden)	schijn	van	partijdigheid	van	belang	is.	De	bewijsrechtelijke	drempel	is	

aanzienlijk	lager	dan	voor	subjectieve	partijdigheid.	De	verzoeker	hoeft	niet	te	bewijzen	dat	

die	feiten	of	omstandigheden	ook	werkelijk	tot	vooringenomenheid	hebben	geleid:	“legitimate	

doubt”	kan	voldoende	zijn.	De	feiten	waarop	de	verzoeker	zich	beroept	moeten	aannemelijk	zijn	

		1		De	artikelen	520	t/m	524	Sv	zijn	vervallen	per	1	januari	1994.	Artikel	519	Sv	is	vervallen	per	1	januari	2004.		
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geworden;	zij	moeten	zwaarwegende	redenen	opleveren	voor	(objectiveerbare)	twijfel	aan	de	

onpartijdigheid.	

4.		Wijze	van	wraking	

	 4.1		Vereisten	ten	aanzien	van	het	verzoek	

Een	wrakingsverzoek	wordt	schriftelijk	ingediend	en	dient	gemotiveerd	te	zijn	ten	aanzien	

van	ieder	collegelid	op	wie	het	betrekking	heeft.	Het	verzoek	moet	worden	gedaan	zodra	de	

daaraan	ten	grondslag	gelegde	feiten	en	omstandigheden	bekend	zijn	geworden.	Tijdens	een	

terechtzitting	kan	het	verzoek	ook	mondeling	worden	gedaan	door	of	namens	de	klager	of	de	

verweerder.	De	verzoeker	is	verplicht	alle	feiten	en	omstandigheden	die	hem	tot	zijn	verzoek	

brengen,	tegelijk	voor	te	dragen.	

	 4.2	 Wie	kan	een	wrakingsverzoek	indienen?	

De	klager	of	de	verweerder	kan	een	verzoek	tot	wraking	van	een	collegelid	indienen.	

	 4.3	 Wie	kan	gewraakt	worden?	

Wraking	is	uitsluitend	mogelijk	van	de	collegeleden	die	een	zaak	behandelen.	Wraking	van	alle	

leden	van	het	college	dat	een	bepaalde	zaak	behandelt,	is	mogelijk,	wraking	van	een	heel	col-

lege	(alle	leden	van	het	tuchtcollege	in	kwestie)	niet.	

Leden	van	de	wrakingskamer	kunnen	eveneens	worden	gewraakt.	Het	gaat	er	dan	om	of	er	

sprake	is	van	feiten	en	omstandigheden	die	het	vermoeden	wettigen	dat	de	betrokken	leden	ten	

aanzien	van	het	door	hen	te	behandelen	wrakingsverzoek	niet	onpartijdig	of	onafhankelijk	zijn.	

De	wrakingskamer	heeft	de	mogelijkheid	om	kennelijk	niet-ontvankelijke	verzoeken	tot	wraking	

van	de	wrakingskamer	niet	in	behandeling	te	nemen.	Dit	wordt	door	de	secretaris	schriftelijk	

aan	degene	die	het	wrakingsverzoek	heeft	gedaan	en	andere	procespartijen	bericht.

	 4.4			Wanneer	kan	een	wrakingsverzoek	worden	ingediend?	

Een	wrakingsverzoek	kan	worden	ingediend	in	elke	stand	van	het	geding	zodra	de	wrakings-

gronden	bekend	zijn.	

5.		Samenstelling	van	een	wrakingskamer	

Bij	wraking	van	één	of	meer	van	de	leden	van	het	tuchtcollege	stelt	de	voorzitter	van	het	col-

lege	de	wrakingskamer	vast.	Bij	wraking	van	de	voorzitter	bepaalt	een	plv.	voorzitter	de	samen-

stelling	van	de	wrakingskamer.		

Alleen	leden	van	het	tuchtcollege	kunnen	deel	uitmaken	van	de	wrakingskamer.	De	leden-

beroepsgenoten	behoeven	niet	tot	dezelfde	beroepsgroep	te	behoren	als	het	lid-beroepsgenoot	

wiens	wraking	is	verzocht.

Een	(plaatsvervangend)	secretaris	van	het	tuchtcollege	treedt	op	als	secretaris	van	de	wra-

kingskamer.

6.		Hoe	te	handelen	bij	wrakingsverzoeken	ter	terechtzitting?	

	 6.1		Vastleggen	feiten	en	omstandigheden	

Wanneer	om	wraking	wordt	verzocht	tijdens	de	zitting,	stelt	de	voorzitter	allereerst	vast	op	

welk	collegelid	het	wrakingsverzoek	betrekking	heeft.	Vervolgens	vraagt	hij,	om	opgave	van	alle	

feiten	en	omstandigheden	die	aanleiding	geven	tot	het	wrakingsverzoek.	De	secretaris	legt	een	

en	ander	na	de	zitting	vast	in	een	proces-verbaal,	dat	wordt	getekend	door	de	voorzitter	en	de	

secretaris.	
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	 6.2			De	behandeling	ter	terechtzitting	wordt	geschorst	

Vervolgens	wordt	de	behandeling	ter	zitting	geschorst	onder	mededeling	dat	het	wrakings-	

verzoek	zo	spoedig	mogelijk	zal	worden	behandeld	door	een	wrakingskamer	en	dat	het	onder-

zoek	in	de	hoofdzaak	na	de	beslissing	in	het	wrakingsincident	zal	worden	voortgezet,	dan	wel	

door	een	college	in	andere	samenstelling	zal	worden	aangevangen.	

Het	collegelid	wiens	wraking	is	verzocht	onthoudt	zich	na	het	wrakingsverzoek	van	verdere	

bemoeiingen	met	de	zaak,	tenzij	die	bemoeiingen	geen	uitstel	gedogen.	

Het	moment	van	indiening	van	het	wrakingsverzoek	wordt	vastgelegd	in	het	proces-verbaal.	

Handelingen	die	geen	uitstel	gedogen	dienen	te	worden	uitgevoerd.	

	 6.3	 Geen	contact	

Tot	het	moment	van	de	uitspraak	van	de	wrakingskamer	heeft	het	collegelid	wiens	wraking	is	

verzocht,	buiten	aanwezigheid	van	de	indiener	van	het	verzoek	geen	contact	over	de	zaak	met	

leden	van	de	wrakingskamer.	

	 6.4	 Berusten	in	de	wraking

Het	collegelid	wiens	wraking	is	verzocht	heeft	de	mogelijkheid	te	berusten	in	de	wraking.

	7.		Hoe	te	handelen	bij	een	wrakingsverzoek	buiten	de	terechtzitting?	

	 7.1	 Wrakingsverzoek	naar	de	wrakingskamer	

Een	buiten	de	zitting	ingediend	verzoek	wordt	zo	spoedig	mogelijk	ter	hand	gesteld	aan	de	

voorzitter	van	het	college.	De	voorzitter	stelt	met	toepassing	van	het	vermelde	in	paragraaf	5,	

een	wrakingskamer	samen.	Deze	kamer	behandelt	het	verzoek	en	beslist	daarop.	De	voorzit-

ter	stelt	onmiddellijk	na	binnenkomst	van	het	verzoek	het	betrokken	collegelid	daarvan	op	de	

hoogte.	

	 7.2	 Geen	contact	

Hier	geldt	eveneens	hetgeen	onder	6.3	is	vermeld.	

	 7.3	 Berusten	in	de	wraking

Hier	geldt	eveneens	hetgeen	onder	6.4	is	vermeld.	

8.		Voorbereidende	werkzaamheden	voor	de	behandeling	van	het	wrakings-

verzoek	door	de	wrakingskamer	

	 8.1	 Apart	wrakingsdossier	

De	secretaris	van	de	wrakingskamer	(hierna:	de	secretaris)	legt	een	dossier	aan	voor	het	wra-

kingsverzoek.	In	dit	dossier	worden	opgenomen:	

•			 het	wrakingsverzoek;	

•			 indien	het	wrakingsverzoek	ter	zitting	is	gedaan:	het	proces-verbaal	van	de	zitting	waarop	het	

verzoek	is	gedaan;

•			 indien	aanwezig	een	schriftelijke	reactie	van	het/de	betrokken	collegelid/collegeleden	op	het	

wrakingsverzoek.	

De	secretaris	zorgt	ervoor	dat	de	leden	van	de	wrakingskamer,	de	verzoeker	en	het	collegelid	

wiens	wraking	is	verzocht	beschikken	over	een	exemplaar	van	het	wrakingsdossier,	althans	

daarin	inzage	hebben.	Ook	het	dossier	in	de	hoofdzaak	is	beschikbaar.	
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	 8.2	 Betrokkenen	informeren	

De	secretaris	informeert	alle	betrokkenen	over	de	zittingsdatum,	onder	mededeling	aan	de	

verzoeker	en	het	betrokken	collegelid	dat	zij	ter	terechtzitting	in	de	gelegenheid	zullen	worden	

gesteld	te	worden	gehoord.	

De	secretaris	informeert	de	wederpartij	in	de	tuchtzaak	schriftelijk	over	de	procesgang	rond	

het	wrakingsverzoek.	

	 8.3	 Berusting	

Indien	het	betrokken	collegelid	wenst	te	berusten,	bericht	de	secretaris	van	de	wrakingskamer	

dit	aan	de	verzoeker	en	de	eventuele	andere	procespartijen.	

	 8.4	 Behandeling	op	dezelfde	dag	

Indien	de	behandeling	van	het	wrakingsverzoek	nog	op	dezelfde	dag	plaatsvindt,	wordt	voor	

zover	nodig	afgeweken	van	het	bepaalde	in	8.2.		

9.		De	behandeling	van	het	wrakingsverzoek	door	de	wrakingskamer	

	 9.1	 Behandeling	zo	spoedig	mogelijk	

Het	verzoek	om	wraking	wordt	zo	spoedig	mogelijk	behandeld.	Een	wrakingsverzoek	kan	niet	

worden	afgedaan	op	de	stukken;	er	vindt	altijd	een	zitting	plaats	van	de	wrakingskamer.	In	

afwijking	hiervan	kan	de	wrakingskamer	besluiten	een	verzoek	wegens	kennelijke	niet-ontvan-

kelijkheid	niet	in	behandeling	te	nemen2.	De	secretaris	bericht	dit	schriftelijk	aan	de	verzoeker	

en	het	collegelid	wiens	wraking	is	verzocht.

		 9.2	 Openbaarheid	van	de	zitting	

Tijdens	de	openbare	terechtzitting	ingediende	verzoeken	worden	in	het	openbaar	behandeld.	

Buiten	de	terechtzitting	ingediende	verzoeken	worden	behandeld	in	een	niet	openbare	zitting	

van	de	wrakingskamer.	

	 9.3	 Horen	van	betrokkenen	

De	verzoeker	en	het	collegelid	wiens	wraking	is	verzocht	worden	in	de	gelegenheid	gesteld	

te	worden	gehoord.	Ambtshalve	of	op	verzoek	van	verzoeker	of	het	betrokken	collegelid	kan	

de	wrakingskamer	bepalen	dat	zij	niet	in	elkaars	aanwezigheid	worden	gehoord.	Het	verdient	

aanbeveling	van	deze	bevoegdheid	slechts	terughoudend	gebruik	te	maken.	

	

	 9.4	 Beslissing	zo	spoedig	mogelijk	

De	wrakingskamer	beslist	binnen	een	redelijke	termijn	op	het	wrakingsverzoek.	De	beslissing	

is	schriftelijk	en	gemotiveerd	en	dient	onverwijld	te	worden	meegedeeld	aan	verzoeker	en	het	

collegelid	wiens	wraking	is	verzocht.	De	beslissing	wordt	in	het	openbaar	uitgesproken,	tenzij	

het	wrakingsverzoek	is	behandeld	in	een	niet	openbare	zitting	van	de	wrakingskamer.	Openbare	

uitspraken	worden	in	beginsel	geanonimiseerd	openbaar	gemaakt	op	www.tuchtrecht.nl.	Dit	kan	

afhankelijk	van	de	inhoud	van	de	uitspraak	achterwege	blijven.	

De	secretaris	informeert	de	wederpartij	in	de	tuchtzaak	schriftelijk	over	de	beëindiging	van	de	

procedure.	

	 9.5	 Geen	rechtsmiddel	

Tegen	de	beslissing	van	de	wrakingskamer	staat	geen	rechtsmiddel	open.	

	2		Hierbij	is	te	denken	aan	verzoeken	die	kennelijk	niet	voldoen	aan	de	in	paragraaf	4	vermelde	eisen.
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	 10.		Bijzondere	gevallen	

	 10.1	 Misbruik	

In	geval	van	misbruik	van	het	wrakingsinstrument	kan	de	wrakingskamer	bepalen	dat	een	vol-

gend	verzoek	in	dezelfde	zaak	niet	in	behandeling	wordt	genomen.	Hiervan	wordt	in	de	beslis-

sing	melding	gemaakt	(artikel	515	Sv).	Zie	voor	het	begrip	“misbruik”	artikel	3:13	lid	2	BW	en	de	

jurisprudentie	van	de	Hoge	Raad	inzake	misbruik	van	procesrecht.	

	 10.2	 Volgend	verzoek	om	wraking	van	hetzelfde	collegelid

Behoudens	nieuwe	feiten	of	omstandigheden	wordt	een	volgend	verzoek	van	dezelfde	partij	om	

wraking	van	hetzelfde	collegelid	niet	in	behandeling	genomen.	

	 10.3	 Wraking	van	een	heel	tuchtcollege	of	van	de	wrakingskamer	

Een	verzoek	tot	wraking	van	een	heel	tuchtcollege	en/of	van	collegeleden	die	niet	op	de	zaak	

zitten,	wordt	niet	in	behandeling	genomen.	Wrakingsverzoeken	die	zijn	gericht	tegen	de	wra-

kingskamer	worden	niet	in	behandeling	genomen,	indien	zij	kennelijk	niet	voldoen	aan	de	in	

paragraaf	4	vermelde	eisen.

	 11.	 Administratieve	verwerking	van	het	wrakingsverzoek	

	 11.1	 Wrakingsdossier	naar	de	secretaris	

De	secretaris	van	de	wrakingskamer	voegt	de	aantekeningen	van	de	behandeling	van	het	

wrakingsverzoek	en	de	beslissing	van	de	wrakingskamer	in	het	wrakingsdossier	en	zorgt	voor	

archivering.	

	 11.2	 Beslissing	tevens	naar	voorzitter	

De	secretaris	geeft	een	exemplaar	van	de	beslissing	van	de	wrakingskamer	aan	de	voorzitter	

van	het	tuchtcollege	waarin	de	zaak	is	behandeld	die	tot	het	wrakingsverzoek	heeft	geleid.	

	 12.	 Openbaarmaking	

Dit	protocol	wordt	openbaar	gemaakt	op	internet	(www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).	
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www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Regionaal	Tuchtcollege	Amsterdam	

(Noord-Holland	en	Utrecht)

en	College	van	Medisch	Toezicht

Postbus	84	500

1080	BN		AMSTERDAM

Telefoon:	020-3012510

Regionaal	Tuchtcollege	Den	Haag

(Zuid-Holland	en	Zeeland)

Postbus	97	831

2509	GE		DEN	HAAG

Telefoon:	070-3500973

Regionaal	Tuchtcollege	Eindhoven

(Noord-Brabant	en	Limburg)

Postbus	61

5600	AB		EINDHOVEN

Telefoon:	040-2328599

Regionaal	Tuchtcollege	Groningen

(Groningen,	Friesland,	Drenthe)

Postbus	11	144

9700	CC		GRONINGEN

Telefoon:	050-5992641

Regionaal	Tuchtcollege	Zwolle

(Overijssel,	Flevoland	en	Gelderland)

Postbus	10	067

8000	GB		ZWOLLE

Telefoon:	038-8884444

Centraal	Tuchtcollege	

Postbus	20	302

2500	EH		DEN	HAAG

Telefoon:	070-3405417
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