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2• 	Voorwoord	

Zonder klacht is er voor de tuchtcolleges geen zaak, hoe geruchtmakend die ook mag 
zijn. Aldus de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege vorig jaar in het voorwoord. 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar als je de (sociale) media volgt, lijkt men zich dat niet 
altijd te realiseren. Het maakt ook duidelijk dat een tuchtcollege geen invloed heeft 
op de aard van de klachten die aan het college ter beoordeling worden voorgelegd. 
Voorts vestigde de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege er de aandacht op dat de 
tuchtrechter in hoofdlijn is gebonden aan de klacht zoals die wordt voorgelegd. Een 
klager kan echter lang niet altijd beoordelen of, en zo ja waar, er iets fout is gegaan. En 
voorgelegde klachten die betrekking hebben op een onheuse bejegening of daaruit 
voortkomen zouden in bepaalde gevallen misschien beter en sneller elders tot een 
oplossing gebracht kunnen worden. Deze knelpunten in het tuchtrecht zijn onderkend 
in het kader van de Tweede evaluatie van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg. Het rapport hierover is in oktober 2013 verschenen bij ZonMw als 
nr. 37 in de reeks evaluatie regelgeving (bijlage bij TK 29 282, nr. 182). De evaluatiecom-
missie heeft in een doorwrocht rapport geconcludeerd, voor zover hier van belang, 
dat het tuchtrecht aan herziening toe is om de effectiviteit daarvan te herstellen. In de 
woorden van de commissie vragen de ‘verkeerde’ zaken veel aandacht van de colleges 
en bereiken de meer geëigende zaken de tuchtrechter niet altijd. De commissie doet 
aanbevelingen om dit te verbeteren. De tuchtcolleges beschouwen dit als een goede 
stap in de richting van versterking van de positie van het tuchtrecht. Verschillende 
aanbevelingen uit deze recente wetsevaluatie kwamen evenwel al voor in het rapport 
naar aanleiding van de Eerste wetsevaluatie uit 2002 (Den Haag: ZonMw, oktober 
2002, Reeks evaluatie regelgeving: deel 12), waarmee weinig tot niets is gedaan. Hope-
lijk is dat deze keer anders.
 
De themabijdrage van de voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege te Groningen sluit 
aan bij een andere aanbeveling in het kader van de genoemde wetsevaluatie, namelijk 
die om het beleid inzake het opleggen van maatregelen te verduidelijken, voorwaarden 
te stellen aan de motivering daarvan en criteria voor de oplegging van maatregelen op 
te stellen, zoals die ook bestaan op het terrein van het strafrecht. De secretaris van het 
Regionaal Tuchtcollege te Zwolle omarmt in haar themabijdrage de aanbeveling in het 
kader van de wetsevaluatie om de taken van het College van Medisch Toezicht onder 
te brengen bij de tuchtcolleges. Een aanbeveling die overigens ook al in 2002 werd 
gedaan. Tot slot doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een themabijdrage haar 
veranderde positie in het tuchtrecht uit de doeken.
 
De redactiecommissie staat altijd open voor suggesties om het jaarverslag te verbete-
ren. In een reactie op het jaarverslag van vorig jaar werd in een vaktijdschrift vermeld 
dat niet per beroepsgroep was aangegeven welk gedeelte van de klachten ongegrond 
was en welk deel gegrond en in dat laatste geval of, en zo ja welke, maatregelen wa-
ren opgelegd. De commissie is blij met deze suggestie en heeft hem graag ter harte 
genomen: in dit jaarverslag is die uitsplitsing vermeld. Wat de cijfers betreft, valt op 
dat na een daling in 2012 het aantal ingekomen klachten in 2013 weer is gestegen. De 
gemiddelde doorlooptijd is bij de Regionale Tuchtcolleges gedaald. Bij het Centraal 
Tuchtcollege is dat helaas nog niet het geval, hoewel bij dat college de laatste jaren een 
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forse stijging zichtbaar is in het aantal afgehandelde zaken. Het College van Medisch 
Toezicht heeft, nadat in jaren geen enkele zaak was aangebracht, vorig jaar twee 
klachten ontvangen.
 
Bij de aard van de afgehandelde klachten valt op dat er relatief weinig klachten (4%) 
in de categorie bejegeningsklachten zijn ingedeeld. Dat lijkt een ander beeld te geven 
dan wel wordt verondersteld. Daarbij dient echter te worden bedacht dat elke klacht 
slechts in één categorie kan worden ingedeeld. De meeste klachten vallen onder de 
categorie onjuiste behandeling en/of diagnose omdat de klager daarop de nadruk legt, 
maar dat sluit niet uit - en de ervaring leert ook - dat de oorsprong van de klacht vaak 
is gelegen in een ongelukkig verlopen communicatie over een (vermeende) fout.
 
Er lijken hier en daar relatief veel doorhalingen te zijn uitgesproken, maar in een aantal 
voetnoten is uitgelegd dat het soms om één doorhaling van een inschrijving van een 
beroepsbeoefenaar gaat vanuit meerdere klachtzaken. In feite zijn er dus minder in-
schrijvingen van beroepsbeoefenaren doorgehaald dan mogelijk op het eerste gezicht 
het geval lijkt te zijn.
 
Als altijd wenst de redactiecommissie u veel leesplezier.
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3•Themahoofdstuk
	
De	in	dit	hoofdstuk	opgenomen	bijdragen	zijn	op	persoonlijke	titel	geschreven.

3.1	 De	‘strafmaat’	in	het	tuchtrecht	voor	de	gezondheidszorg

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

In het strafrecht is al sinds jaar en dag discussie over de strafmaat. De wet geeft de 
rechter een grote vrijheid tot het bepalen van de straf. Die vrijheid wordt begrensd 
door zeer lage algemene strafminima die voor alle delicten gelden en door strafmaxima 
die voor elk bijzonder delict in de wet worden vermeld. Om een voorbeeld te noemen: 
degene die een ander opzettelijk van het leven berooft, kan rekenen op een gevange-
nisstraf van ten hoogste vijftien jaar of een geldboete van ten hoogste € 74.000. Op 
grond van de regels voor de algemene minima kan hem echter ook een vrijheidsstraf 
van slechts één dag worden opgelegd of een geldboete van € 3, al is het natuurlijk 
niet waarschijnlijk dat dergelijke minimale straffen bij zo’n ernstig delict zouden 
worden toegepast. Er zijn de laatste tijd stemmen opgegaan en ook wetsvoorstellen 
ingediend om deze grote rechterlijke vrijheid aan banden te leggen door de invoering 
van bijzondere wettelijke strafminima, dat wil zeggen: afzonderlijke minima voor alle 
of bepaalde delicten. Tot dusver is alles bij het oude gebleven, met dien verstande dat 
de vrijheid van de rechter tot het opleggen van taakstraffen enigszins is beperkt. De 
rechterlijke macht zelf heeft, deels op grond van eigen overtuiging en behoefte, deels 
ook onder invloed van wensen die in de maatschappij leven, echter ingezien dat het 
wenselijk is maatstaven te ontwikkelen voor de straftoemeting. Het doel daarvan is 
dat voor vergelijkbare feiten overal in het land om en nabij dezelfde straffen worden 
opgelegd. Hierbij gaat het om het onderscheiden van categorieën binnen een groep 
van delicten of één bepaald delict. Die onderscheidingen berusten op het inzicht dat er 
in de praktijk verschil bestaat in ernst van het feit. Weer een voorbeeld: het delict van 
openlijke geweldpleging kan gericht zijn tegen goederen, maar ook tegen mensen, het 
kan lichamelijk letsel ten gevolge hebben of niet en het kan ook nog eens gericht zijn 
tegen goederen die bij hulpverlening worden gebruikt, zoals ambulances, of zelfs tegen 
mensen die zich voor hulpverlening inzetten, zoals personeel van die ambulances. 
Richtlijnen voor het openbaar ministerie bij het eisen van de straf en – met wat minder 
directe bindingskracht – oriëntatiepunten voor de rechter bij de strafoplegging beogen 
aan die verschillen tegemoet te komen. Het komt de helderheid van de strafmotivering 
ten goede als de rechter in zijn vonnis duidelijk maakt in hoeverre hij van deze oriënta-
tiepunten gebruik heeft gemaakt. 
 
Hiermee kom ik aan een ander punt dat bij de discussie over de strafmaat een rol 
speelt. De hiervoor genoemde richtlijnen en oriëntatiepunten zijn gericht op de 
relatieve ernst van het concrete delict, maar bij de straftoemeting spelen nog andere 
factoren een rol. Traditioneel zijn dit de persoon van de dader en de omstandigheden 
waaronder het feit is gepleegd. Hoewel het niet onmogelijk is ook wat deze factoren 
betreft algemene uitgangspunten te ontwikkelen en deze in richtlijnen en oriëntatie-
punten op te nemen, komt het in de praktijk toch grotendeels neer op een afweging in 
specifieke gevallen. In een min of meer ideale strafmotivering zal de rechter daarom, 
uitgaande van het toepasselijke oriëntatiepunt, in zijn vonnis vermelden of en zo ja 
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in welke mate, de persoon van de dader en de omstandigheden waaronder hij het feit 
heeft gepleegd, tot afwijking van dit oriëntatiepunt hebben geleid. In samenhang met 
enkele in de wet opgenomen regels over de motivering van de straf kan aldus een goed 
inzicht worden verschaft in de gedachtegang van de rechter. De samenleving in het 
algemeen en de direct betrokkenen hebben daar ook recht op. Wie macht heeft, dient 
zich te verantwoorden voor het gebruikmaken daarvan. De meer traditioneel ingestel-
de rechter - maar bestaat die nog? - zal al deze openheid misschien als nadelig ervaren, 
alleen al omdat deze het risico in zich draagt dat maatschappelijke tegenkrachten tot 
een (verdere) inperking van zijn vrijheid aanleiding geven. Ik zie dit nadeel niet. De 
rechter zou zich te zeer buiten de samenleving plaatsen als hij bijvoorbeeld niet ten 
minste bereid zou zijn tot heroverweging van gekozen uitgangspunten die op te weinig 
draagvlak in die samenleving zouden kunnen rekenen. 

Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg kent een vergelijkbare problematiek. Er is een 
belangrijk verschil, want het tuchtrecht gaat niet uit van delictsomschrijvingen, wette-
lijke bepalingen waarin de juridische bestanddelen van elk afzonderlijk delict worden 
benoemd. Het uitgangspunt van het tuchtrecht is niet meer dan een open norm: ‘enig 
handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij [de beroepsbeoefenaar] behoort te 
betrachten’.1 De tuchtrechter heeft de vrijheid, maar ook de plicht, om deze norm in 
te vullen met andere wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld de gedragsregels uit de Wet 
op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, en voor de beroepsgroep geldende 
richtlijnen en protocollen. In laatste instantie kan de tuchtrechter zelf een nieuwe 
norm formuleren. Er bestaat aldus enige spanning met het beginsel dat in het strafrecht 
zo belangrijk wordt geacht dat het Wetboek van Strafrecht ermee begint: ‘Geen feit is 
strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling’. Het 
tuchtrecht is weliswaar geen strafrecht, maar het vertoont daarmee wel raakvlakken. 
Er kunnen maatregelen worden opgelegd die het karakter hebben van een straf of, 
ook al zou dit niet zo zijn bedoeld, toch als straf kunnen worden ervaren. In verband 
daarmee behoort de tuchtrechter onder meer te voldoen aan procedurele maatstaven 
die passen bij de strafrechtspleging. Uit dat oogpunt zouden de tuchtcolleges kunnen 
overwegen globale criteria te ontwikkelen voor de beoordeling van het hiervoor om-
schreven handelen of nalaten. Daarbij kan worden gedacht aan een indeling in catego-
rieën feiten met daaraan gekoppeld oriëntatiepunten voor de relatieve zwaarte van de 
maatregelen die daarvoor zouden kunnen worden opgelegd. Een dergelijk model moet 
groeien; bij de rechterlijke macht is het systeem begonnen met simpele kaartenbak-
ken, waarin kort werd aangetekend welke straffen voor welke feiten waren opgelegd. 
De tuchtcolleges zouden dit ook kunnen doen, maar dan in een gemeenschappelijk 
computerbestand. Een voorbeeld: de tuchtcolleges achten het alle ontoelaatbaar, in de 
zin van ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar, dat een beroepsbeoefenaar in de gezond-
heidszorg seksuele betrekkingen onderhoudt met een patiënt(e). Er leek ook lange tijd 
overeenstemming over te bestaan dat dit tot een doorhaling van de inschrijving in het 
BIG-register dient te leiden, maar de praktijk laat nu een grote variëteit in afdoening 
zien, waarbij niet alleen doorhalingen, maar ook lichtere maatregelen zijn opgelegd. 
Het kan een winstpunt zijn als in een register met één oogopslag, mogelijk met een 
gemakkelijke ‘link’ naar de desbetreffende uitspraken, kan worden bezien waarin de 
verschillen zitten. In een later stadium kan een en ander wellicht in een oriëntatiepunt 
als hiervoor bedoeld worden verwerkt.
 

1	 Kortheidshalve	wordt	hier	niet	ingegaan	op	de	tweede	tuchtnorm,	die	neerkomt	op	enig	ander	handelen	in	

strijd	met	het	belang	van	een	goede	uitoefening	van	de	individuele	gezondheidszorg.	De	toepassing	van	deze	

norm	roept	in	de	praktijk	vele	vragen	op	die	door	de	tuchtcolleges	nogal	eens	verschillend	worden	beantwoord.
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In het model - ik heb er nog niet direct een geschikt woord voor - zou tevens kunnen 
worden uitgewerkt wat het karakter is van de onderscheiden wettelijke maatregelen 
die kunnen worden opgelegd. Een waarschuwing zou, om de formulering over te ne-
men die af ten toe in tuchtrechtelijke uitspraken opduikt, kunnen worden beschouwd 
als een zakelijke terechtwijzing die de onjuistheid van een handelwijze naar voren 
brengt zonder daarop het stempel van laakbaarheid te drukken. Dit impliceert dat de 
andere maatregelen, te beginnen met de berisping, tot uitdrukking brengen dat niet 
alleen verwijtbaar, maar ook laakbaar is gehandeld. Laakbaar is het gedrag waarvoor 
iemand een tik op de vingers verdient.  

Een ander punt dat vraagt om een grotere rechtseenheid en -gelijkheid, want daarom 
is het bij dit alles begonnen, is de thans nog buitenwettelijke gegrondverklaring van 
een klacht zonder oplegging van een maatregel. Vooralsnog kan worden volstaan met 
een formulering vergelijkbaar met die van artikel 8.32. van de Wet dieren, namelijk dat 
een maatregel niet wordt opgelegd indien dit raadzaam wordt geacht in verband met 
de geringe ernst van het feit, de persoon van de dader of de omstandigheden waaron-
der het feit is begaan, dan wel omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan. In 
het hiervoor genoemde computerbestand kan worden bijgehouden welke gevallen tot 
toepassing van deze of een vergelijkbare bepaling, op te nemen in de Wet BIG, aanlei-
ding hebben gegeven.  

Een vraagstuk dat mij opviel bij de bestudering van de jurisprudentie zou wellicht 
kunnen worden meegenomen. Wat te doen als tegen eenzelfde beroepsbeoefenaar 
tegelijk verschillende klachten lopen? Moeten deze alle afzonderlijk worden berecht 
of verdient het aanbeveling ze te voegen en met oplegging van één enkele maatregel te 
volstaan? Of zou dit laatste alleen moeten gelden als de zwaarste maatregel - de door-
haling - wordt overwogen of toegepast? (Vgl; ECLI:NL:TGZCTG: 2013:95, C 2013.361, 
13 augustus 2013). Heeft het zin iemands inschrijving door te halen en hem daarnaast 
nog een berisping en schorsingen op te leggen? Is dat niet een ‘overkill’ en zouden we 
ook niet wat strafrechtelijk moeten denken en een met artikel 57 van het Wetboek van 
Strafrecht vergelijkbaar - of daardoor geïnspireerd - oriëntatiepunt moeten ontwik-
kelen? Het lijkt zinnig in het model op te nemen dat het tuchtcollege, als het in zijn 
uitspraak verwijst naar een door hemzelf geformuleerde nieuwe norm, in diezelfde	
uitspraak aan overtreding van die norm nog geen sanctie verbindt. Een norm moet im-
mers vooraf kenbaar zijn (vgl. ECLI:NL: TGZCTG: 2013:113, C 2012.393, 10 september 
2013).

En ten slotte: de motivering van de maatregel. De hoofdzaak is dat in het ‘lichaam’ van 
de uitspraak wordt aangekondigd welke maatregel zal	worden opgelegd. Dat betekent 
dat in het ‘dictum’ moet staan wat die maatregel is. Dat wordt wel eens vergeten (zie 
ECLI:NL:TGZCTG:2013:95, C2012.283, 10 september 2013). Het komt mij voor dat de 
tuchtcolleges ook overigens wat meer aandacht zouden mogen hebben voor een zorg-
vuldige motivering van de maatregel. De kwaliteit van de uitspraken is wat dit betreft 
wisselend, soms binnen eenzelfde college. Ik bepleit dan ook meer landelijke afstem-
ming gericht op de ontwikkeling van maatstaven voor een behoorlijke motivering van 
de maatregel.  

Nogal eens komt in de uitspraken de overweging voor - die in strafrechtelijke kringen 
bij mijn weten al in de vorige eeuw in een stoffig antiquariaat is opgeborgen - dat de in 
concreto op te leggen maatregel ‘passend en geboden’ is. Deze formulering zegt niets. 
Als de maatregel niet passend geacht wordt, zou deze niet worden opgelegd. ‘Gebo-
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den’ is er op zichzelf ook niets, want de tuchtrechter kan alle kanten uit. Hij zal hebben 
uit te leggen waarom in het concrete geval aan de oplegging van juist déze maatregel 
niet valt te ontkomen. Ook de veel voorkomende tekst dat ‘in het onderhavige geval 
kan worden volstaan met een waarschuwing’ is mijns inziens onvoldoende redenge-
vend. Er gaat de suggestie vanuit dat naar objectieve maatstaven een zwaardere maat-
regel in aanmerking zou komen, maar dat er redenen zijn voor een mildere afdoening. 
Zowel de verborgen objectieve maatstaf als de redenen om niet volgens die maatstaf te 
handelen, behoren te worden geëxpliciteerd.  

Een valkuil - die ook in het strafrecht wel eens naar behoren functioneert, ik bedoel 
daarmee dat de strafrechter er soms gehavend uitgetrokken moet worden - is dat de 
logica van de motivering te wensen overlaat. Het zit hem dan vaak in de opbouw. Bij 
een voorwaardelijke straf, maar ook bij een voorwaardelijke maatregel in het tucht-
recht, behoort primair gemotiveerd te worden waarom de desbetreffende sanctie in 
beginsel onvoorwaardelijk dient te worden opgelegd, want die motivering is bepalend 
voor de keuze van de zwaarte van de sanctie. Vervolgens moet worden uitgelegd 
waarom in dit geval met een voorwaardelijke variant zal worden volstaan en daarna 
pas komt aan de orde welke voorwaarden aan de straf zullen worden verbonden. Het 
moet niet worden omgedraaid. Dus begin niet met de mededeling dat de verdachte of, 
in ons geval, de verweerder zijn persoonlijkheidsproblematiek niet vrijwillig zal aan-
pakken en dat daarom ‘de volgende maatregel’, dat is een voorwaardelijke schorsing, is 
geïndiceerd (vgl. ECLI:NL:TGZCTG:2013:7, C2013.089).  

Omdat met de invoering van de wet die de publicatie voorschrijft van alle maatregelen 
zwaarder dan een waarschuwing, de motiveringseis nog klemmender is geworden, 
lijkt het mij gewenst bij oplegging van een waarschuwing de hierboven weergege-
ven typologie van deze maatregel op te nemen (‘zakelijke terechtwijzing zonder het 
stempel van laakbaarheid’). Bij de zwaardere maatregelen ligt het dan voor de hand 
tot uitdrukking te brengen dat het gedrag laakbaar is in de zin van strafwaardig. Ook 
al is de bewaking van de kwaliteit van de gezondheidszorg het officiële doel van het 
tuchtrecht, bij de motivering van een zwaardere maatregel zal toch duidelijk moeten 
worden gemaakt waarom een zakelijke terechtwijzing niet voldoende kan zijn. Dat zit 
hem in noties die verwant zijn aan het strafrecht, zoals vergelding, leedtoevoeging, ge-
noegdoening voor slachtoffer(s), bescherming van de maatschappij tegen een falende 
beroepsbeoefenaar en dergelijke, afhankelijk van de maatregel in concreto.  

Het niet opleggen van een maatregel volgens de al geciteerde maatstaf moet in 
een specifiek geval feitelijk worden ingevuld. Zie voor een geslaagd voorbeeld: 
ECLI:NL:TGZCTG:2013:143, C2012.317, 3 september 2013, r.o. 4.7 en 4.8).2 

Mijn	betoog	strekt	er,	samengevat,	toe	dat	de	tuchtcolleges	zich	inspannen	voor	de	ontwikkeling	
van	landelijk	geldende	oriëntatiepunten	voor	de	oplegging	van	maatregelen.	Voorts	is	er	aanleiding	
voor	een	kritische	bezinning	op	wat	voor	een	goede	motivering	van	in	concreto	opgelegde	maatre-
gelen	noodzakelijk	is,	in	zowel	inhoudelijk	als	technisch	opzicht.

2	 	Hoewel	de	overweging	dat	een	bepaald	aspect	toch	niet	tuchtrechtelijk	verwijtbaar	is	op	die	plaats	toch	weer	

enige	verwarring	wekt.	Want	wat	niet	tuchtrechtelijk	verwijtbaar	is,	kan	immers	niet	worden	betrokken	bij	de	

afweging	of	een	maatregel	moet	volgen.	
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3.2	 Maatregelen	wegens	ongeschiktheid	weer	terug	naar	de	

tuchtcolleges

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

Een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar heeft de bevoegdheid onder het voeren 
van zijn3 titel zorg te verlenen waartoe hij bekwaam is. Periodiek vindt er controle 
plaats (herregistratie in het BIG-register) en de beroepsbeoefenaar loopt onder meer 
het risico dat er een klacht bij het tuchtcollege tegen hem wordt ingediend. Het 
tuchtcollege beoordeelt dan het gewraakte handelen van de beroepsbeoefenaar. Het 
beoordeelt echter niet de geschiktheid van de beroepsbeoefenaar om zijn beroep uit te 
oefenen. Naar eventuele signalen van ongeschiktheid kan het tuchtcollege verder geen 
onderzoek (laten) doen. Bij het vermoeden van ongeschiktheid van een beroepsbeoe-
fenaar ten gevolge van een gewoonte van drankmisbruik of misbruik van opiaten of 
wegens zijn geestelijke of  lichamelijke gesteldheid kan sinds de invoering van de Wet 
BIG alleen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een voordracht doen om een 
voorziening te treffen bij het College voor Medisch Toezicht (CMT). In de periode van 
2008 tot en met 2012 is dat slechts éénmaal gebeurd. 

Onder het regime van de oude Medische Tuchtwet was dat anders. De Medische 
Tuchtwet kende, naast de tuchtprocedure, in artikel 4 een aparte regeling voor maat-
regelen wegens ongeschiktheid. Het tuchtcollege had daarin een eigen bevoegdheid 
om in het kader van toepassing van dat artikel zich een oordeel te vormen over de 
vraag of de beroepsbeoefenaar ongeschikt moest worden geacht voor de uitoefening 
van zijn beroep, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een onderzoek. 

De minister van VWS heeft zich recent gebogen over de procedure wegens onge-
schiktheid. Zij schrijft in haar brief van 16 juli 2013 aan de Tweede Kamer (TK 31 016, 
nr. 55): “	(...)	Het	CMT	kan	uitsluitend	vaststellen	dat	iemand	ongeschikt	is	om	het	beroep	uit	te	
oefenen	wegens	zijn	gewoonte	van	drank-	of	drugsmisbruik.	(…)	Indien	de	verslaafde	beroeps-
beoefenaar	de	tuchtnorm	heeft	overtreden	is	het	ook	mogelijk	om	een	klacht	tegen	de	beroepsbe-
oefenaar	in	te	dienen	bij	het	tuchtcollege.	Het	tuchtcollege	richt	zich	in	tegenstelling	tot	het	CMT	
niet	uitsluitend	op	de	verslavingsproblematiek,	maar	kan	het	functioneren	van	een	beroepsbeoe-
fenaar	in	bredere	zin	beoordelen.	Dit	maakt	het	aanleveren	van	bewijs	voor	ongeschiktheid	van	
een	beroepsbeoefenaar	eenvoudiger	en	sneller.	Dit	is	een	belangrijke	reden	waarom	de	IGZ	in	de	
afgelopen	jaren	weinig	zaken	heeft	voorgedragen	bij	het	CMT.	Ik	wil	in	het	kader	van	de	herzie-
ning	van	de	Wet	BIG	bezien	op	welke	wijze	de	IGZ	de	procedure	wegens	ongeschiktheid	beter	kan	
benutten.”

Er worden ook tegenwoordig bij de tuchtcolleges klachten ingediend waarbij het gaat 
om een beoordeling van de (on)geschiktheid van de beroepsbeoefenaar. Bijna altijd4 
betreffen het zaken waarin ook de zorgvuldigheid van het handelen van de beroeps-
beoefenaar aan de orde is. Deze klachten zijn de laatste jaren hoofdzakelijk -maar niet 
uitsluitend- afkomstig van de IGZ. Vermoedelijk omdat het sinds enkele jaren beleid is 
dat de IGZ met beroepsbeoefenaren geen beroepsbeperkende afspraken meer maakt. 

3	 Overal	waar	‘zijn’	of	‘hem’	staat,	kan	ook	‘haar’	worden	gelezen.

4	 Uitzondering	is	de	zaak	ECLI:NL:TGZRZWO:2013:51.	De	IGZ	werd	in	deze	zaak	niet-ontvankelijk	verklaard.	Tegen	

die	beslissing	is	beroep	ingesteld.	
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Het tuchtcollege mist echter de mogelijkheid om de geschiktheid van een beroepsbe-
oefenaar te onderzoeken en heeft maar een beperkt arsenaal aan maatregelen tot zijn 
beschikking. Als illustratie van mogelijke gevolgen van deze beperking noem ik de 
uitspraak van het RTG Zwolle van 18 oktober 2013 in de zaak met nummer 139/20135. 
Daarin overwoog het college: “Al	het	voorgaande	komt	erop	neer	dat	de	patiëntenzorg	gevaar	
loopt	als	verweerster	op	dit	moment	aan	het	werk	zou	gaan	als	verpleegkundige.	Binnen	het	
beperkte	kader	van	wat	de	schorsingsmogelijkheid	van	de	wet	BIG	biedt,	ziet	het	college	geen	mo-
gelijkheden	om	verweerster	haar	BIG-inschrijving	te	laten	behouden	zonder	dat	zij	binnenkort	zal	
kunnen	gaan	functioneren	in	de	(psychiatrische)	patiëntenzorg.	Daarom	zal	het	college	verweer-
ster	de	maatregel	van	doorhaling	van	de	inschrijving	in	het	register	opleggen.	Indien	de	inspectie	
gedurende	het	traject	van	het	plan	van	aanpak	tot	het	oordeel	zal	komen	dat	verweerster	weer	
voldoet	aan	de	eisen	die	aan	een	verpleegkundige	gesteld	kunnen	worden	of	indien	verweerster	na	
verloop	van	tijd		kan	aantonen	dat	adequate	behandeling	heeft	plaatsgevonden	op	grond	waarvan	
aangenomen	kan	worden	dat	het	risico	van	herhaling	van	haar	gedrag	nihil	of	verwaarloosbaar	is,	
kan	verweerster	verzoeken	om	wederinschrijving	(artikel	50	Wet	BIG).”	

In dit geval is aan de beroepsbeoefenaar de zwaarste maatregel opgelegd. Wellicht was 
dit anders geweest als het college maatwerk had kunnen leveren. Bovendien is eigen-
lijk niet bekend in hoeverre de mogelijkheid van herinschrijving voor de beroepsbeoe-
fenaar in de praktijk inderdaad reëel is. 

In de evaluatie van de Wet BIG van oktober 2013 is voorgesteld de taken van het CMT 
(weer) onder te brengen bij de tuchtcolleges. 

Dat is een goede zaak. De waterscheiding tussen het CMT en de Tuchtcolleges voor 
de Gezondheidszorg moet worden opgeheven zodat zaken waarbij het gaat om de 
beoordeling van het handelen van een beroepsbeoefenaar én van zijn geschiktheid het 
beroep uit te oefenen weer door hetzelfde gremium kunnen worden beoordeeld. Dat is 
zowel in het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg als 
in het belang van individuele beroepsbeoefenaren om een maatregel op maat opgelegd 
te krijgen. Maar dan dient het tuchtcollege ook weer de daarbij behorende bevoegd-
heden te krijgen onderzoek uit te laten voeren naar de geschiktheid van de beroeps-
beoefenaar. Ook dient het arsenaal aan maatregelen van het tuchtcollege te worden 
uitgebreid met dat van het CMT. De mogelijkheid de beroepsbeoefenaar nog een 
laatste kans te geven in de vorm van een voorwaardelijke doorhaling van de inschrij-
ving, eventueel in combinatie met een schorsing, zou mijns inziens daarop een nuttige 
aanvulling kunnen zijn. En verder moet het toezicht op de voorwaardelijk opgelegde 
maatregelen uitdrukkelijk bij een instantie worden gelegd. 

3.3	 Inspectie	voor	de	gezondheidszorg	en	het	tuchtrecht	

mr.	Barbara	A.	Prins,	hoofd	bureau	Juridische	Zaken,	Inspectie	voor	de	gezondheidszorg

Iedere rechtstreeks belanghebbende kan een tuchtklacht indienen. Dit is in beginsel de 
patiënt zelf, maar ook diens nabestaanden kunnen onder omstandigheden rechtstreeks 
belanghebbenden zijn. Daarnaast zijn de opdrachtgever, de werkgever en de inspectie 
gerechtigd een tuchtklacht in te dienen. 

5	 	ECLI:NL:TGZRZWO:2013:36.	Tegen	deze	beslissing	is	beroep	ingesteld.
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Uitgangspunt van de wetgever is dat de beroepsbeoefenaar zelf en daarnaast de 
instelling waarin een beroepsbeoefenaar werkzaam is, verantwoordelijk zijn voor het 
leveren van verantwoorde zorg en dus ook voor de borging en de toetsing daarvan. 

De inspectie dient een tuchtklacht in als sprake is van mogelijk tuchtrechtelijk verwijt-
baar handelen van een op grond van artikel 3 Wet BIG geregistreerde beroepsbeoefe-
naar in een of meer concrete casus waarbij het algemeen belang van patiënten in het 
geding is. 

Dat is dus zeker niet in alle gevallen waarin mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar is 
gehandeld. 

Criteria waaraan de inspectie de feiten van een zaak onder meer toetst zijn de vol-
gende:

- Is, door schending van de tuchtnormen, sprake van een structureel disfunctionerende 
beroepsbeoefenaar?

- Is sprake van zodanig ernstige overschrijding van de normen dat in het algemeen be-
lang van patiënten moet worden ingegrepen met dit middel?

- Normontwikkeling: is de uitleg die de inspectie geeft aan de geldende normen in deze 
casus de juiste?

Het	tuchtrecht	in	de	veranderende	IGZ	organisatie

Vrijwillige	uitschrijving

In het verleden heeft de inspectie bij vrijwillige uitschrijving uit het BIG-register door 
de op grond van artikel 3 Wet BIG in het register ingeschreven beroepsbeoefenaar 
geen gebruik meer gemaakt van de formele procedure van indiening van een tucht-
klacht. Immers, indien iemand is uitgeschreven, kan deze dit beroep niet meer uitoefe-
nen. Daarmee was het ultieme doel dat de inspectie kan bereiken met het indienen van 
een tuchtklacht, namelijk het beschermen van de patiëntveiligheid door bijvoorbeeld 
doorhaling van de inschrijving in het BIG-register reeds bereikt. 

Vrijwillige uitschrijving heeft echter als nadelige consequentie dat herinschrijving on-
geclausuleerd mogelijk blijft zolang de betrokkene aan de voorwaarden van herregis-
tratie voldoet. Daarnaast is het door de inspectie geconstateerde disfunctioneren niet 
zichtbaar voor derden of voor potentiële werkgevers in Nederland of in het buitenland. 

In de steeds meer open Europese markt heeft de inspectie in het belang van de voor-
noemde transparantie naar burgers en potentiële werkgevers, besloten om indien 
daartoe aanleiding is altijd de formele tuchtklacht in te dienen en niet een vrijwillige 
uitschrijving te stimuleren “in ruil” voor afzien van een dergelijke procedure. 

Beroepsbeperkende	afspraken	

In het verleden werden tussen de inspectie en een beroepsbeoefenaar wel afspraken 
gemaakt waarbij de beroepsbeoefenaar toezegde dat deze bepaalde werkzaamheden 
niet meer zou uitvoeren. 

Om redenen van zorgvuldigheid en transparantie heeft de inspectie besloten dit beleid 
aan te passen. 

Beroepsbeperkende afspraken zijn, indien van tijdelijke aard en voldoende geborgd, 
mogelijk. U kunt bij dergelijke tijdelijke maatregelen denken aan een verbeterplan van 



13

2
0

1
3

drie

de zorgverlener waarop toezicht gericht wordt uitgeoefend, tijdelijke behandeling van 
een (behandelbare) aandoening, tijdelijke supervisie voor de duur van inspectieonder-
zoek of een procedure, of het tijdelijk niet uitvoeren van werkzaamheden. Die tijde-
lijke maatregelen kunnen alleen worden ingezet als er sprake is van gerechtvaardigd 
vertrouwen in de beroepsbeoefenaar en als er goed toetsbare voorwaarden zijn.

Een afspraak die niet van tijdelijke aard is of die ernstig ingrijpt in de beroepsuitoefe-
ning van de zorgverlener, maakt de inspectie echter niet meer. In die gevallen leggen 
we een formele maatregel op. Dat kan bijv. zijn een bevel of indiening van een tucht-
klacht. 

De beroepsbeoefenaar heeft bij inzet van formele handhavingsmaatregelen de moge-
lijkheid zich formeel te verweren en uiteindelijk is het aan de rechter om te oordelen. 
Daarnaast worden beroepsbeperkingen voor het publiek en (potentiële) werkgevers 
kenbaar door registratie in het BIG-register en actieve openbaarmaking daarvan door 
CIBG en/of inspectie.

Inzet	van	meerdere	handhavingsmiddelen	mogelijk

De keuze tussen de verschillende handhavingsinstrumenten lijkt in wettelijke kaders 
wellicht simpel afgebakend. 

In de praktijk blijkt dit soms juridisch toch complex. Niet altijd is duidelijk of sprake is 
van een instelling in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Niet altijd is direct 
duidelijk hoe groot eventueel patiëntengevaar is. En wat als een arts eerst werkzaam 
was in een instelling, daar wordt ontslagen, maar nog niet elders werkzaam is? Meer-
dere wettelijke systemen gelden en inzet van meerdere handhavingsinstrumenten 
naast elkaar zijn dan mogelijk. Door de beroepsbeoefenaar wordt dit naast elkaar 
inzetten van meerdere vormen van handhaving (inclusief strafrecht) soms gezien als 
onevenredig zwaar. 

Zo wordt er soms een bevel opgelegd op grond van artikel 87a van de Wet BIG. Dat 
bevel is qua termijn soms gebonden aan een uitspraak van de tuchtrechter.

Regionaal	tuchtcollege	of	CMT

In 2013 zijn 2 voordrachten bij het College Medisch Toezicht (CMT) ingediend door de 
inspectie. Het middel van voordracht CMT wordt nagenoeg niet ingezet. Vaak loopt 
de problematiek van ongeschiktheid door lichamelijke aandoening of verslaving samen 
met de melding van patiëntcasus. De inspectie maakt dan meestal de keuze om de ge-
draging (inclusief de conclusie ten aanzien van de bekwaamheid) voor te leggen aan de 
tuchtrechter en niet aan het CMT. Dat heeft onder meer met de zware bewijslast van 
ongeschiktheid bij het CMT te maken, terwijl het effect van een zware tuchtmaatregel 
gelijksoortig is. 

Voor 2014 heeft de inspectie disfunctioneren als speerpunt benoemd en voorzie ik een 
toename van het aantal tuchtklachten, maar ook een toename in het aantal voordrach-
ten CMT. Een inschatting van die toename is afhankelijk van de signalen, meldingen en 
inspectieresultaten en op voorhand moeilijk te maken.

Rechtsontwikkeling

jurisprudentie zal - naast natuurlijk de beroepsinhoudelijke beoordeling - ook in de 
ontwikkeling van inspectiebeleid en ons handelen een nieuwe balans moeten bieden. 
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De inspectie zal haar beleid en haar handelen naar aanleiding van die jurisprudentie 
continu moeten bijstellen.

We zijn en blijven ook een organisatie waarin mensen werken, waarin we ons motto 
willen waarmaken (‘voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’). Niet-
temin maken wij soms ook fouten of leggen we de normen niet goed uit. Het is goed 
dat het inspectie optreden - direct of indirect - getoetst wordt en de inspectie zich op 
grond van rechterlijke uitspraken kan verbeteren.
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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 wet6 is ingevoerd op 1 december 1997 en 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 BIG7.
 

4.2	 Doel	van	het	tuchtrecht

De Wet BIG en daarmee het tuchtrecht, heeft als doel de kwaliteit van de beroeps-
beoefening te bevorderen en te bewaken. 

4.3	 De	tuchtcolleges

De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Regionale Tuchtcol-
leges voor de Gezondheidszorg en in beroep door het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg. Er zijn vijf regionale tuchtcolleges. Zij zijn gevestigd in Groningen, 
Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De ambtsgebieden van deze tuchtcol-
leges zijn verdeeld over de desbetreffende provincies. Om te weten bij welk college 
een klacht moet worden ingediend, is het nodig om te weten waar de persoon woont 
waartegen de klacht zich richt: de woonplaats van de aangeklaagde persoon bepaalt de 
bevoegdheid van het tuchtcollege. Als een klacht gaat over meer aangeklaagde perso-
nen die in verschillende ambtsgebieden wonen, is het tuchtcollege in de regio waar het 
handelen of nalaten plaatsvond, bevoegd.

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 van oordeel is dat de klager geen voldoende 
rechtstreeks belang heeft, verklaart het college de klager niet-ontvankelijk. 

Er zijn ook andere personen en organisaties gerechtigd een klacht in te dienen. 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.

6	 Zie	verder	hoofdstuk	9.1	‘Hoofdstuk	VII	van	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	gezondheidszorg’

7	 Zie	verder	hoofdstuk	9.2	‘Tuchtrechtbesluit	BIG’
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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. En die persoon 
moet op het moment van handelen (of nalaten) ingeschreven staan in het BIG-register. 
Deze verplichting van ingeschreven staan in het BIG-register geldt niet voor beroepen 
waaraan bij wijze van experiment tijdelijk de bevoegdheid is toegekend bepaalde voor-
behouden handelingen te verrichten. 

Bij een klacht tegen een ziekenhuis of een instelling als zodanig is de klager niet-ont-
vankelijk.

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 gezondheidstoe-

stand 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 kla-

ger 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;

8	 Zie	ook	hoofdstuk	3.6	‘Tuchtrecht	voor	nieuwe	beroepen’	in	jaarverslag	Tuchtcolleges	voor	de	Gezondheids-

zorg	en	College	van	Medisch	Toezicht	2012.

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 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, opname-
data en verdere voor de klacht relevante informatie.

De bevoegdheid tot het indienen van een klacht vervalt na tien jaar. Die verjarings-
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 degene over wie is geklaagd en vraagt het college aan hem of haar om 
schriftelijk op de klacht te reageren. Die reactie is het verweerschrift.

Na ontvangst van het verweerschrift krijgt de klager de gelegenheid daarop schrif-
telijk in een repliek te reageren. Degene over wie is geklaagd mag daar desgewenst 
nogmaals op reageren in een dupliek. Ook kan, als dat noodzakelijk of wenselijk is, 
de door de voorzitter 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 ver-
weerschrift van degene over wie is geklaagd. In die gevallen wordt vaak van verdere 
stukkenwisseling (re- en dupliek) afgezien. 

4.9	 De	samenstelling	van	het	tuchtcollege

Het college bestaat uit een voorzitter (een jurist), een lid-jurist en drie leden- 
beroepsgenoot. De voorzitter kan bepalen dat een zaak wordt behandeld door een 
college bestaande uit een voorzitter en twee leden-beroepsgenoot. Het college wordt 
bijgestaan door een secretaris (een jurist). 

4.10	 De	behandeling	in	raadkamer

Als de klager niet-ontvankelijk is of de klacht is kennelijk ongegrond, dan wordt de 
klacht in raadkamer behandeld. 

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 klacht en de feiten 
en gronden waarop deze berust niet worden vermeld; dat de klager niet als recht-
streeks belanghebbende kan worden beschouwd; dat de klacht is verjaard of dat er 
wordt geklaagd over handelen van iemand die op dat moment niet in het BIG-register 
stond ingeschreven. 
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Als het college op grond van de schriftelijke stukken tot het oordeel komt dat een 
klager kennelijk niet-ontvankelijk is of een klacht kennelijk ongegrond, volgt een 
schriftelijke, gemotiveerde eindbeslissing.

Ook de ingetrokken klachten worden door het college beoordeeld. Het college kan 
namelijk beslissen dat de ingetrokken klacht om redenen aan het algemeen belang ont-
leend, toch verder moet worden behandeld. Ook degene tegen wie de klacht is gericht 
kan voortzetting van de behandeling van de klacht verlangen. 

Als de klager ontvankelijk lijkt en de klacht is niet kennelijk ongegrond, dan behandelt 
het college de klacht op een openbare zitting.

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. Maar, 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 daar-
van 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 Cen-
trale 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 aanduiding 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 van de tuchtcolleges gepubli-
ceerd (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

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 stellen. 
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 in hoofdstuk 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 
gegeven. 

De dag na de uitspraak staan de beslissingen (geanonimiseerd) op www.tuchtrecht.nl. 

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;
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- 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. 

Het college meldt opgelegde maatregelen aan het BIG-register. Zodra een maatregel 
onherroepelijk is geworden, wordt hij in dat register vermeld. Dat geldt niet voor de 
waarschuwing: een waarschuwing wordt niet vermeld in het BIG-register. Tot 1 juli 
2012 werden ook berispingen en geldboeten niet vermeld in het BIG-register. 

4.13	 Beroep

Beide partijen kunnen tegen de eindbeslissing van een regionaal tuchtcollege beroep 
instellen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De Inspecteur voor 
de Gezondheidszorg ontvangt een kopie van alle beslissingen. Ook de Inspecteur heeft 
het recht om in beroep te gaan. 

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.

Als een klacht door een regionaal tuchtcollege voor een deel gegrond en voor een 
ander deel ongegrond is verklaard, kunnen beide partijen dus in beroep. In zo’n situ-
atie kan de klager zich met zijn beroep richten tegen het ongegrond verklaarde deel 
van zijn klacht en (eventueel) om oplegging van een zwaardere maatregel vragen. De 
partij over wie is geklaagd zal met zijn beroep het gegrond verklaarde deel van de 
klacht bestrijden. Hij zal het centraal tuchtcollege vragen dat deel alsnog ongegrond te 
verklaren en de opgelegde maatregel te laten vervallen of in ieder geval te matigen. 

Het kan dus gebeuren dat het centraal tuchtcollege twee afzonderlijke beroepszaken 
in behandeling heeft die allebei gaan over dezelfde klacht en dezelfde beslissing van 
het regionale tuchtcollege: wat eerst één zaak was bij het regionale tuchtcollege is 
bij het centraal tuchtcollege twee zaken geworden. Als het centraal tuchtcollege dan 
een maatregel oplegt, doet het college dat dus in twee zaken (en in twee beslissingen) 
aan dezelfde beroepsbeoefenaar over dezelfde klacht. In het hoofdstuk 6.3.2 van dit 
jaarverslag staat dan bijvoorbeeld dat twee waarschuwingen zijn opgelegd, terwijl de 
beroepsbeoefenaar in feite voor één klacht één waarschuwing heeft gekregen. Als dat 
zo is, staat dit in een voetnoot bij de cijfers aangegeven.

De procedure in hoger beroep is iets anders dan de procedure in eerste aanleg. In 
hoger beroep is na de indiening van het beroep- en het verweerschrift de schriftelijke 
stukkenuitwisseling tussen partijen gesloten: het hoger beroep kent geen re- en du-
pliek. Partijen kunnen dan alleen nog stukken indienen ter onderbouwing van stand-
punten die zij al eerder in het beroepschrift of verweerschrift hebben ingenomen. Ook 
kent de procedure in hoger beroep geen mondeling vooronderzoek.
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Een ander belangrijk verschil is dat het centraal tuchtcollege in beginsel alle zaken op 
een openbare zitting behandelt. In raadkamer, dat wil zeggen buiten aanwezigheid van 
partijen, behandelt het centraal tuchtcollege alleen die zaken die betrekking hebben op 
(niet-)ontvankelijkheid. 

Tenslotte is ook de samenstelling van het centraal tuchtcollege anders dan die van de 
regionale tuchtcolleges: het centraal tuchtcollege bestaat altijd uit een voorzitter (een 
jurist), twee leden-jurist en twee leden-beroepsgenoot. Het college wordt bijgestaan 
door een secretaris (een jurist). 

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 een regionaal tuchtcollege 
en de beroepstermijn van zes weken is voorbij, dan is de beslissing onherroepelijk. Ook 
als het centraal tuchtcollege in beroep een eindbeslissing heeft gegeven, is de beslis-
sing onherroepelijk. Van een onherroepelijk geworden eindbeslissing kan herziening 
worden gevraagd als in die beslissing een maatregel werd opgelegd en naderhand om-
standigheden zijn gebleken die waarschijnlijk tot een andere beslissing zouden hebben 
geleid, als die omstandigheden bij het nemen van de beslissing bekend waren geweest. 
Alleen degene over wie is geklaagd kan om herziening vragen. 

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 tuchtcollege, één van hun leden 
of één van hun medewerkers, kunnen worden ingediend bij de voorzitter van dat col-
lege. 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 moet beoordelen of een beroeps-
beoefenaar ongeschikt is voor de uitoefening van zijn beroep als gevolg van zijn 
geestelijke of lichamelijke conditie of van zijn gewoonte van drankmisbruik of van 
misbruik van verdovende middelen. 

Het college is gevestigd in Den Haag. Het postadres is gelijk aan dat van het Regionaal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam, dat de administratieve en 
juridische ondersteuning van het College van Medisch Toezicht verzorgt.

5.2	 Klachtgerechtigden	

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. 

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 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	2013	

	 Ingekomen	klachten	 130	 336	 459	 393	 322	 1.640	 26	
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11		IGZ	staat	voor	Inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg



23

2
0

1
3

6.1.2  Afgehandelde	klachten	2013

		 Totaal	afgehandelde	klachten

	 Beslissingen	gewezen	na	zitting	 50		 81	 	137		 108	 	140		 516		 30

	 Beslissingen	gewezen	in	raadkamer	 96		 259		 328		 326	 	189		 1.198		 70

	 Totaal	 146		 340	 	465		 434		 329		 1.714	 	100	

	 Gemiddelde	doorlooptijd	van	de	

	 afgehandelde	klachten	in	2013	(in	dagen)	 216		 202		 348		 340		 208		 279

	 Aantal	klachten	in	behandeling	op

	 31	december	2013	 78	 249	 396	 188	 192	 1.103
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	 Mondelinge	vooronderzoeken

	 Totaal	aantal	mondelinge	vooronderzoeken	 58		 58	 	166		 46		 40		 368	 100	

	 			Ingetrokken	tijdens/na	vooronderzoek	 9	 	16		 20		 	 1		 46		 12

	 			Naar	zitting	na	vooronderzoek	 30	 	13	 	31		 9	 	5	 	88		 24

	 			Raadkamerbeslissing	na	vooronderzoek	 19		 29		 115		 37		 34		 234	 	64

	 Beslissingen	gewezen	na	

	 behandeling	ter	zitting

Klacht	ingetrokken	ter	zitting		 2		 	 	 1		 1		 4		 1

Niet-ontvankelijk		 2		 1		 	 	 	 3		 1

Gegrond		 22		 47	 	81		 49		 56		 255		 49

Gegrond,	geen	maatregel	 2	 	1		 3	 	1		 1		 8

Waarschuwing		 12		 30		 46		 31		 49		 168

Berisping		 2		 4		 18	 	14		 4		 42

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register	 1	 2	 9	 1	 	 13

Gedeeltelijke	ontzegging		 	 	 	 1		 1		 2

Doorhaling	inschrijving	register	 512	 	1013		 5	 	1		 1		 22

Ongegrond/afwijzing		 24		 33		 56		 58		 83		 254		 49

Totaal		 50		 81		 137		 108		 140		 516	 	100	
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Klacht	 ingetrokken	ter	zitt ing

Niet-ontvankel i jk

Gegrond

Ongegrond/afwijz ing

Besl issing	na	zitt ing	

12	Van	2	beroepsbeoefenaren	is	de	inschrijving	in	het	register	doorgehaald.	Tegen	hen	waren	in	totaal	5	klachten	

ingediend	die	hebben	geleid	tot	doorhaling.	Omdat	5	klachten	hebben	geleid	tot	doorhaling	staan	in	deze	tabel	

dus	5	doorhalingen	(van	2	beroepsbeoefenaren).

13	Van	6	beroepsbeoefenaren	is	de	inschrijving	in	het	register	doorgehaald.	Tegen	één	van	hen	waren	5	klachten	

ingediend	die	hebben	geleid	tot	doorhaling.	Omdat	in	totaal	10	klachten	hebben	geleid	tot	doorhaling	staan	in	

deze	tabel	dus	10	doorhalingen	(van	6	beroepsbeoefenaren).



zes																	’13

	 Beslissingen	gewezen	na	

	 behandeling	in	raadkamer

Aangeklaagde	overleden		 	 	 	 1		 	 1		 <1

Behandeling	gestaakt	om

andere	reden	dan	intrekking	 	 	 	 1	 	 	1		 <1

Klacht	ingetrokken		 26		 143		 64		 37		 53		 323		 27

Klager	niet-ontvankelijk		 13		 56	 	68	 	137	 	65		 339	 	28	

Ongegrond/afwijzing		 57		 60		 196		 150		 71		 534		 45

Totaal		 96		 259	 	328	 	326	 	189		 1.198	 	100	

	

	

   
	

	 Afgehandelde	klachten	

	 per	beroepsgroep

	 Apotheker		 2		 7		 	 1	 7		 17		 1

	 Arts		 105		 210		 333		 255		 215	 	1.118		 65

	 Fysiotherapeut	 	1		 8		 9		 3		 5		 26	 	2

	 Gezondheidszorgpsycholoog	 	10	 	17		 20	 	7		 8		 62		 4

	 Psychotherapeut		 3		 3		 5		 2		 4	 	17	 	1

	 Tandarts		 9	 	16	 	38		 22		 19	 	104		 6

	 Verloskundige	 	 	 	9		 2		 3		 14		 <1

	 Verpleegkundige		 9		 44	 	29	 	48	 	37	 	167		 10

	 Onbekend/niet-BIG	geregistreerd	 7		 35		 22		 94		 31		 189		 11

	 Totaal		 146		 340	 	465		 434	 	329	 	1.714		 100
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Beslissing	per	beroepsgroep	

apotheker

Klacht	ingetrokken		 	 4	 	 	 	1		 5		 29

Niet-ontvankelijk		 	 3		 	 	 	 3	 	18

Gegrond	 	1	 	 	 	 	 	1		 6

Gegrond,	geen	maatregel

Waarschuwing		 1		 	 	 	 	 1

Berisping

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register

Gedeeltelijke	ontzegging

Doorhaling	inschrijving	register

Ongegrond/afwijzing		 1		 	 	 1		 6		 8		 47

Totaal		 2		 7		 	 1		 7	 	17		 100	

Beslissing	per	beroepsgroep	arts

Klacht	ingetrokken		 25		 74	 	51		 33		 31		 214		 19

Niet-ontvankelijk		 11		 31		 33		 32		 30		 137		 12

Gegrond	 	13		 31	 	52	 	33		 40	 	169		 15

Gegrond,	geen	maatregel		 2		 	 2	 	1		 1		 6

Waarschuwing		 10		 20		 36		 21		 35		 122

Berisping		 1	 	3	 	10	 	11		 2		 27

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register	 	 2	 3	 	 	 5

Gedeeltelijke	ontzegging	 	 	 	 	 	1		 1

Doorhaling	inschrijving	register	 	 614	 	1	 	 	1		 8

Ongegrond/afwijzing		 56	 	74	 	197	 	157	 	114	 	598		 53

Totaal	 	105		 210		 333	 	255		 215	 	1.118		 100	 	
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14		Van	2	artsen	is	de	inschrijving	in	het	register	doorgehaald.	Tegen	hen	waren	in	totaal	6	klachten	

ingediend	die	hebben	geleid	tot	doorhaling.	Omdat	6	klachten	hebben	geleid	tot	doorhaling	staan	

in	deze	tabel	dus	6	doorhalingen	(van	2	artsen).
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Beslissing	per	beroepsgroep	

fysiotherapeut

Klacht	ingetrokken		 	 6		 	 	 1		 7		 27

Niet-ontvankelijk		 	 	 3	 	 	1		 4		 15

Gegrond		 	 2		 3		 1		 1		 7		 27

Gegrond,	geen	maatregel	 	 	1		 	 	 	 1

Waarschuwing		 	 1		 	 	 	 1

Berisping		 	 	 2		 	 1		 3

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register	 	 	 1	 1	 	 2

Gedeeltelijke	ontzegging

Doorhaling	inschrijving	register

Ongegrond/afwijzing		 1		 	 3		 2		 2		 8		 31

Totaal	 	1		 8		 9		 3	 	5		 26	 	100

Beslissing	per	beroepsgroep	

gezondheidszorgpsycholoog

Klacht	ingetrokken		 3	 	2	 	5		 	 1	 	11		 18

Niet-ontvankelijk		 1		 5	 	1		 2		 1	 	10		 16

Gegrond		 1		 2		 2		 	 3		 8		 13

Gegrond,	geen	maatregel

Waarschuwing		 	 2	 	 	 	3		 5

Berisping	 	1		 	 2		 	 	 3

Boete

(voorwaardelijke)

Schorsing	inschrijving

register

Gedeeltelijke	ontzegging	 	 	 	 	 	

Doorhaling	inschrijving	register	 	

Ongegrond/afwijzing		 5		 8		 12		 5		 3		 33		 53

Totaal		 10		 17		 20	 	7	 	8	 	62	 	100	 	
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Beslissing	per	beroepsgroep	

psychotherapeut

Klacht	ingetrokken		 	 2	 	1	 	 	2		 5		 29

Niet-ontvankelijk	 	 	 	1	 	 	 	1		 6

Gegrond		 1		 	 1	 	1		 2		 5		 29

Gegrond,	geen	maatregel

Waarschuwing	 	 	 	 	1		 2		 3

Berisping	 	 	 	1		 	 	 1

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register	 1	 	 	 	 	 1

Gedeeltelijke	ontzegging

Doorhaling	inschrijving	register

Ongegrond/afwijzing		 2		 1		 2		 1		 	 6		 35

Totaal	 	3		 3		 5		 2	 	4		 17	 	100	

Beslissing	per	beroepsgroep	

tandarts

Klacht	ingetrokken		 3		 8		 4		 3	 	2	 	20		 19

Niet-ontvankelijk		 	 2	 	1		 1	 	1		 5	 	5

Gegrond		 4		 3		 11		 6	 3		 27		 26

Gegrond,	geen	maatregel

Waarschuwing	 1		 3		 6		 4		 3		 17

Berisping		 	 	 	 2	 	 	2

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register	 	 	 5	 	 	 5

Gedeeltelijke	ontzegging

Doorhaling	inschrijving	register	 315		 	 	 	 	 3

Ongegrond/afwijzing		 2		 3		 22		 12		 13		 52	 	50

Totaal		 9		 16		 38		 22	 	19		 104		 100	 	

15	Van	1	tandarts	is	de	inschrijving	in	het	register	doorgehaald.	Tegen	deze	tandarts	waren	in	totaal	3	klachten	

ingediend	die	hebben	geleid	tot	doorhaling.	Omdat	3	klachten	hebben	geleid	tot	doorhaling	staan	in	deze	tabel	

dus	3	doorhalingen	(van	1	tandarts).
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Beslissing	per	beroepsgroep	

verloskundige

Klacht	ingetrokken	 	 	 	 	1		 	 1		 7

Niet-ontvankelijk

Gegrond		 	 	 7		 	 	 7		 50

Gegrond,	geen	maatregel

Waarschuwing		 	 	 3		 	 	 3

Berisping		 	 	 3		 	 	 3

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register

Gedeeltelijke	ontzegging

Doorhaling	inschrijving	register	 	 	 1		 	 	 1

Ongegrond/afwijzing		 	 	 2		 1		 3		 6		 43

Totaal	 	 	 	9		 2		 3		 14	 	100

Beslissing	per	beroepsgroep	

verpleegkundige

Klacht	ingetrokken	 	3		 28		 2		 2	 	11		 46		 28

Niet-ontvankelijk	 	1	 	1	 	8		 10	 	6	 	26		 16

Gegrond	 	2	 	9		 5	 	8		 7	 	31		 19

Gegrond,	geen	maatregel	 	 	 1		 	 	 1

Waarschuwing		 	 4		 1		 5	 	6		 16

Berisping		 	 1	 	 	1		 1		 3

Boete

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving

register

Gedeeltelijke	ontzegging		 	 	 	 1		 	 1

Doorhaling	inschrijving	register	 216		 4		 3		 1	 	 	10	 	

Ongegrond/afwijzing		 3		 6	 	14		 28		 13		 64		 38

Totaal		 9		 44		 29	 	48		 37	 	167		 100	 	

Beslissing	per	beroepsgroep	

onbekend/niet-BIG	geregistreerd

Klacht	ingetrokken		 	 20		 1		 2		 3		 26	 	14

Niet-ontvankelijk		 7		 15		 21		 92		 28	 	163	 	86

Totaal	 	7		 35	 	22		 94		 31		 189	 	100

Afgehandelde	klachten	naar	

specialisme	aangeklaagde	apotheker

Ziekenhuisfarmacie	 	1	 	 	 	1	 	 	2		 12

Overige	apothekers	 	1		 7		 	 	 7	 	15	 	88

Totaal	 	2		 7		 	 1		 7		 17		 100

16		Van	1	verpleegkundige	is	de	inschrijving	in	het	register	doorgehaald.	Tegen	deze	verpleegkundige	waren	in	

totaal	2	klachten	ingediend	die	hebben	geleid	tot	doorhaling.	Omdat	2	klachten	hebben	geleid	tot	doorhaling	

staan	in	deze	tabel	dus	2	doorhalingen	(van	1	verpleegkundige).
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	 Afgehandelde	klachten	naar

		 specialisme	aangeklaagde	arts17

	 Anesthesiologie		 3	 	3		 7		 4		 4		 21	 	2

	 Arbeid	en	gezondheid	-	bedrijfsgeneeskunde	 6	 	6	 	13		 13		 7		 45		 4

	 Arbeid	en	gezondheid	-	verzekerings-

	 geneeskunde	 1		 	 12		 7		 4		 24	 	2

	 Cardiologie		 1		 3	 	7	 	4		 7		 22		 2	

	 Cardio-thoracale	chirurgie	 	2	 	 	1		 	 	 3		 <1	

	 Dermatologie	en	venerologie		 1		 	 5	 	1	 	3		 10	 	1	 	

	 Heelkunde		 3	 	12		 9		 9		 10		 43		 4	

	 Huisartsgeneeskunde		 26		 42	 	73	 	52		 64		 257	 	23

	 Interne	geneeskunde	-	allergologie	 	 	 2		 	 	 2		 <1

	 Interne	geneeskunde		 5		 4		 10	 	11		 6		 36		 3

	 Keel-neus-oorheelkunde	 	1		 	 	 	 2		 3	 	<1

	 Kindergeneeskunde		 5		 3		 2		 6		 	 16		 1

	 Klinische	genetica

	 Klinische	geriatrie

	 Leer	van	maag-,	lever-	en	darmziekten	 1		 	 2		 1		 1	 	5		 <1

	 Longziekten	en	tuberculose	 	3		 	 3		 4		 1	 	11		 1

	 Maatschappij	en	gezondheid		 	 	 5		 	 1		 6		 <1

	 Medische	microbiologie		 	 	 	 3	 	 	3		 <1

	 Medische	zorg	voorverstandelijk	

	 gehandicapten

	 Neurochirurgie		 	 	 3		 1		 5		 9		 <1

	 Neurologie		 	 9		 1		 4		 4		 18	 	2

	 Nucleaire	geneeskunde

	 Obstetrie	en	gynaecologie	 	 	1	 	13		 9	 	10		 33		 3

	 Oogheelkunde	 	 	1		 3	 	3		 1		 8		 <1

	 Orthopedie		 3		 3		 9		 4		 6		 25	 2

	 Ouderengeneeskunde	 	1		 1		 7	 	5		 1	 	15	 	1

	 Pathologie	 	 	 	1		 1		 	 2		 <1

	 Plastische	chirurgie		 1		 	 3	 	 	1		 5	 	<1

	 Psychiatrie		 23		 51		 52		 45		 47		 218		 19

	 Radiologie		 	 1		 4		 1		 	 6		 <1

	 Radiotherapie	 	 	 	 	 	1		 1	 	<1

	 Reumatologie		 2	 	1		 1		 	 1		 5	 	<1

	 Revalidatiegeneeskunde		 	 1		 2		 	 	 3		 <1

	 Urologie		 3		 	 3		 5	 	1		 12		 1

	 Zenuw-	en	zielsziekten

	 Overige	artsen		 14		 68		 80	 	61		 28		 251		 22

	 Totaal	 105	 	210	 	333	 	255		 215	 	1.118		 100
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17		Inclusief	arts-assistenten.
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	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	

	 gezondheidszorgpsycholoog 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Klinische	neuropsychologie	 	 	 	1	 	 	 	1		 1

	 Klinische	psychologie	 	1		 2		 	 	 	 3		 5

	 Overige	gezondheidszorgpsychologen	 9		 15	 	19	 	7		 8	 	58	 	94

	 Totaal	 10	 	17		 20		 7		 8		 62	 	100

	

	

	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	

	 tandarts 	 	 	 	 	 	 	

	 Dento-maxillaire	orthopaedie	 	 	 1	 	1		 	 2		 2

	 Mondziekten	en	kaakchirurgie	 	 	 3		 2	 	1		 6	 	6

	 Overige	tandartsen		 9	 	16	 	34	 	19		 18		 96	 	92	

	 Totaal	 9	 	16	 	38		 22	 	19	 	104		 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	

	 Verpleegkundig	specialisme	intensieve	zorg	

	 bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 2		 2		 1

	 Verpleegkundig	specialisme	preventieve	zorg	

	 bij	somatische	aandoeningen

	 Overige	verpleegkundigen	 	9		 44		 29		 48		 35		 165		 99

	 Totaal	 9		 44		 29		 48	 	37		 167	 	100	 	 					
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	 Aard	van	de	 	

afgehandelde	klachten

	 Alcoholmisbruik		 	 1	 	 	 	 	1		 <1

	 Geen	of	onvoldoende	zorg		 7		 39		 108		 56	 	63	 	273		 16

	 Geestelijke	toestand

	 Grensoverschrijdend	gedrag	 	2	 	7		 12	 	5	 	5		 31		 2

	 Lichamelijke	toestand

	 Niet	of	te	laat	komen	 	 	 	1		 	 2		 3		 <1

	 Niet	of	te	laat	verwijzen		 	 2		 15	 	1	 	4	 	22		 1	 	

	 Onheuse	bejegening		 3		 24		 28	 	11		 8		 74	 	4

	 Onjuiste	behandeling/verkeerde	diagnose	 119	 	134		 160		 225	 	153		 791		 46

	 Onjuiste	declaratie	 	2	 	16	 	8	 	2	 	4	 	32		 2

	 Onjuiste	verklaring	of	rapport	 6		 30	 	37		 46		 26		 145		 8

	 Onvoldoende	informatie	 	5		 9		 25	 	16		 9	 	64	 	4	

	 Opiumwetmiddelenmisbruik		 	 	 1		 	 1		 2		 <1

	 Schending	beroepsgeheim	 	1		 8	 	13		 10		 14		 46	 	3

	 Overige	klachten		 1		 70		 57	 	62		 40		 230		 13

	 Totaal	 146		 340	 	465	 	434	 	329	 	1.714	 100
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6.1.3				Overzicht	klachten	2009-2013

	 Aantal	ingekomen	klachten		 	 	 	 	 	 	

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

2013	 130		 336		 459		 393	 	322		 1.640		 26

	 Aantal	afgehandelde	klachten			 	 	 	

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

2013		 146		 340	 	465		 434		 329		 1.714

	 	 	 	 	

	 Ter	publicatie	aangeboden

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

2013	 	6		 10		 45		 19		 14	 	94

	 	 	 	 	

	 Gemiddelde	doorlooptijd	

	 afgehandelde	klachten	in	dagen	

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

2013		 216		 202		 348		 340		 208	 	279	
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	 Aantal	mondelinge	

	 vooronderzoeken		

	 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

	 2013		 58			 58		 166		 46		 40	 	368

	 Aantal	beslissingen	

	 gewezen	na	zitting 		

	 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

	 2013		 50		 81	 	137		 108		 140		 516

	 Aantal	beslissingen	

	 gewezen	na	raadkamer 		

	 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

	 2013		 96		 259		 328	 	326		 189	 	1.198

G
ro

n
in

g
e

n
	

Z
w

o
ll

e
	

A
m

s
te

rd
a

m
	

D
e

n
	H

a
a

g
	

E
in

d
h

o
v

e
n

	

T
o

ta
a

l



  

zes																	’1335

2
0

1
3

6.1.4	 Wraking	2013

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	

	 2013

Ingekomen	wrakingsverzoeken	 1	 	 2	 	 	 3

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken	

	 2013

Afgehandelde	wrakingsverzoeken	 1	 	 2	 	 	 3

Verzoek	ingetrokken		 	 	 	 	 	

Berusting	 	 	

Niet-ontvankelijk	 	 	 	 	 	

Afwijzing	 1	 	 2	 	 	 3

Toewijzing

	 	 	 	 	 	

6.1.5	 Overzicht	wraking	2011-2013

	 	
	 Ingekomen	wrakingsverzoeken

2011	 1	 10	 2	 	 2	 15

2012	 	 2	 1	 	 	 3

2013		 1		 	 2		 	 	 3

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken

2011	 1	 10	 2	 	 2	 15

2012	 	 2	 1	 	 	 3

2013	 	1		 	 2		 	 	 3
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 6.1.6	 Klachten	over	de	regionale	tuchtcolleges	2013	

	 Ingekomen	klachten

	 Ingekomen	klachten	 		 1	 	 4	 	 5

	 Afgehandelde	klachten

	 Afgehandelde	klachten	 		 1	 	 4	 	 5

	 Beslissing	 		 	 	 	

	 Gegrond	 		 	 	 	

	 Ongegrond	 		 1	 	 4	 	 5

	 	 		 	 	 	

	 	 		 	 	

6.1.7	 Overzicht	klachten	over	de	regionale	tuchtcolleges	2011-2013	

	
	

	 Ingekomen	klachten

	 2011	 3		 2	 	 	 3	 8

	 2012	 		 	 	 3	 2	 5

	 2013	 		 	1		 	 4		 	 5

	 Afgehandelde	klachten

	 2011	 2		 2	 	 	 2	 6

	 2012	 		 	 	 3	 3	 6

	 2013	 		 	1		 	 4		 	 5

G
ro

n
in

g
e

n
	

Z
w

o
ll

e
	

A
m

s
te

rd
a

m
	

D
e

n
	H

a
a

g
	

E
in

d
h

o
v

e
n

	

T
o

ta
a

l

G
ro

n
in

g
e

n
	

Z
w

o
ll

e
	

A
m

s
te

rd
a

m
	

D
e

n
	H

a
a

g
	

E
in

d
h

o
v

e
n

	

T
o

ta
a

l



zes																	’1337

2
0

1
3

6.2	 Het	College	van	Medisch	Toezicht
	

6.2.1	 Ingekomen	zaken	2013

Er	zijn	in	2013	twee	zaken	ingediend	bij	het	CMT.

6.2.2	 Afgehandelde	zaken	2013	

Er	zijn	in	2013	geen	zaken	afgehandeld	door	het	CMT.

6.2.3	 Overzicht	zaken	2009-	2013

	 Aantal	ingekomen	zaken	

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

Ingekomen	zaken	 	 	 	 	 2	 	 	 		

	 Aantal	afgehandelde	zaken	

Afgehandelde	zaken	 	 1	 	 	
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6.3	 Het	Centraal	Tuchtcollege	voor	de	Gezondheidszorg

6.3.1	 Ingekomen	zaken	2013
	

	 Ingekomen	zaken	2013

	 	 Aantal	 	 	 	

	 Beroep	 488							waarvan	6	ingediend	door	de	IGZ	

	 Herstel			 1	 	 	 	

	 Herziening		 1	 	 	

	 Verzoek	tenuitvoerlegging		 1	 	 	

	 Totaal	 491	 	 	

	

	 Herkomst	van	de	ingekomen	

	 beroepszaken	2013

	 	 Aantal	 %	van	het	totaal	aantal

	 	 	 door	dat	college	in	2013	

	 	 	 afgehandelde	klachten		 	

	 RTG	Groningen		 59	 						 	 40	 	

	 RTG	Zwolle		 93	 	 27	 	

	 RTG	Amsterdam		 125	 	 27	 	

	 RTG	Den	Haag	 119	 	 27	 	

	 RTG	Eindhoven	 92	 	 28	 	

	 College	van	Medisch	Toezicht	 	 	 	 	 	

	 Totaal		 488	 	 	
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6.3.2	 Afgehandelde	zaken	2013

	 Afgehandelde	zaken	

	 	 Aantal	 	 	

Beroep	 	 492	 	 	

Herstel			 	 1	 	 	

Herziening	 	 1	 	 	

Verzoek	tenuitvoerlegging	 	 1	 	

Totaal	 	 495	 	 	

	 Beroepszaken

	 	 Aantal	 	%	van	totaal	

Beslissingen	gewezen	na	zitting	 	 367	 	 75	 	

Beslissingen	gewezen	na	raadkamer	 	 96	 	 19	 	

Ingetrokken	beroepen	 	 29	 	 6	 	

Totaal	 	 492	 	 100	 	

	 	 	 	 	 	

Toelichting:	De	ingetrokken	beroepen	betreffen	5	zaken	waarin	het	RTG	heeft	

geoordeeld	dat	de	klacht	kennelijk	ongegrond	is;	11	zaken	waarin	het	RTG	heeft	

geoordeeld	dat	de	klacht	ongegrond	is;	11	zaken	waarin	het	RTG	heeft	geoordeeld	

dat	de	klacht	gegrond	is	en	2	zaken	waarin	het	RTG	heeft	geoordeeld	dat	klager	

niet-ontvankelijk	is.
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	 Beslissingen	gewezen	na	behandeling	ter	zitting	

	 	 Aantal		 %	van	totaal	

Klacht	ingetrokken	ter	zitting		 	

Niet-ontvankelijk		 	 1	 <1

Gegrond		 	 87	 24

Gegrond,	geen		maatregel		 	 4	

Waarschuwing		 	 4818	

Berisping		 	 1619	

Boete		 	

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving	register	 	 6	

Gedeeltelijke	ontzegging		 	 1

Doorhaling	inschrijving	register	 	 1220	

Ongegrond/afwijzing	 	 279	 76

Totaal																																																										 	 367	 100

	

	 In	beroep	genomen	beslissingen	

	 na	zitting	gerangschikt	naar	

	 effect	op	bestreden	beslissing

Niet-ontvankelijk		 	 1	 <1	

Bevestiging	beslissing	RTG		 	 281	 77	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 85	 23	

	Gedeeltelijke	vernietiging	beslissing	RTG	 	 34	 	

	Gehele	vernietiging	beslissing	RTG	 	 51	 	

Totaal	 	 367	 100	 	

	 	 	 	 	 	 	

Ter	publicatie	aangeboden	 	 90	 	
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niet-ontvankelijk																bevestiging	beslissing												vernietiging	beslissing

	18	 46	beroepsbeoefenaren	zijn	gewaarschuwd:	4	waarschuwingen	betreffen	2	dezelfde	beroepsbeoefenaren	in	

dezelfde	zaak.	Zie	ook	hoofdstuk	4.13	‘Beroep’.

19		 15	beroepsbeoefenaren	zijn	berispt:	2	berispingen	betreffen	dezelfde	beroepsbeoefenaar	in	dezelfde	zaak.	Zie	

ook	hoofdstuk	4.13	‘Beroep’.

20	 Van	3	beroepsbeoefenaren	is	de	inschrijving	in	het	register	doorgehaald.	Tegen	één	van	hen	waren	10	klachten	

ingediend	die	hebben	geleid	tot	doorhaling.	Omdat	in	totaal	12	klachten	hebben	geleid	tot	doorhaling	staan	in	

deze	tabel	dus	12	doorhalingen	(van	3	beroepsbeoefenaren).		
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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	 	 17	 	 5	

De	beslissing	van	het	CTG	luidde:							 	 	 	

Niet-ontvankelijk	in	het	beroep	 	 	 	

Bevestiging	beslissing	RTG:	 	 	 	 	

net	als	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht		niet-ontvankelijk	 12	 	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 	 	

in	tegenstelling	tot	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht			 5

wel	ontvankelijk

De	beslissing	van	het	RTG	luidde	ongegrond	 	 265	 	 72	

De	beslissing	van	het	CTG	luidde:				 	 	 	

Niet-ontvankelijk	in	het	beroep	 	 1	 	 <1	

Bevestiging	beslissing	RTG:	 	 243	 	 92	

net	als	het	RTG	vond	het	CTG	de	klacht		ongegrond	 	 	

Vernietiging	beslissing	RTG:	 	 21	 	 8	

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						 	 16	 	 	

berisping	 	 2	 	 	

overig		 	 	 	 	

De	beslissing	van	het	RTG	luidde	gegrond	 	 85	 	 23	

De	beslissing	van	het	CTG	luidde:				 	 	 	

Niet-ontvankelijk	in	het	beroep	 	 	 	 	

Bevestiging	beslissing	RTG		 	 30	 	 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:	 	 55	 	 60	

in	tegenstelling	tot	het	RTG	vond	het	CTG	de		

klacht	ongegrond	 	 19	 	 	

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

het	CTG	legde	een	lichtere	maatregel	op	 	 16	 	 	

het	CTG	legde	een	gelijke	maatregel	op	 	 16	 	 	

het	CTG	legde	een	zwaardere	maatregel	op					 	 4	 	 	

Totaal	 	 367	 	 100	 	
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	 In	beroep	genomen	beslissingen	na	raadkamer	 		

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Niet-ontvankelijk	 	 	 63	 	 66	 	

Bevestiging	beslissing	RTG:	klacht	niet-ontvankelijk	 	 	 22	 	 23	 	

Vernietiging	niet-ontvankelijkheid	en	klacht	ongegrond	verklaard	 3	 	 3

Onbevoegd	 	 	 	 	

Staakt	de	behandeling	 	 	 5	 	 5	 	

Terug	verwezen	naar	het	RTG	 	 	 3	 	 3	 	

Totaal	 	 	 96	 	 100	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	

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	 	 	 410	 	 83

Oorspronkelijke	verweerder	 	 	 78	 	 16

Inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg	 	 	 4	 	 <1

Totaal		 	 	 492	 	 100	 	

	

	 Afgehandelde	klachten	per	beroepsgroep	 	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Apotheker	 	 	 1	 	 <1

Arts	 	 	 344	 	 70

Fysiotherapeut	 	 	 10	 	 2

Gezondheidszorgpsycholoog	 	 	 19	 	 4

Psychotherapeut		 	 	 6	 	 1

Tandarts	 	 	 35	 	 7

Verloskundige	 	 	 2	 	 <1

Verpleegkundige	 	 	 53	 	 11

Onbekend/niet	BIG-geregistreerd	 	 	 22	 	 4

Totaal		 	 	 492	 	 100

	 	 	 	 	 	 	

	 Afgehandelde	klachten	naar	specialisme	

	 aangeklaagde	apotheker	 	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Ziekenhuisfarmacie

Overige	apothekers	 	 	 1	 	 100

Totaal	 	 	 1	 	 100
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	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	arts	 	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Anesthesiologie	 	 	 4	 	 1

Arbeid	en	gezondheid-bedrijfsgeneeskunde	 	 	 16	 	 5

Arbeid	en	gezondheid-verzekeringsgeneeskunde	 	 	 13	 	 3

Cardiologie	 	 	 1	 	 <1

Cardio-thoracale	chirurgie

Dermatologie	en	venerologie	 	 	 15	 	 4

Heelkunde	 	 	 24	 	 7

Huisartsgeneeskunde	 	 	 77	 	 22

Interne	geneeskunde-allergologie

Interne	geneeskunde	 	 	 9	 	 3

Keel-neus-oorheelkunde	 	 	 2	 	 <1

Kindergeneeskunde	 	 	 5	 	 1

Klinische	genetica

Klinische	geriatrie	 	 	 1	 	 <1

Leer	van	maag-,	lever-	en	darmziekten		 	 	 3	 	 1

Longziekten	en	tuberculose	 	 	 2	 	 <1

Maatschappij	en	gezondheid	 	 	 3	 	 1

Medische	microbiologie

Medische	zorg	voor	verstandelijk	gehandicapten	 	 	 1	 	 <1

Neurochirurgie		 	 	 2	 	 <1

Neurologie	 	 	 10	 	 3

Nucleaire	geneeskunde

Obstetrie	en	gynaecologie	 	 	 13	 	 3

Oogheelkunde	 	 	 6	 	 2

Orthopedie	 	 	 12	 	 3

Ouderengeneeskunde	 	 	 10	 	 3

Pathologie

Plastische	chirurgie	 	 	 5	 	 1

Psychiatrie	 	 	 70	 	 20

Radiologie	 	 	 3	 	 1

Radiotherapie

Reumatologie

Revalidatiegeneeskunde	 	 	 3	 	 1

Urologie		 	 	 1	 	 <1

Zenuw-	en	zielsziekten

Overige	artsen	 	 	 33	 	 10

Totaal	 	 	 344	 	 100
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	 Afgehandelde	klachten	naar	specialisme	

	 aangeklaagde	gezondheidszorg-psycholoog		

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Klinische	neuropsychologie	 	 	 	 	 	

Klinische	psychologie		 	 	 	 	 	

Overige	gezondheidszorg-psychologen	 	 	 19	 	 100

Totaal	 	 	 19	 	 100

	 Afgehandelde	klachten	naar	

	 specialisme	aangeklaagde	tandarts		

Dento-maxillaire	orthopaedie

Mondziekten	en	kaakchirurgie	 	 	 1	 	 3

Overige	tandartsen	 	 	 34	 	 97

Totaal	 	 	 35	 	 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	 	 	 	

Verpleegkundig	specialisme	intensieve	zorg	

bij	somatische	aandoeningen	 	 	 	 	 	

Verpleegkundig	specialisme	preventieve	zorg	

bij	somatische	aandoeningen	 		 	 	 	 	

Overige	verpleegkundigen	 	 	 53	 	 100	 	

Totaal	 	 	 53	 	 100
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	 Aard	van	de	afgehandelde	klachten	

	 	 Aantal						%	van	totaal	

Alcoholmisbruik	

Geen	of	onvoldoende	zorg		 	 	 90	 	 18

Geestelijke	toestand	

Grensoverschrijdend	gedrag		 	 	 8	 	 2

Lichamelijke	toestand	

Niet	of	te	laat	komen		 	 	 1	 	 <1

Niet	of	te	laat	verwijzen	 	 	 	9	 	 2

Onheuse	bejegening	 	 	 	23	 	 5

Onjuiste	behandeling/verkeerde	diagnose		 	 	 213	 	 43

Onjuiste	declaratie		 	 	 4	 	 1

Onjuiste	verklaring	of	rapport		 	 	 46	 	 9

Onvoldoende	informatie		 	 	 13	 	 3

Opiumwetmiddelenmisbruik	

Schending	beroepsgeheim		 	 	 12	 	 2

Overige	klachten		 	 	 73	 	 15

Totaal	 	 	 492	 	 100
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6.3.3	 Overzicht	beroepszaken	2009-2013

	 Aantal	ingekomen	beroepszaken	

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 	

Ingekomen	beroepszaken	 318	 360	 428	 493	 488	 	 	

	

	 Herkomst	van	de	ingekomen	 	

beroepszaken

RTG	Groningen		 25	 16	 50	 49	 59

RTG	Zwolle		 50	 77	 91	 103	 93

RTG	Amsterdam		 76	 111	 125	 136	 125

RTG	Den	Haag	 95	 86	 70	 97	 119

RTG	Eindhoven	 72	 70	 92	 108	 92

College	van	medisch	toezicht	 	 	 	 	

Totaal		 318		 360	 428	 493	 488

	

	

	 Aantal	afgehandelde	beroepszaken			

	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 	

Afgehandelde	beroepszaken	 334	 279	 377	 426	 492

Voorraad	nog	niet	afgehandelde	

beroepszaken	per	31	december		 257	 356	 407	 474	 470

	

	 Ter	publicatie	aangeboden	 	 58	 43	 51	 95	 90	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 							

	 Gemiddelde	doorlooptijd	van	de	

	 afgehandelde	beroepszaken			

Doorlooptijd	in	dagen	 268	 335	 342	 351	 363	 	 	

	

	 Aantal	beslissingen	gewezen	

	 na	zitting	 	 245	 199	 263	 296	 367

	 Aantal	beslissingen	gewezen	

	 na	raadkamer	
	 65	 49	 71	 79	 96	

	

	 Aantal	ingetrokken	zaken	
	 23	 31	 42	 51	 29	

	 	 	 	

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2009																						2010																					2011																						2012																						2013

Ingekomen	beroepen

Afgehandelde	beroepen



zes48

2
0

1
3

6.3.4				Wraking	2013

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	

	 bij	het	centraal	tuchtcollege	2013		 	 	 	 	

	 Aantal

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken	

	 door	het	centraal	tuchtcollege	2013			 	 	 	

	

	 Afgehandelde		wrakingsverzoeken	

Resultaat	

Verzoek	ingetrokken		

Berusting	

Niet-ontvankelijk	

Afwijzing	 	 	

Toewijzing	

Totaal	 	 	

6.3.5				Overzicht	wraking	2011-2013

	 	 	 2011		 2012	 	2013

	 Ingekomen	wrakingsverzoeken	 	 	 4		 4

	 Afgehandelde	wrakingsverzoeken	 	 	 4		 4

6.3.6				Klachten	over	het	centraal	tuchtcollege	2013

	 Ingekomen	klachten	over	het	

	 centraal	tuchtcollege	2013		 	 	 		 	 	

	 	 	 Totaal	
	 Ingekomen	klachten	 	 	 2

	 Afgehandelde	klachten	over	het	

	 centraal	tuchtcollege	2013	 	 	 	

Afgehandelde	klachten	 	 	 2		

Beslissing	 	 	 		 	

Gegrond	 	 	 		 	

Ongegrond	 	 	 2	

6.3.7				Overzicht	klachten	over	het	centraal	

											tuchtcollege	2011-2013

	 	 	 2011		 2012	 	2013

	 Ingekomen	klachten	 	 	 2		 3	 	 2

	 Afgehandelde	klachten	 	 	 2		 2	 	 2
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7•Casuïstiek

In dit hoofdstuk staan een aantal van de in 2013 gegeven beslissingen van de 

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,	VP2011/03	en	VP2012/17,	

CLI:NL:TGZRGRO:2013:YG2780	

	 Psychiatrisch	verpleegkundige.	Gevoegde	behandeling	van	een	twee-

tal	klachten,	één	ingediend	door	de	voormalige	werkgever	van	ver-

weerder	en	één	ingediend	door	de	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	

(hierna:	de	Inspectie).	Verweerder	wordt	grensoverschrijdend	gedrag	

verweten	jegens	vier	van	zijn	voormalige	patiënten,	variërend	van	

ongepaste,	seksueel	getinte	opmerkingen	tot	geslachtsgemeen-

schap.	De	klachten	zijn	gegrond.	De	inschrijving	van	verweerder	in	

het	BIG-register	wordt	doorgehaald.	

Verweerder heeft met een van zijn vrouwelijke patiënten gedurende een periode van 
negen jaren regelmatig seksueel contact gehad. Toen zijn werkgever hierachter kwam 
in 2011 is hij onmiddellijk op non-actief gesteld. De zaak is gemeld bij de Inspectie, die 
vervolgens op basis van de Leidraad Meldingen een onderzoek naar verweerder heeft 
ingesteld. In het kader van dit onderzoek zijn vier voormalige patiënten gehoord die 
allen hebben betoogd met grensoverschrijdend gedrag van de kant van verweerder ge-
confronteerd te zijn geweest. Een van hen is degene met wie verweerder de jarenlange 
relatie heeft gehad. 
De patiënten betreffen allen kwetsbare vrouwen met psychische problematiek. Twee 
van hen hebben een verleden van seksueel misbruik. Verweerder erkent dat hij met een 
van hen een relatie heeft gehad die meerdere jaren heeft geduurd. Hij werd naar eigen 
zeggen echter door haar onder druk gezet en is daarvoor bezweken. Ze had suïcidale 
neigingen, dreigde daarnaast ook haar dochter iets aan te doen en zou verweerder 
van verkrachting beschuldigen als hij niet aan haar (seksuele) wensen tegemoet kwam. 
Hij zegt zijn eigen zwakheid te betreuren, is hiervoor in therapie en heeft na intern 
beraad besloten in de toekomst niet meer in de pleegzorg werkzaam te zullen zijn. Zijn 
inschrijving in het BIG-register is overigens door de strafrechter, aan wie deze zaak al 
eerder is voorgelegd, al voor een periode van vijf jaren doorgehaald. Ten aanzien van 
de overige patiënten waarop deze procedure betrekking heeft, ontkent verweerder 
evenwel de beschuldigingen aan zijn adres. 

Het college oordeelt dat het niet ter discussie staat dat verweerder gedurende meer-
dere jaren regelmatig seksueel contact heeft gehad met een van zijn patiënten. De ver-
klaring die hij daarvoor geeft, acht het college niet aannemelijk. Voor de toedracht die 
hij schetst, is namelijk geen steun te vinden in het dossier. Daarbij komt dat, als het col-
lege veronderstellenderwijs van zijn lezing zou uitgaan, verweerder aan zijn leiding-
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gevenden had behoren te melden dat hij in een situatie was komen te verkeren waarin 
een voortzetting van de professionele relatie met deze patiënte niet mogelijk was. Van 
een dergelijke melding is niet gebleken. Wat betreft de andere drie patiënten geldt het 
volgende. De getuigenverklaringen ter zitting laten een beeld zien van verweerder dat 
coherent is met wat al bewezen is verklaard en zijn ook niet anderszins ongeloofwaar-
dig. Verweerder heeft weliswaar ontkend zich ooit op grensoverschrijdende wijze met 
deze patiënten te hebben ingelaten, maar heeft onvoldoende tegen hun getuigenver-
klaringen ingebracht. Het college stelt zich daarom op het standpunt dat het ervoor 
dient te worden gehouden dat verweerder zich ook grensoverschrijdend ten aanzien 
van deze patiënten heeft gedragen. De klachten zijn dus gegrond en leveren een 
ernstig tuchtrechtelijk verwijt op. Gezien het gebrekkige inzicht van verweerder in 
zijn eigen handelen en in de schade die hij daarmee berokkent voor anderen, acht het 
college de kans op recidive aanwezig. Het voorgaande, in combinatie met de ernst van 
het verweten gedrag en de kwetsbaarheid van de patiënten, maakt dat aan verweerder 
de zwaarste maatregel behoort te worden opgelegd. Dit betekent dat zijn inschrijving 
in het BIG-register moet worden doorgehaald. De huidige ontzetting, zoals uitge-
sproken door de strafrechter, doet hier niet aan af. Deze geldt immers slechts voor een 
beperkte periode waarna de inschrijving weer herleeft. 

Een en ander brengt mee dat, om alle onduidelijkheid te vermijden, in het BIG-register 
ten laste van verweerder naast de aantekening van de strafrechtelijke ontzetting ook 
een vermelding van de tuchtrechtelijke doorhaling moet worden opgenomen. 

7.2	 RTG	Groningen,	PT	2013/01,	ECLI:NL:TGZRGRO:2013:21

	 Psychotherapeut	brengt	zijn	cliënten,	bovenop	de	wettelijke	be-

paalde	eigen	bijdrage,	voor	een	bepaalde	vorm	van	psychotherapie	

gedurende	verscheidene	jaren	een	extra	bijdrage	in	rekening.	Dit	is	

ernstig	verwijtbaar	gedrag.	Bijkomende	tuchtrechtelijk	relevante	

gedragingen.	Voorwaardelijke	schorsing	voor	de	duur	van	zes	maan-

den	met	een	proeftijd	van	een	jaar,	met	bijzondere	voorwaarde	het	

volgen	van	een	supervisietraject.

Het belangrijkste onderdeel van de klacht houdt in dat verweerder een extra bijdrage 
in rekening heeft gebracht bovenop de wettelijke bijdrage die in 2012 gold. Verweerder 
voert daartegen aan dat Pesso-therapie een vorm van gespecialiseerde zorg is, waar-
voor hij bijzondere inspanningen heeft moeten verrichten, in de zin van een speciale 
opleiding. Hij achtte het in het licht van (een) vrije marktwerking toegestaan om van 
draagkrachtige cliënten een hogere bijdrage te vragen. Verder stoorde hij zich aan de 
beperkte onderhandelingsruimte die de zorgverzekeraars toelaten en het feit dat in het 
huidige vergoedingssysteem geen enkele ruimte is ingebouwd voor anciënniteit en er-
varing van de therapeut. Het college acht deze handelwijze echter in strijd met artikel 
11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet. Dit artikel vereist voor de heffing van een 
eigen bijdrage een grondslag in een algemene maatregel van bestuur. Zo’n grondslag 
is er niet voor de onderhavige extra bijdrage. Het nochtans heffen daarvan is ernstig 
tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Het bijkomende klachtonderdeel dat verweerder bovendien op contante betaling 
aandrong met de kennelijke bedoeling deze buiten de boeken te houden, verklaart het 
college eveneens gegrond. Verweerder gaf tijdens de terechtzitting toe dat hij niet alle 
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door hem geïnde bijzondere extra bijdragen in zijn boekhouding heeft verwerkt en 
deze ook niet alle aan de belastingdienst heeft opgegeven. Ook dit is in strijd met een 
goede uitoefening van de gezondheidszorg.

De overige klachtonderdelen vat het college samen onder de noemer ‘incorrecte reac-
tie van verweerder nadat klaagster hem op zijn onjuiste handelwijze had aangespro-
ken’. Deze onderdelen zijn deels gegrond, in zoverre verweerder geprobeerd heeft 
onder de gevolgen van zijn onjuiste gedrag uit te komen door onduidelijkheid daarover 
te laten bestaan jegens de andere cliënten die hij ten onrechte een extra bijdrage had 
gevraagd. Voorts heeft hij de vertrouwensrelatie met klaagster geschaad door een 
groepsgenoot van haar te informeren over de klachten.

Het college stelt ambtshalve ernstige gebreken vast in de dossiervoering, op grond 
waarvan wordt geconcludeerd dat verweerder zijn praktijk niet goed op orde heeft. 
In de omstandigheid dat verweerder spijt heeft betuigd en heeft toegezegd dat hij geen 
extra bijdrage meer zal vragen, ziet het college aanleiding om de schorsing van zes 
maanden, die in verband met de ernst van de feiten moet worden opgelegd, voorwaar-
delijk te doen zijn. De geconstateerde gebreken in de praktijkvoering geven aanleiding 
aan de schorsing de bijzondere voorwaarde te verbinden dat verweerder een supervi-
sietraject van twintig uren zal volgen met een door de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg aan te wijzen supervisor binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van 
deze beslissing.

7.3	 RTG	Zwolle,	315/2012,	ECLI:NL:TGZRZWO:2012:42

	 Klacht	ontvankelijk	van	osteopaat	tegen	huisarts	inzake	vertrou-

wensondermijning	bij	patiënten	van	de	osteopaat.	De	wetgever	heeft	

met	de	invoering	van	de	Wet	BIG	het	monopolie	op	de	geneeskunst	

losgelaten	en	ook	niet-BIG-geregistreerde	therapeuten	hebben	daar-

door	een	plaats	gekregen	in	de	individuele	gezondheidszorg.	Klacht	

ongegrond.
 
Klager heeft een therapeutische praktijk. Op zijn website vermeldt hij daarover het 
volgende. Hij is geschoold als remedial masseur en heeft gewerkt als ontspannings-  
en geneeskundig masseur. Vervolgens is hij ook osteopathisch en mesologisch  
geschoold. Met een combinatie van therapieën biedt hij als complementair genees-
kundige behandelingen aan voor een breed scala aan aandoeningen. Daarnaast heeft 
klager samen met een ander een aantal klinieken opgezet voor borstmassage. Volgens 
de website van deze klinieken kan een goede doorbloeding van borsten door  
middel van massage klachten verminderen en “toekomstige ellende” (gedoeld wordt 
op borstkanker) voorkomen. Vrouwen die kiezen voor deze behandeling wordt  
verzocht mee te doen aan onderzoek om de effectiviteit van de methode weten- 
schappelijk te onderbouwen.

Verweerder, huisarts, schrijft (maatschappij-)kritische columns. Verweerder heeft een 
column op internet geplaatst met onder meer de volgende inhoud:
“Er zijn kinderartsen die aan ouders ‘osteopathie in overweging geven, als de baby on-
rustig is’. Osteopathie is al eng. Als echte kinderartsen hier reclame voor gaan maken, 
dan wordt het helemaal eng. Even uitleggen wat osteopathie is. Osteopaten voelen iets 
wat anderen niet voelen: scheve schedeltjes, kromme babynekjes, verkleefde hersen-
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vliezen en vastzittende levertjes. Osteopaten kennen als enigen de verbanden tussen 
al die scheefheid, ziektes en ongemak. Normale baby’s moeten ook oppassen, want 
die worden preventief behandeld, vanaf de geboorte. Osteopaten duwen alles op zijn 
plaats, heel zachtjes natuurlijk. Dit gebeurt zo subtiel dat ze vermoedelijk niets doen. 
Of ze kraken die babynekjes wel echt en dan gaat er een enkele keer een baby dood 
(TV-programma Zembla, zie Google). 

Osteopathie bestrijkt dus het hele leven, niemand is gezond en ze kunnen alles.  
Gebedsgenezers beweren hetzelfde. Betrouwbare geneeskunde beweert dat niet.” Aan 
de column is een addendum toegevoegd, waarin verweerder meldt dat een der kinder-
artsen heeft gebeld met de reactie dat kraken van babynekjes craniosacrale therapie is 
en niet gebeurt door osteopaten. Verweerder heeft in een reactie hierop aangegeven 
dat volgens verschillende bronnen op internet craniosacrale therapie een onderdeel is 
van osteopathie. De Vereniging tegen kwakzalverij heeft de column van verweerder 
met het addendum overgenomen op haar website. Op de website ‘GeenStijl’ is een  
column verschenen waarin in scherpe bewoordingen de vloer wordt aangeveegd met 
de methode van borstmassage die in de door klager opgezette klinieken wordt toe-
gepast. Na doorklikken kan de lezer van deze column uitkomen bij de column van 
verweerder, zoals die is overgenomen door de Vereniging tegen kwakzalverij. 

Klager verwijt verweerder -zakelijk weergegeven- het volgende. Als osteopaat heeft 
klager last van onwaarheden in de media over osteopathie. Zoals de verwijzing van 
verweerder naar de uitzending van het programma Zembla. In dit programma wordt 
beweerd dat osteopaten verkeerde en gevaarlijke behandelmethodes toepassen. Dit 
echter ten onrechte, want die behandelaars waren chiropractor en/of fysiotherapeut. 
Bovendien is een klacht tegen Zembla over de uitzending van de zijde van chiro-
practoren door de Raad voor de journalistiek gegrond verklaard. Verweerder verwijst 
bewust naar foutieve bronnen. Dit veroorzaakt onnodige onrust onder de bevolking. 
Osteopaten zijn hiervan de dupe. Klager wordt gehinderd bij het opzetten van een 
nieuwe bedrijfsactiviteit door (in)directe verwijzingen naar de column van verweerder, 
met aanzienlijke financiële schade als gevolg. Daarnaast frustreert verweerder weten-
schappelijk onderzoek dat klager wil uitvoeren.

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van klager in zijn klacht overweegt het college 
het volgende. Verweerder heeft zich op zijn website onder meer, en in de eerste plaats, 
gepresenteerd als huisarts en hoofdpijndokter en de bestreden column gaat over 
behandeling van (huil)baby’s en het verwijsbeleid van kinderartsen ter zake. Derhalve 
is niet staande te houden dat hij bij de publicatie van deze column niet de hoedanigheid 
van arts had en is hij derhalve dienaangaande aan tuchtrecht onderworpen. Klager stelt 
(onder meer) dat het vertrouwen van het publiek in hem als osteopaat en in de methode 
van borstmassages die worden gegeven in de kliniek, waarvan hij mede-eigenaar is, 
wordt ondermijnd door de publiekelijke uitlatingen van verweerder. Daardoor leidt 
hij grote schade en is hem het werken als osteopaat in de kliniek en het verrichten van 
onderzoek naar de effectiviteit van borstmassages onmogelijk gemaakt. Niet vanwege 
die zakelijke belangen, maar wel op basis van de gestelde vertrouwensondermijning 
is klager als rechtstreeks belanghebbende aan te merken. Over de vraag of artikel 47, 
eerste lid onder b, van de Wet BIG ook het oog heeft op alternatieve/complementaire 
behandelmethodes als die van klager, wordt het volgende overwogen. De wetgever 
heeft met de invoering van de Wet BIG het monopolie op de geneeskunst losgelaten. 
Ook niet-BIG-geregistreerde therapeuten hebben daardoor een plaats gekregen in de 
individuele gezondheidszorg. De therapieën zoals klager die toepast vallen derhalve 
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eveneens onder het begrip gezondheidszorg als genoemd in bedoeld artikel. Op grond 
van het voorgaande dient klager ontvankelijk te worden verklaard in zijn klacht.

Bij de inhoudelijke beoordeling staat voorop dat de kwaliteit van de gezondheidszorg 
is gediend met een onbelemmerd debat over de effectiviteit van geneeskundige me-
thodes, zoals dat tussen aanhangers van reguliere en alternatieve geneeswijzen. In dit 
geval betreft het een column op persoonlijke titel, zonder wetenschappelijke preten-
ties. Verweerder heeft zijn column aangevuld met het tegengeluid vanuit de hoek van 
kinderartsen en heeft vervolgens onderbouwd uiteengezet dat craniosacrale therapie 
ook wordt toegepast door osteopaten. Hem kan niet worden verweten dat hij gebruik 
heeft gemaakt van een bron als Zembla, waarin naar journalistieke maatstaven geme-
ten een eenzijdig beeld is geschetst hetgeen hij echter niet wist en ook niet hoefde te 
weten. Evenmin kan hem worden verweten dat de Vereniging tegen kwakzalverij zijn 
column (overigens mét de reactie van een kinderarts) integraal heeft overgenomen en 
dat vervolgens GeenStijl in een pagina over de methode van borstmassages een link 
naar de website van de Vereniging tegen kwakzalverij heeft opgenomen. Ten slotte is 
de kans niet erg groot te achten dat een column die primair gericht is op een alterna-
tieve behandeling van huilbaby’s en het verwijzingsbeleid van kinderartsen terzake, 
vertrouwensondermijnend werkt bij de doelgroep van vrouwen, die borstmassages 
ondergaan of overwegen. Dit alles leidt tot het oordeel dat verweerder jegens klager 
in zijn uitlatingen is gebleven binnen de grenzen van de uitingsvrijheid die hem als re-
delijk handelend beroepsbeoefenaar toekomt en dat hem deze dus niet tuchtrechtelijk 
zijn te verwijten. De klacht is dus ongegrond.

7.4	 RTG	Zwolle,	258/2012,	ECLI:NL:TGZRZWO:2013:56

	 Chirurg.	Organisatie	(hoofd)behandelaarschap	op	afdeling	niet	meer	

van	deze	tijd.	Het	is	niet	uit	te	sluiten	dat	dit	een	individuele	be-

handelaar	tuchtrechtelijk	aangerekend	zal	worden,	zij	het	niet	in	dit	

geval.	Communicatie	op	afdeling	niet	goed.	Geriatrische	zorg	voor	

oudere	patiënt	is	wenselijk.	Klacht	ongegrond.

Patiënte, 68 jaar oud, is na een val opgenomen voor een conservatieve behandeling in 
verband met een bekkenbreuk. Klager, haar echtgenoot, heeft op donderdag aan de 
verpleegkundige gevraagd om een arts te spreken te krijgen omdat hij zich zorgen 
maakte. De zaalarts heeft vervolgens later in de middag met klager gesproken. Na de 
overdracht zag de dienstdoende chirurg patiënte. Op vrijdag was patiënte nog erg suf 
en reageerde zij nauwelijks op aanspreken. Zij werd gezien door de chirurg die die 
dag supervisie had. Rond 16.15 uur die vrijdag werd verweerder door de verpleging 
gevraagd bij patiënte te komen kijken. In verband met een mogelijke opiaatintoxicatie 
werd 2x1mg naloxon gegeven. Patiënte werd daarop wakker en beter aanspreekbaar. 
Zij gaf geen klachten aan en had geen pijn. Er werd infuusbeleid en dagelijks laborato-
riumonderzoek afgesproken. Om 18.00 uur werd patiënte door verweerder herbeoor-
deeld. Zij was minder suf en had geen klachten. Op zaterdag werd patiënte gezien door 
een collega van verweerder. Deze noteerde dat patiënte aanspreekbaar was maar wel 
tussendoor wegviel. Ook de verpleegkundige rapportage vermeldt dat patiënte goed 
aanspreekbaar was maar dat zij moeilijk te verstaan was. Tevens is vermeld dat klager 
zich ernstig zorgen maakte. Op zondag werd patiënte weer gezien door verweerder 
tijdens de ochtendvisite Zij reageerde op aanspreken, maar niet adequaat. Verweer-
der dacht volgens de door hem genoteerde differentiaaldiagnose aan een delier in 
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combinatie met neurologische pathologie, mogelijk cholecystitis in verband met lichte 
leverfunctiestoornissen, dan wel een longontsteking. Er werd als beleid een thoraxfoto, 
een echo van de buik en laboratoriumonderzoek aangevraagd. Ook werden de internist 
en de neuroloog in consult gevraagd. Verweerder startte “om pragmatische redenen” 
met Augmentin. Tevens werd er gestart met vernevelen van de longen met combivent 
4xdaags. Op maandag had verweerder zaalsupervisie. Gezien het algehele beeld van 
toenemende sufheid, kortademigheid en stijging van de leukocyten werd patiënte 
overgeplaatst naar de afdeling Intensive Care. Klager heeft op de IC aangegeven dat hij 
zich zorgen maakte over terugplaatsing naar de afdeling chirurgie, omdat hij vond dat 
patiënte daar niet goed behandeld was door de artsen. Klager werd door een arts van 
de IC gerustgesteld. Op woensdag kwam patiënte retour van de IC. De familie drong 
aan om patiënte over te plaatsen naar een academisch ziekenhuis. Daar was toen geen 
plaats. De volgende dag heeft verweerder dat wel weten te regelen voor de dag daarop. 
Blijkens de ontslagbrief van het academisch ziekenhuis was er sprake van onder meer 
een gecompliceerde S. aureus bacteriemie met abces in de rechter lies (waarschijnlijk 
geïnfecteerd hematoom bij os pubis fractuur. Porte d’entree zeer waarschijnlijk flebitis).

De medische zorg op de afdeling in kwestie was als volgt geregeld. Door de week 
waren overdag een zaalarts en een nurse practitioner op de afdeling. Per dag had een 
andere chirurg de supervisie over de afdeling. Ook de avond- en nachtdienst werd 
veelal per keer door een andere chirurg gedaan. Op zaterdag en zondag hadden door-
gaans twee verschillende chirurgen dienst. Op werkdagen droeg de zaalarts ’s morgens 
alleen de nieuwe patiënten en de bijzonderheden over en aan het eind van de middag 
alle patiënten. Indien mogelijk, liep de superviserend chirurg op werkdagen ‘s morgens 
visite samen met de zaalarts en de nurse practitioner, in het weekend was het beleid dat 
de dienstdoende chirurg ’s morgens visite liep. Verweerder zelf hield, zoals hij ter zit-
ting aangaf, zich daar aan.

Alvorens de klacht te bespreken merkt het college op dat de organisatie van de zorg op 
de afdeling chirurgie waar patiënte lag niet meer van deze tijd was. Er was weliswaar 
een zaalarts, maar de uiteindelijk verantwoordelijke chirurg wisselde voortdurend. 
Door de week waren dat per dag veelal twee verschillende chirurgen en in het weekend 
vaak ook twee verschillende. De vermelding van een hoofdbehandelaar was slechts 
een administratieve kwestie. Het ging om een patiënte met complexe problematiek en 
alleen al de chirurgische zorg was dus nogal gefragmenteerd, hetgeen de continuïteit 
daarvan niet ten goede komt. Dit klemt in het onderhavige geval temeer omdat de 
beginnende zaalarts in de praktijk nauwelijks eigen beslisruimte had en dus alles moest 
overleggen met wisselende chirurgen. Overigens geldt dat dit ook diens begeleiding 
niet ten goede kan zijn gekomen. Daar komt bij dat er destijds geen handvatten waren 
voor de zaalarts in de zin van protocollen voor regelmatig voorkomende situaties. Het 
stemt evenwel tot tevredenheid dat het supervisiesysteem inmiddels is gewijzigd en 
dat er protocollen zijn gekomen, waaraan verweerder een bijdrage heeft geleverd. Het 
college wil niet uitsluiten dat het een individuele beroepsbeoefenaar tuchtrechtelijk 
aangerekend zal worden als blijkt dat na diverse uitspraken van tuchtcolleges, waaron-
der het onderhavige, en alles wat hierover is gepubliceerd de verantwoordelijkheids-
verdeling in een ziekenhuis nog steeds niet goed is geregeld. Maar in het onderhavige 
geval zal het college dat niet doen omdat verweerder nog maar een paar maanden op 
de afdeling werkte. Voorts geldt vooraf dat klager een punt lijkt te hebben waar hij 
benadrukt dat de communicatie in het ziekenhuis niet optimaal is geweest. Tegen de 
achtergrond van het feit dat er bij patiënte onder meer sprake was van een secundaire 
bijnierschorsinsufficiëntie acht het college het alleszins aannemelijk dat klager, zoals 
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hij zegt, erop heeft gewezen dat zijn echtgenote gevoelig was voor uitdroging en dus 
goed moest drinken, maar in het dossier is dat niet terug te vinden. Dat is spijtig, maar 
om die reden is het verweerder niet aan te rekenen dat hij er niet mee bekend was dat 
klager dit had benadrukt. Tot slot wordt opgemerkt dat de dochter van klager een 
belangrijk punt aanroert in haar brief, daar waar zij (zelf verpleegkundige geriatrie en 
gerontoloog) erop wijst dat specifieke deskundigheid op het gebied van de geriatrie 
in dit geval heeft ontbroken. Bij complexe problematiek van een oudere patiënte als in 
dit geval wordt tegenwoordig veelal ook een geriater ingezet. Dit is een - wenselijke - 
ontwikkeling die echter van de laatste tijd is. Om die reden, en overigens ook omdat 
verweerder zoals boven overwogen (nog) geen grote verantwoordelijkheid droeg 
voor de organisatie van de zorg op de afdeling, heeft het een en ander voor hem geen 
tuchtrechtelijk gevolg.

Van het door verweerder gevoerde beleid is hem geen tuchtrechtelijk verwijt te 
maken. Pas aan het einde van de periode van opname in het ziekenhuis kwamen er aan-
wijzingen voor een besmetting met S. Aureus. De slotsom is dat, hoewel klager terecht 
een aantal punten van organisatorische aard heeft aangedragen die voor verbetering 
vatbaar waren, de klacht wat verweerder persoonlijk betreft in alle onderdelen onge-
grond is en dus moet worden afgewezen. 

7.5 	 RTG	Amsterdam,	13/001,	ECLI:NL:TGZRAMS:2013:55

	 Huisarts.	Handelen	bij	euthanasieverzoek,	met	name	of	het	profes-

sioneel	handelen	voldoet	aan	de	daaraan	te	stellen	zorgvuldigheids-

eisen.	Klacht	gegrond.	Berisping.

Verweerder is ruim 33 jaar werkzaam als huisarts. Zijn 79-jarige patiënte, die twaalf 
jaar bij zijn praktijk stond ingeschreven, had jarenlang (vanaf haar 13e) rugpijn. Bij 
inschrijving was de oorzaak van die pijn niet bekend en daarover waren geen medi-
sche gegevens voorhanden. Verweerder heeft in 2005 en 2007 bij patiënte radiologisch 
onderzoek laten verrichten naar de lumbale wervelkolom. Daaruit bleek een osteopo-
rotisch skelet met wervelinzakkingen en discopathieën op alle niveaus. Verweerder 
heeft geen verklaring voor de pijn. Hij heeft patiënte vanaf oktober 2007 diverse me-
dicatie voor pijnstilling voorgeschreven. Twee jaar later heeft patiënte bij verweerder 
naar euthanasie geïnformeerd en vanwege de ernstige pijn die zij ondervond heeft zij 
verweerder actief om euthanasie verzocht. Patiënte heeft daarbij te kennen gegeven 
geen euthanasie te wensen als haar pijn kon worden bestreden. Verweerder heeft een 
SCEN-arts geconsulteerd. Deze is van mening dat de pijnbestrijding niet volledig is 
toegepast en uitgeprobeerd en tijdens het telefoongesprek daarover met verweerder 
ontstaat een woordenwisseling. Verweerder heeft de euthanasie bij patiënte uitge-
voerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (verder: IGZ) heeft van de Regionale 
Toetsingscommissie Euthanasie (verder: RTE) een melding ontvangen omdat de RTE 
heeft geoordeeld dat verweerder niet heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvul-
digheidseisen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet toetsing levensbeëindiging 
op verzoek en hulp bij zelfdoding (verder: Wtlvhz). De IGZ heeft na onderzoek een 
klacht ingediend, inhoudende dat verweerder bij de levensbeëindiging van patiënte 
onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. 

Bij de beoordeling door het tuchtcollege van het handelen door verweerder geldt dat 
euthanasie niet behoort tot het normaal medisch handelen. Het gaat om een ultimum 
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remedium voor situaties waarin geen reële behandelingsmogelijkheden zijn om het 
lijden van een patiënt te verlichten (het subsidiariteitsbeginsel). In artikel 293, eerste 
lid, Wetboek van Strafrecht is euthanasie strafbaar gesteld. Uit lid 2 van dat wetsarti-
kel volgt dat euthanasie niet strafbaar is indien een arts aan de zorgvuldigheidseisen 
voldoet zoals geformuleerd in artikel 2 lid 1 sub a tot en met f Wtlvhz. De arts moet 
de overtuiging hebben gekregen dat de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Ook 
dient de arts de patiënt te hebben voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevindt 
en over diens vooruitzichten en beiden moeten tot de overtuiging zijn gekomen dat er 
voor de situatie waarin patiënt zich bevindt geen redelijke andere oplossing is. Hier-
voor dient een afweging gemaakt te worden van relevante factoren, in de context van 
patiëntenperspectief en proportionaliteit. Ook zal de arts ten minste één andere, on-
afhankelijke arts moeten raadplegen. In het wettelijk kader komt tot uitdrukking dat 
aan een in beginsel strafbare gedraging de strafbaarheid komt te ontvallen, wanneer 
de arts kan aantonen dat hij uit onderling strijdige plichten - in dit geval enerzijds de 
plicht tot behoud van het leven en anderzijds de plicht om al het mogelijke te doen om 
ondraaglijk en uitzichtloos lijden van een aan zijn zorg toevertrouwde patiënt te ver-
lichten - een keuze heeft gemaakt die, objectief beschouwd en tegen de achtergrond 
van de bijzondere omstandigheden van het geval, gerechtvaardigd was te achten. 

Dat bij patiënte sprake was van ondraaglijk lijden staat vast. Echter, dat ook sprake 
was van uitzichtloos lijden is naar het oordeel van het college onvoldoende objec-
tief en onvoldoende zorgvuldig door verweerder vastgesteld. Verweerder heeft zijn 
besluit omtrent de uitzichtloosheid van het lijden nagenoeg uitsluitend gebaseerd 
op wat hem vanuit zijn eigen ervaring als huisarts bekend was met betrekking tot 
diagnostiek en behandeling van de pijnklachten van patiënte (door hem aangeduid 
als zijn eigen professionele verantwoordelijkheid). Verweerder had patiënte, alvorens 
het euthanasietraject in te gaan, moeten insturen voor nader diagnostisch onderzoek 
inzake de oorzaak en behandelmogelijkheden van haar rugpijnen of op zijn minst 
moeten overleggen met de specialistische zorg over de mogelijkheden daartoe, zeker 
nu dat nog maar zeer beperkt had plaatsgevonden middels radiologisch onderzoek in 
2005 en 2007. Verweerder heeft onvoldoende gedaan om te onderzoeken of er andere 
mogelijkheden waren voor pijnbestrijding, bijvoorbeeld door raadpleging van een 
multidisciplinair pijnteam. Dat ophoging of effectieve wijziging van de pijnmedicatie 
gezien de relatief lage dosis die verweerder aan patiënte heeft voorgeschreven niet tot 
de mogelijkheden behoorde, is onvoldoende gebleken. In ieder geval had een dergelijk 
pijnteam verweerder daarover kunnen adviseren. Gegeven de uitdrukkelijke voor-
waarde die patiënte aan het uitvoeren van euthanasie had verbonden (geen pijn, geen 
euthanasie) en gelet op het subsidiariteitsbeginsel inhoudende dat levenshulp boven 
euthanasie gaat, alsmede gezien het feit dat het uitvoeren van euthanasie onomkeer-
baar is, heeft verweerder bij zijn handelen onvoldoende invulling gegeven aan de 
vereiste toetsing door derden van zijn oordeel dat bij patiënte sprake was van uit-
zichtloos lijden. Dat verweerder patiënte vanwege de pijnklachten niet wilde onder-
werpen aan nader onderzoek is weliswaar invoelbaar, maar in het licht van genoemde 
zorgvuldigheidseisen niet verschoonbaar. De nauwe betrokkenheid van verweerder 
bij patiënte (naar zijn zeggen belde zij hem elke dag over de euthanasie) onderstreept 
eens te meer dat inschakeling van derden bij de oordeelsvorming noodzakelijk is. Zij 
staan op meer afstand dan verweerder als behandelend huisarts en kunnen daardoor 
een zaak objectiever beoordelen. Door het tekortschieten in zorgvuldige diagnos-
tiek heeft verweerder patiënte onvoldoende zorgvuldig kunnen voorlichten over de 
(medische) situatie waarin zij zich bevond en haar behandelmogelijkheden. Ook aan 
de zorgvuldigheidseis dat verweerder ten minste één andere, onafhankelijke arts over 
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de euthanasie moet raadplegen heeft verweerder onvoldoende invulling gegeven. Wel-
iswaar heeft hij een SCEN-arts geconsulteerd, maar tot een inhoudelijke bespreking 
van diens oordeel over het euthanasieverzoek is het tussen beiden niet gekomen. Dat 
ook de SCEN-arts in dat gesprek mogelijk steken heeft laten vallen, laat onverlet dat 
van verweerder kon worden gevergd dat hij een hernieuwd debat over de euthanasie 
opzocht. 

7.6	 RTG	Amsterdam,	12/190GZP,	191,	192,	193,	

ECLI:NL:TGZRAMS:2013:40,	41,	42,	43

	 Klacht	tegen	drie	leden	van	een	genderteam	(internist/endocrino-

loog,	gynaecoloog	en	de	gezondheidszorgpsycholoog)	en	de	radio-

loog.	Klacht	ongegrond.

Klaagster was in 2005 door haar huisarts doorverwezen naar het genderteam vanwege 
mogelijke transseksualiteit. Klaagster ging toentertijd nog door het leven als man en 
stond ook als zodanig geregistreerd in de akte van de burgerlijke stand. Zij wenste 
een geslachtsveranderende behandeling. Na een eerste consult bij een gynaecoloog 
van het genderteam was de voorlopige conclusie dat bij klaagster sprake was van 
genderdysforie (ook wel genderidentiteitsstoornis genoemd). Klaagster is vervolgens 
besproken in het genderteam en voor verder onderzoek verwezen naar de gynaeco-
loog. Uit het klinisch onderzoek bleek dat sprake was van volledig normaal genitaal. 
De conclusie was dat er geen enkel klinisch teken was voor interseksualiteit. Ook uit 
het daarna verrichte endocrinologisch onderzoek bleek sprake te zijn van een normaal 
ontwikkeld mannelijk fenotype (verschijningsvorm). Deze bevindingen zijn bespro-
ken in de vergadering van het genderteam, waarin toen besloten is dat klaagster voor 
nadere diagnostiek doorverwezen zou worden naar één van de medisch psychologen. 
Klaagster, die ervan overtuigd was dat sprake was van interseksualiteit, voelde zich 
door deze gang van zaken niet serieus genomen door het genderteam. Zij heeft het 
contact verbroken en zich gewend tot een arts in Duitsland, waar een MRI werd ge-
maakt waarop een blind eindigende vagina en geen prostaat werd getoond. Vervolgens 
heeft klaagster zich opnieuw tot het genderteam gewend. Afgesproken werd de MRI-
beelden uit Duitsland te laten herbeoordelen door de radioloog, die gespecialiseerd is 
op het gebied van MRI van het kleine bekken. Diens conclusie was dat er een normale 
aanleg van de mannelijke externe genitaliën was en dat er geen aanwijzingen waren 
voor vrouwelijk interne genitaliën. In een vervolg gesprek met de internist/endocrino-
loog hield klaagster vast aan haar overtuiging dat sprake is van intersexualiteit. 

Met betrekking tot het verwijt van klaagster dat het genderteam zich niet (in alles) 
heeft gehouden aan de richtlijnen oordeelt het college als volgt. Het genderteam had 
de werkwijze en procedures gebaseerd op de betreffende richtlijnen (en bovendien aan 
de totstandkoming daarvan meegewerkt). Omdat in geval van een geslachtaanpassen-
de behandeling sprake is van onomkeerbare medische ingrepen, volgt het genderteam 
de navolgende behandeling(en) die meerdere fasen kent en die ruwweg (zonder ver-
tragingen/wachttijden) twee of drie jaren in beslag nemen. In de eerste diagnostische 
of tentatieve fase wordt de diagnose gesteld en wordt de “readiness” voor behandeling 
ingeschat. De eerste behandelfase bevat de “real life experience”, ondersteund door 
hormonale behandeling. Daarna volgen geslachtaanpassende operatieve ingrepen. Tot 
slot is er de post-operatieve nazorg. 
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Het college oordeelt dat in dit geval de handelwijze van het genderteam zorgvuldig 
was geweest. Op grond van de bevindingen van de gynaecoloog was geen nader 
(lichamelijk) onderzoek geïndiceerd, nu de medische noodzaak daarvoor ontbrak. 
Vanuit dat perspectief werden ook de in voornoemd verwijt door klaagster uitge-
werkte medische subonderdelen (geen goed diagnostisch onderzoek, geen genetisch 
DNA-onderzoek en/of Mozaïek-onderzoek, geen inwendig endoscopisch onderzoek, 
geen echo’s gemaakt) niet gegrond geacht, nu deze concreet door klager genoemde 
onderzoeken niet nodig waren. De beslissing voor nader medisch onderzoek ligt in 
principe in handen van de arts of bij het genderteam. Het genderteam had juist gehan-
deld door klaagster voor verder onderzoek door te verwijzen naar één van de medisch 
psychologen, die voor genderproblematiek de aangewezen deskundigen zijn. Steeds 
als klaagster zich tot het genderteam wendde, is daarop adequaat gereageerd en is haar 
hulp geboden. Dat klaagster die hulp niet wenste dan wel andere verwachtingen daar-
van had, deed daaraan niet af. Voor het verwijt dat haar noodzakelijke medische zorg 
was onthouden was derhalve geen grond. De klacht ten slotte dat alle betrokkenen 
naar aanleiding van hun bevindingen niet in overleg waren getreden met de Duitse art-
sen faalde eveneens. Het college overwoog daarbij dat er geen regel is die de radioloog 
verplichtte om contact te zoeken met de Duitse collega’s die tot een andere conclusie 
waren gekomen betreffende de interpretatie van de MRI-beelden. Voorts was er geen 
enkele aanwijzing dat de radioloog voor de beoordelingen van de MRI-beelden en de 
op grond daarvan door hem getrokken conclusie(s) dat bij klaagster geen aanwijzingen 
voor vrouwelijke interne genitaliën aanwezig waren, een tuchtrechtelijk verwijt viel te 
maken. Ook werd daarvoor van belang geacht dat klaagster ook zelf geen stukken had 
aangedragen waaruit bleek dat deze conclusie onjuist was.  

7.7	 RTG	Den	Haag,	2012-098a-c,	ECLI:NL:TGZRSGR	2013:YG2913,	

YG2914	en	YG2915

	 Drie	arts-microbiologen.	Geen	adequate	reactie	op	de	uitbraak	van	

de	multiresistente	Klebsiella	bacterie.	Klacht	gegrond.	Berisping	en	

publicatie.

De door de Inspectie voor de Volksgezondheid ingediende klacht heeft betrekking op 
de inadequate reactie van drie arts-microbiologen, werkend in maatschapsverband in 
het ziekenhuis, op de uitbraak van de multiresistente Klebsiella-bacterie (hierna ook 
Klebsiella).

In juni 2010 is op de Intensieve Care, verder te noemen IC, van het ziekenhuis bij 
een patiënt de multiresistente Klebsiella waargenomen. In diezelfde maand werd bij 
meerdere patiënten de besmetting met Klebsiella waargenomen. De IC werd op 30 juni 
2010 schoongemaakt en op 2 juli 2010 weer in gebruik genomen. In oktober 2010 werd 
door de moleculair microbioloog van het ziekenhuis bevestigd dat er sprake was een 
klonale verspreiding van de Klebsiella op de IC. Eind december 2010/begin januari 2011 
bleek de Klebsiella ook resistenter te zijn geworden voor carbapenem antibiotica, het-
geen behandelbaarheid van infecties met dit micro-organisme belangrijk complexer 
maakte. In februari 2011 was de Klebsiella carbapenem antibiotica resistent en bleek dat 
de Klebsiella het Oxa 48 plasmide had verworven. Dit plasmide was verantwoordelijk 
voor de verdere resistentie van de Klebsiella. Op 14 maart 2011 is door een arts-micro-
bioloog van een huisartsenlaboratorium bericht aan de arts-microbiologen van het 
ziekenhuis dat er wellicht besmetting had plaatsgevonden met Klebsiella tijdens een 

58

2
0

1
3



59

2
0

1
3

zeven

opname van een patiënt op de IC. De stam van het huisartsenlaboratorium is destijds 
niet vergeleken met de Klebsiella op de IC. 

In de periode 14 maart 2011 tot aan de uiteindelijke melding op 31 mei 2011 van de 
Klebsiella uitbraak bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg was het aantal patiënten, 
dat met de Klebsiella Oxa 48 was besmet, gestegen van 6 naar 34 patiënten. Op 26 mei 
2011 hebben de arts-microbiologen een eerste melding gedaan bij de GGD. Diezelfde 
dag zijn bij mail ook de directie, de algemeen directeur, de intensivisten, de voorzit-
ter van de Medische Staf en andere direct betrokkenen over deze melding bij de GGD 
geïnformeerd. Vervolgens is een ‘uitbraakteam’ samengesteld dat tot taak had de 
uitbraak in kaart te brengen, hetgeen moeizaam tot stand kwam. Op 20 juli 2011 is het 
ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg. Uiteindelijk is met hulp van externe deskundigen van het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht en het RIVM een plan van aanpak tot stand gekomen om patiënten 
te onderzoeken, waarna beheersmaatregelen volgden om verdere verspreiding te 
voorkomen. Hierna is de verspreiding tot staan gebracht. Waarschijnlijk zijn drie pa-
tiënten ten gevolge van de Klebsiella-besmetting overleden. Bij tien patiënten is er een 
mogelijk verband aangewezen, terwijl vele patiënten met de bacterie in contact zijn 
geweest. Een externe onderzoekscommissie onder voorzitterschap van prof. dr.  
W.L. Lemstra heeft op 29 maart 2012 rapport uitgebracht.  
De drie arts-microbiologen wordt, kort gezegd, verweten, dat zij niet adequaat, in 
strijd met hun beroepscodes, hebben gereageerd op de uitbraak van de multiresistente 
Klebsiella bacterie in het ziekenhuis in 2010/2011. 

Het college oordeelt dat de arts-microbiologen, naast anderen, een duidelijke verant-
woordelijkheid hebben, omdat zij degenen binnen het ziekenhuis zijn die de specifieke 
deskundigheid hebben om de uitbraak te signaleren alsmede om de ernst en het risico 
van de uitbraak (en eventuele gevolgen van het voortduren ervan) te onderkennen. 
Deze verantwoordelijkheid hebben de artsen onvoldoende genomen. Toen vervolgens 
begin 2011 bleek dat de Klebsiella in toenemende mate resistent was geworden voor 
carbapenem antibiotica, had ‘groot alarm’ geslagen moeten worden. Mede omdat de 
signalering hiervan nu eenmaal is voorbehouden aan het microbiologisch laborato-
rium ligt hierbij wel degelijk een voortrekkersrol bij de arts-microbiologen van het 
ziekenhuis. Ook dit is toen niet gebeurd. Het komt er kortom op neer dat er sprake is 
geweest van een patroon van terugkerende tekortkomingen en dat daar waar actie had 
mogen worden gevergd, deze is uitgebleven. Hoewel er sprake is geweest van ernstige 
gevolgen, volstaat het college met een berisping, omdat het college aannemelijk acht 
dat ook anderen fouten hebben gemaakt. Er was sprake van zogenaamd ‘systeemfalen’, 
zoals ook de externe onderzoekscommissie Lemstra in haar rapport heeft geconclu-
deerd.
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7.8	 RTG	Den	Haag,	2012-200a,	ECLI:NL:TGZRSGR:2013:30

	 Huisarts.	Stappen	van	de	in	2011	toepasselijke	Meldcode	Huiselijk	

geweld	en	kindermishandeling	zijn	overgeslagen	door	niet	eerst	

advies	te	vragen	aan	het	Advies-	en	Meldpunt	Kindermishandeling	

(AMK)	en	klager	niet	eerder	bij	de	melding	te	betrekken.	Er	was	

geen	gegronde	reden	om	dit	achterwege	te	laten.	Klacht	gegrond.	

Waarschuwing.	

De door klager ingediende klacht heeft betrekking op een melding, gedaan bij het 
AMK door een huisarts. De huisarts heeft op 1 december 2011 met klagers ex-echt-
genote, met wie klager drie kinderen heeft, gesproken over een gesprek dat klagers 
12-jarige dochter had gehad bij bureau HALT. Naar aanleiding daarvan heeft de huis-
arts de volgende dag de dochter uitgenodigd op de praktijk. De huisarts heeft toen met 
de dochter gesproken over haar melding op 30 november 2011 bij bureau HALT en over 
het verslag van de medewerker van bureau HALT met betrekking tot de melding. Uit 
het verslag van bureau HALT van het gesprek met de dochter bleek dat zij zich onpret-
tig bij en seksueel geïntimideerd door klager voelde. Er stond beschreven dat klager 
haar door het doucheraam bekeek en een keer aan haar borsten had gezeten. Tijdens 
het gesprek op 2 december 2011 bevestigde de dochter de inhoud van het verslag. Zij 
was stellig in haar verhaal en vertelde dat dit al enige tijd speelde. Zij gaf aan klager 
niet meer te willen zien. De huisarts heeft haar voornemen om een melding te doen bij 
het AMK met de dochter besproken. Bij dit voornemen heeft de huisarts ook de risico-
factoren binnen het gezin betrokken, zoals een moeizame echtscheiding, persoonlijke 
problemen van de ouders en het feit dat de dochter vanaf 2007 met jeugdhulpverlening 
in aanraking was geweest. De huisarts heeft na overleg met haar collega-huisarts ver-
volgens een melding gedaan bij het AMK inzake een vermoeden van kindermishande-
ling van klagers dochter. 

Klager verwijt de huisarts dat zij niet heeft gehandeld conform de toentertijd geldende 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De huisarts had op basis van de 
informatie van klagers dochter geen melding mogen doen. De huisarts heeft nagelaten 
eerst advies te vragen bij het AMK. Alvorens eventueel tot melding over te gaan heeft 
de huisarts geen overleg met een collega of derde arts gevoerd en nagelaten een opvol-
gend gesprek te voeren met klager, zijn ex-echtgenote of hun dochter. 

Het college oordeelt dat het op zichzelf mogelijk is dat een enkele melding van een 
kind al dan niet na een gesprek met bureau HALT onder bepaalde omstandigheden 
voldoende aanleiding kan geven voor een acute melding bij het AMK. Echter, uit arti-
kel 4 van de genoemde meldcode en de toelichting daarop volgt letterlijk dat de arts in 
ieder geval advies vraagt aan het AMK en eventueel aan een deskundige collega over 
zijn of haar vermoedens en bevindingen, zodat de arts kan komen tot een antwoord 
op de vragen of er sprake kan zijn van kindermishandeling, welke acties de arts kan 
ondernemen om meer duidelijkheid te krijgen, op welke manier het vermoeden met de 
ouders kan worden besproken, welke hulpverlening kan worden ingezet om het risico 
af te wenden, op welke manier de taken en verantwoordelijkheden kunnen worden 
verdeeld en of een melding aangewezen is. De huisarts heeft gesteld dat zij geen alter-
natief zag voor de melding bij het AMK, maar geen argumenten naar voren gebracht 
waarom zij geen advies heeft gevraagd bij het AMK alvorens tot melding over te gaan, 
zodat het college ervan uitgaat dat er geen acute noodzaak voor melding was. Het 
college heeft voorts geoordeeld dat uit de Meldcode volgt dat openheid naar de ouders 
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het uitgangspunt is, tenzij dit uit vrees voor de veiligheid of gezondheid van het kind, 
andere kinderen of de arts niet mogelijk is. Dat hiervan sprake was heeft de huisarts 
niet gesteld en is niet gebleken. De huisarts had er dan ook in zoverre beter aan gedaan 
om ook klager, al dan niet via zijn huisarts, direct bij de melding te betrekken. Aan de 
huisarts wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd. 

7.9	 RTG	Eindhoven,	1352,	ECLI:NL:TGZREIN:2013:20

	 Orthopedisch	chirurg.	Onvoldoende	voorlichting	over	de	risico’s	van	

heupoperatie,	niet	informeren	over	het	toepassen	van	een	andere	

techniek	dan	bij	de	eerdere	operatie	was	toegepast,	doorsnijden	van	

diverse	zenuwen	en	pas	een	jaar	later	erkennen	ervan.	

	 Klacht	deels	gegrond.	Waarschuwing.

Klaagster heeft voorafgaand aan de heupoperatie een intakegesprek met verweerder 
gehad, waarbij de indicatie voor de operatie werd vastgesteld. De voorlichting over de 
operatie is in de periode daarna groepsgewijs volgens het reguliere joint care ver-
strekt door een orthopedisch chirurg, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Bij 
die groepsgewijze voorlichting kwamen de meest voorkomende complicaties, zoals 
infectie, luxatie en postoperatieve hematoomvorming aan de orde. Het risico van een 
gluteusinsufficiëntie werd daarbij niet genoemd. Ongeveer vier maanden na de opera-
tie bleek sprake te zijn van een duidelijke gluteusinsufficiëntie links met waggelgang. 
In de loop van de tijd is dit niet verbeterd. Klaagster loopt nog steeds mank en een 
behandeling tot verbetering is niet mogelijk.

Het college stelt vast dat voorlichting over het risico van een gluteusinsufficiëntie heeft 
ontbroken en dat verweerder op dit vlak wel voorlichting had moeten geven. Volgens 
de Richtlijn Totale Heupprothese 2010 van de Nederlandse Orthopedische Vereniging 
is de door verweerder gebruikte methode verantwoord. Er is echter een kans op mank 
lopen nadien, welke kans zodanig groot is dat voor dit risico had moeten worden ge-
waarschuwd. Dit klachtonderdeel is gegrond. Niet is komen vast te staan dat verweer-
der tijdens de operatie fouten heeft gemaakt. Wel is vast komen te staan dat het fout 
is gegaan, maar dat dit te wijten is aan onzorgvuldig handelen van verweerder is niet 
gebleken. Ook is het college niet gebleken dat verweerder in het postoperatieve traject 
heeft gehandeld in strijd met zijn zorgverplichtingen. De overige klachten worden 
daarom afgewezen. Het college legt verweerder de maatregel van waarschuwing op.

7.10	 RTG	Eindhoven,	1316	,	ECLI:NL:TGZREIN:2013:YG2951

	 Klacht	tegen	psychiater	over	Pro	Justitia	rapportage.	Klacht	 	

gegrond.	Berisping.

Klaagster is moeder van een zoon geboren in 1997, hierna te noemen: de zoon. De 
zoon werd verdacht van zware mishandeling, waarbij hij een schaar naar het hoofd van 
een medeleerling zou hebben gegooid. Verweerster heeft een Pro justitia rapportage 
opgesteld betreffende de zoon. Klaagster klaagt - kort gezegd - over de procedurele 
gang van zaken en over de inhoud van de rapportage. Verweerster heeft gemotiveerd 
verweerder gevoerd. 
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Het college overweegt als volgt. Een rapportage zoals door verweerster is uitgebracht, 
wordt getoetst aan de criteria uit de vaste jurisprudentie van het Centraal Tuchtcolle-
ge. Het college zal in het kader van deze toetsing eerst ingaan op de procedurele gang 
van zaken (a) en daarna op de inhoud van de rapportage (b). 

(ad a) De start van het onderzoek is niet goed geweest. Verweerster is onaangekondigd 
bij klaagster thuis verschenen. Over de inhoud, de context en de duur van het gesprek 
dat zij met klaagster en haar zoon heeft gehad, lopen de lezingen zeer uiteen. Het 
getuigt niet van zorgvuldigheid om zonder deugdelijke vooraankondiging een onder-
zoek te verrichten. Het moet ervoor worden gehouden dat klaagster en haar zoon ge-
heel onvoorbereid zijn geweest en onvoldoende over het doel van het gesprek en over 
hun rechten zijn geïnformeerd. Ook het verdere onderzoeksverloop is onzorgvuldig 
geweest. Vast staat dat verweerster contact zou opnemen voor een vervolgafspraak en 
deze afspraak niet is nagekomen. Zij heeft volstaan met het sturen van een e-mail met 
een voorstel voor een nieuwe afspraak en heeft, toen zij hierop niets hoorde, zonder 
nadere pogingen om contact te zoeken, besloten dat die afspraak geen doorgang 
behoefde te vinden. Hierdoor hebben klaagster en haar zoon geen gebruik kunnen 
maken van hun inzage- en correctierecht. 

(ad b) Het rapport kent enkele feitelijke onjuistheden. Zo staat ten onrechte vermeld 
dat er een tweede onderzoeksgesprek heeft plaatsgevonden terwijl er geen tweede on-
derzoeksgesprek is geweest. Zeer verwijtbaar acht het college dat verweerster in haar 
rapport in strijd met de waarheid vermeldt ‘Onderzochte en zijn ouders zijn akkoord 
met de bevindingen en het aansluitend behandeladvies’ terwijl er geen overeenstem-
ming was. Verder staat in het rapport dat de diagnostische overwegingen en het advies 
om de zoon licht verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren door de mederap-
porteur worden gedeeld. Dat is niet juist. In het rapport wordt ook niet vermeld op 
grond waarvan verweerster dit stelt. Uit de overgelegde e-mailcorrespondentie van de 
mederapporteur aan klaagster blijkt het tegendeel. 

Het college is ten slotte van oordeel dat de door verweerster getrokken conclusie dat 
bij de zoon sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de 
vorm van een vertraagde sociaal-emotionele ontwikkeling niet kan worden getrokken 
uit de door verweerster aangevoerde gronden. 

7.11	 CTG,	C2012.405,	ECLI:NL:TGZCTG:2013:14

	 Huisarts.	De	klacht	heeft	betrekking	op	de	medische	behandeling	

van	de	overleden	zoon	van	klaagster.	Het	Regionaal	Tuchtcollege	

heeft	klaagster	niet-ontvankelijk	verklaard	in	haar	klacht	en	heeft	

daaraan	ten	grondslag	gelegd	dat	geen	afgewogen	belangenoordeel	

gegeven	kan	worden	ten	aanzien	van	de	klachtgerechtigdheid	van	

klaagster,	nu	klaagster	heeft	geweigerd	de	weduwe	van	haar	zoon	

om	instemming	met	de	klacht	te	vragen	en	contact	met	de	weduwe	

van	haar	zoon	heeft	belet	door	daarnaar	gevraagd	het	Regionaal	

Tuchtcollege	niet	de	gegevens	van	de	weduwe	te	verstrekken.	

	 Het	Centraal	Tuchtcollege	vernietigt	de	beslissing	in	eerste	aanleg	

overwegende	dat	in	een	geval	als	het	onderhavige	van	belang	is	of	

de	klagende	nagelaten	betrekking	de	te	veronderstellen	of	veronder-
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stelde	wil	van	de	overledene	uitdrukt	en	voorts	dat	het	niet	tot	de	

taak	van	de	tuchtrechter	behoort	om	hier	ambtshalve	een	onder-

zoek	naar	te	verrichten.	Het	indienen	van	een	klacht	rechtvaardigt,	

behoudens	in	geval	van	bijzondere	omstandigheden	die	het	Centraal	

Tuchtcollege	in	het	onderhavige	geval	niet	aanwezig	acht,	het	oor-

deel	dat	de	klagende	nagelaten	betrekking	de	wil	van	de	overleden	

patiënt	vertegenwoordigt.	De	zaak	wordt	terugverwezen	naar	het	

Regionaal	Tuchtcollege	ter	afdoening	van	de	hoofdzaak.

De klacht heeft betrekking op de medische behandeling van de zoon van klaagster, 
hierna: patiënt, die op 29 jarige leeftijd is overleden. Patiënt was gehuwd.

Klaagster verwijt de huisarts het niet diagnosticeren van de klachten van patiënt en 
het te laat doorverwijzen naar een internist. Desgevraagd heeft klaagster ten aanzien 
van de weduwe van patiënt verklaard dat de relatie tussen patiënt en zijn echtgenote in 
de periode voor het overlijden van patiënt al niet meer zo goed was en dat de weduwe 
na het overlijden van patiënt het contact met klaagster heeft verbroken en inmiddels 
een nieuwe partner heeft. Klaagster heeft niet voldaan aan het verzoek van het  
Regionaal Tuchtcollege om een bevestiging van de weduwe dat zij met de klacht in-
stemt over te leggen en ook niet aan het verzoek om de contactgegevens van de  
weduwe te verstrekken. Klaagster stelt zich op het standpunt dat zij als moeder 
klachtgerechtigd is.

Het Regionaal Tuchtcollege stelt de vraag aan de orde of klaagster in haar klacht kan 
worden ontvangen en overweegt dienaangaande als volgt. Ingevolge het bepaalde in 
artikel 65 lid 1a Wet BIG wordt een zaak aanhangig gemaakt door een schriftelijke 
klacht van een rechtstreeks belanghebbende. Na het overlijden van een patiënt zijn 
diens naaste betrekkingen in beginsel klachtgerechtigd ten aanzien van de medische 
behandeling van de patiënt. Dit wordt daarmee evenwel niet een eigen recht van die 
naaste betrekkingen, maar berust op de in het algemeen te veronderstellen wil van de 
patiënt. In het geval van een meerderjarige en gehuwde overleden patiënt - zoals in het 
onderhavige geval aan de orde - zoekt het Regionaal Tuchtcollege aansluiting bij arti-
kel 7:465 lid 3 BW. Dit artikel wijst, in geval van wilsonbekwaamheid van een patiënt, 
de levensgezel (bij voorrang boven bijvoorbeeld de ouders) aan als degene jegens wie 
de arts de verplichtingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit-
oefent. Parallel daarmee stelt het college dat klachtrecht na het overlijden van een pa-
tiënt in beginsel aan diens levensgezel toekomt, met uitsluiting van de overige naaste 
betrekkingen. In het onderhavige geval betekent dit niet zonder meer dat klaagster als 
moeder niet tot klagen gerechtigd is, maar dat dit in beginsel slechts met instemming 
van de weduwe kan of, wanneer deze laatste bezwaar heeft tegen de indiening van een 
klacht, na afweging van beider stellingnamen met betrekking tot de vraag of de klacht 
overeenkomstig de wil van de overledene is. Nu klaagster heeft geweigerd de weduwe 
van patiënt om instemming met de klacht te vragen en zij aan het college evenmin 
de gelegenheid heeft geboden het standpunt van de weduwe met betrekking tot de 
klacht te vragen door te weigeren de gegevens van de weduwe te verstrekken heeft 
het college geen kennis kunnen nemen van het standpunt van die laatste. Het stand-
punt van klaagster kan derhalve niet tegen dat van de weduwe worden afgewogen en 
aan het college wordt zo de mogelijkheid ontnomen een afgewogen oordeel te geven 
ten aanzien van de klachtgerechtigdheid van klaagster. Het Regionaal Tuchtcollege 
oordeelt dat klaagster daarom niet in haar klacht kan worden ontvangen.
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Het Centraal Tuchtcollege stelt de vraag aan de orde in hoeverre aan klaagster als 
naaste betrekking van de overleden patiënt klachtrecht toekomt teneinde te bewerk-
stelligen dat de kwaliteit van de verleende zorg aan een tuchtrechtelijke toets wordt 
onderworpen. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 65 lid 1a Wet BIG wordt een zaak aanhangig gemaakt 
door een schriftelijke klacht van, onder meer, een rechtstreeks belanghebbende. Dat 
klachtrecht van een naaste betrekking zoals klaagster berust niet op een eigen klacht-
recht van die naaste betrekking, maar op een klachtrecht dat is afgeleid van de in het 
algemeen te veronderstellen of: veronderstelde wil van de patiënt. Van belang is dus 
of klaagster de te veronderstellen of: veronderstelde wil van patiënt uitdrukt. Bij de 
beoordeling van deze vraag zou het (afwijkende) standpunt van andere naaste betrek-
kingen over de te veronderstellen of veronderstelde wil van de overleden patiënt met 
betrekking tot de ingediende klacht een rol kunnen spelen. Zo zou ook het standpunt 
van de wettige partner, indien aanwezig, van doorslaggevend belang kunnen zijn. 

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat het evenwel niet tot de taak van de tuchtrech-
ter behoort om in een zaak waarin een naaste betrekking van een overleden patiënt 
een klacht indient, ambtshalve te onderzoeken of deze naaste betrekking de wil van 
de overleden patiënt vertegenwoordigt. Het indienen van een klacht rechtvaardigt, 
behoudens het geval dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die aanleiding 
geven daaraan te twijfelen, het oordeel dat de klagende nagelaten betrekking de wil 
van de overleden patiënt vertegenwoordigt. 

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat van dergelijke bijzondere omstandigheden 
niet is gebleken zodat klaagster in haar klacht kan worden ontvangen. Het beroep van 
klaagster slaagt derhalve. Nu het Regionaal Tuchtcollege niet is toegekomen aan de 
behandeling van de hoofdzaak wordt de zaak naar dat college terugverwezen.

7.12	 CTG	C2012.062,	ECLI:NL:TGZCTG:2013:YG2610

	 Bedrijfsarts.	De	klacht	betreft	het	door	verweerster	in	een	gesprek	

met	de	werkgever	van	klager	melding	maken	van	het	feit	dat	klager	

zich	tegen	haar	agressief	en	dreigend	heeft	uitgelaten.	Zowel	het	

Regionaal	als	het	Centraal	Tuchtcollege	oordeelt	dat	verweerster	

daarmee	haar	beroepsgeheim	heeft	geschonden	en	voorts	dat	deze	

doorbreking	niet	gerechtvaardigd	wordt	door	de	omstandigheden.	

Beroep	bedrijfsarts	verworpen.	De	in	eerste	aanleg	al	opgelegde	

maatregel	van	waarschuwing	blijft	gehandhaafd.

Klager is werkzaam als gemeenteambtenaar en heeft zich na een verkeersongeval ziek 
gemeld. Sindsdien heeft verweerster, bedrijfsarts, gedurende twee jaar regelmatig 
persoonlijk contact met klager tijdens spreekuren of telefonisch consulten. In die peri-
ode is klager enige malen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt vanwege werkgerelateerde 
spanningsklachten en aspecifieke pijnklachten. Op enig moment herhaalt verweerster 
het advies van een collega-bedrijfsarts dat klager zijn werkzaamheden gedeeltelijk kan 
hervatten. Verweerster licht dit advies toe in een gesprek met klager en zijn leiding-
gevende. Tijdens dit gesprek beklaagt verweerster zich bij de leidinggevende over het 
gedrag van klager dat zij als agressief en dreigend ervaart. Verweerster geeft aan dat 
klager niet meer welkom is op haar spreekuur als hij zijn gedrag niet wijzigt.
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Klager verwijt verweerster dat zij haar beroepsgeheim heeft geschonden door, zonder 
toestemming daartoe van klager, aan de werkgever inlichtingen te verstrekken over 
het gesprek dat zij met klager heeft gevoerd en met name over gedragingen van klager 
tijdens dat gesprek.

Zowel het Regionaal als het Centraal Tuchtcollege oordeelt de klacht gegrond. De 
volgende overwegingen worden aan de gegrond verklaring ten grondslag gelegd. De 
bedrijfsarts is als hulpverlener gehouden aan het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim 
ziet op vertrouwelijke of geheime informatie die de bedrijfsarts bij het uitoefenen van 
zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg is toevertrouwd (artikel 
88 Wet BIG). Ingevolge bestendige jurisprudentie ziet het beroepsgeheim tevens op 
informatie die de bedrijfsarts in zijn hoedanigheid van hulpverlener is medegedeeld 
of waarvan hij in die hoedanigheid kennis heeft gekregen en waarvan de openbaar-
making het vertrouwen zou beschamen dat de (zieke) werknemer met het oog op zijn 
hulpverlenende taak in hem moet kunnen stellen. Informatie aan de werkgever over de 
agressieve bejegening van de bedrijfsarts door klager valt derhalve onder het beroeps-
geheim en de bedrijfsarts dient zich dan ook te onthouden van het doen van mede-
delingen daarover aan derden. Het beroepsgeheim kan door een bedrijfsarts worden 
doorbroken wanneer dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is met het oog 
op hetgeen de werkgever nodig heeft voor zijn besluitvorming in het kader van de ver-
zuimbegeleiding en reïntegratie van de (zieke) werknemer. De Code gegevensverkeer 
en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie (KNMG, december 2006) ver-
meldt dat de bedrijfsarts zonder toestemming van een werknemer slechts informatie 
en advies mag verstrekken aan de werkgever over: 

- “de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functio-
nele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werk-
nemer nog kan verrichten);

- de te verwachten duur van het verzuim; 
- de mate waarin de patiënt/werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele 

beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werk-
nemer nog kan verrichten); 

- de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de 
reïntegratie moet treffen.”

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat voormelde mededeling van verweerster aan de 
werkgever niet noodzakelijk was in het kader van de uitvoering van haar adviserende 
taak in het kader van het besluitvormingsproces van de werkgever. Er was voor ver-
weerster op deze grond dan ook geen aanleiding om haar beroepsgeheim jegens klager 
te doorbreken. Waar de bedrijfsarts aanvoert dat bij de beoordeling van de vraag of 
zij haar beroepsgeheim heeft geschonden rekening gehouden dient te worden met het 
verbaal agressieve en dreigende gedrag van klager overweegt het Centraal Tuchtcol-
lege dat algemeen bekend is dat bedrijfsartsen bij de uitoefening van hun taak naar de 
aard van het werk en de daarmee gemoeide belangen van werknemers geconfronteerd 
kunnen worden met verbaal geweld en agressie van werknemers. Van een bedrijfsarts 
mag in een dergelijk geval worden verwacht dat die zich ten overstaan van de betrok-
ken (zieke) werknemer professioneel blijft opstellen. Dit houdt onder meer in dat de 
bedrijfsarts nimmer uit het oog mag verliezen dat het informeren van de werkgever 
over verbaal geweld en agressief gedrag van een werknemer voor die werknemer in 
het uiterste geval gevolgen kan hebben in het kader van de loondoorbetalingsver-
plichting van de werkgever of zelfs voor de voortzetting van de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer. Het Centraal Tuchtcollege overweegt dat het informeren van de 
werkgever in een dergelijk geval dient te worden beperkt tot die gevallen waarin de 
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gedragingen van een werknemer een adequate verzuimbegeleiding door de bedrijfs-
arts bemoeilijken of onmogelijk maken. Is dat het geval dan dient het informeren, na 
een zorgvuldige inschatting van de aard en de ernst van het incident, in algemene en 
neutrale termen te geschieden. In het onderhavige geval is het Centraal Tuchtcollege 
niet gebleken dat het gedrag van klager adequate verzuimbegeleiding door de bedrijfs-
arts heeft bemoeilijkt of onmogelijk heeft gemaakt. Voorts is niet gebleken dat aan de 
gewraakte mededeling van de bedrijfsarts aan de werkgever een zorgvuldige inschat-
ting van het gedrag van klager is voorafgegaan en kan evenmin worden gezegd dat de 
bedrijfsarts, met de mededeling dat klager zich agressief en dreigend had uitgelaten, 
zich in algemene en neutrale termijn over het gedrag van klager heeft uitgedrukt. De 
conclusie luidt dat de bedrijfsarts haar geheimhoudingsplicht heeft doorbroken en dat 
het door de bedrijfsarts gestelde verbaal agressieve gedrag van klager geen rechtvaar-
diging vormt voor dat doorbreken. Het beroep van de bedrijfsarts wordt verworpen en 
de in eerste aanleg opgelegde maatregel van waarschuwing blijft gehandhaafd.
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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.	mr.	L.	Timmerman	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

prof.	mr.	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.	M.	Griffioen	 Lid-jurist

mr.	dr.	L.	Groefsema	 Lid-jurist

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

mr.	R.E.A.	Toeter	 Lid-jurist	

J.E.	Boiten		 Lid-apotheker

E.E.	Gerbrands		 Lid-apotheker

W.L.E.	Haarman	 Lid-apotheker

B.J.	Talsma	 Lid-apotheker

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

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

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

P.F.	Bögels,	huisarts	 Lid-arts

E.M.	ter	Braak,	huisarts	 Lid-arts

dr.	S.A.J.	van	den	Broek,	cardioloog	 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

J.	Gietema,	huisarts	 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
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B.R.	Schudel,	huisarts	 Lid-arts

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

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

J.	Sybesma	 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

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

L.	Veen-van	Veen	 Lid-verloskundige

A.H.G.	Buurman		 Lid-verpleegkundige

J.	Mulder		 Lid-verpleegkundige

J.	van	der	Sluis		 Lid-verpleegkundige

A.	Timmerman	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	L.C.	Commandeur	 Secretaris

mr.	B.J.K.	Boter	 Plv.	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

mr.	M.	Zevenhuizen	 Plv.	secretaris

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

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

mr.	F.	van	der	Maden	 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.	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

mr.	drs.	M.	Willemse	 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.M.V.	Dommisse,	revalidatiearts	 Lid-arts

A.A.G.	van	den	Ende,	psychiater	 Lid-arts

dr.	J.W.B.	de	Groot,	internist	 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

dr.	D.	de	Jong,	patholoog	 Lid-arts

P.	Jongerius,	huisarts	 Lid-arts

dr.	P.J.G.	Jörning,	chirurg	 Lid-arts

M.D.	Klein	Leugemors,	huisarts	 Lid-arts

J.M.	Komen,	huisarts	 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

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

A.M.	Rijken,	huisarts	 Lid-arts

R.O.	Rischen,	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

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

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

70

2
0

1
3



acht																				bijlage	                ’13

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

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

B.A.E.	Bruijns	 Lid-verloskundige

D.J.	Cronie	 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

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

E.G.	Dingemanse	 Administratief	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	tot	1	september	2013

mr.	A.A.A.M.	Schreuder	 Voorzitter	vanaf	1	september	2013

mr.	F.G.	Bauduin	 Plv.	voorzitter

mr.	J.	Brand	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

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

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

	 1	september	2013

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

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

J.H.J.	Klaver,	oogarts	 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

prof.	dr.	P.J.	Ringens,	oogarts	 Lid-arts

C.M.	Sonnenberg,	psychiater	 Lid-arts
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J.I.	van	der	Spoel,	internist/intensivist	 	Lid-arts

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

G.	Tiessens,	neuroloog	 Lid-arts

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

R.	Vogelenzang,	huisarts	 Lid-arts

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

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

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut	

J.A.	Mooten	 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.M.J.	Muller,	orthodontist	 Lid-tandarts

R.	Müller	 Lid-tandarts

H.C.	van	Renswoude	 Lid-tandarts

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

B.D.	Stibbe	 Lid-tandarts

F.C.D.	Buist	 Lid-verloskundige

M.L.A.	van	Heijst	 Lid-verloskundige

M.R.	Konijn	 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.T.J.	de	Koning	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	C.G.J.	Pluijgers	 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.	F.M.	Pekelharing-de	Planque	 Plv.	secretaris

mr.	J.W.	Rouwendal	 Plv.	secretaris

mr.	P.	Tanja-Procee	 Plv.	secretaris

mr.	A.	Tingen	 Plv.	secretaris

mr.	P.J.	van	Vliet	 Plv.	secretaris

L.	M.	Suitela	 Administratief	juridisch	medewerker

L.	Hoorn	 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.	L.J.	Sarlemijn	 Voorzitter	

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

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

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

mr.	H.A.B.	van	Dorst-Tatomir	 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.	dr.	R.P.	Wijne	 Lid-jurist

M.M.	Goddijn	 Lid-apotheker

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

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

J.	Edwards	van	Muijen,	specialist	ouderengeneeskunde	 Lid-arts

dr.	B.	van	Ek,	huisarts		 Lid-arts

prof.	dr.	J.W.	de	Fijter,	internist	 Lid-arts

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

dr.	N.G.	Hartwig,	kinderarts	 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

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.	J.W.	de	Leeuw,	gynaecoloog	 Lid-arts

G.A.	van	Meer,	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

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

J.	Feenstra	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

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

P.	Citroen	 Lid-psychotherapeut
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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

K.C.	Timm-van	Ruitenburg,	verpleegkundig	specialist	

intensieve	zorg	bij	somatische	aandoeningen	 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.	I.C.M.	Spitters-Vermeulen	 Plv.	secretaris

mr.	C.G.	Versteeg		 Plv.	secretaris

mr.	E.C.	Zandman		 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.	K.A.J.C.M	van	den	Berg	Jeths-van	Meerwijk	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

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.	M.J.H.A.	Venner-Lijten	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

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

mr.	I.E.M.	Sutorius	 Lid-jurist

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

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

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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J.L	Keizer	 Lid-fysiotherapeut

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

J.A.	Mooten	 Lid-fysiotherapeut

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

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

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

	 tevens	lid-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.	A.A.M.	van	den	Eijnden	 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.	I.H.M.	van	Rijn	 Plv.	secretaris

mr.	E.M.	Suur	 Plv.	secretaris

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

M.J.	Behet	 Administratief	medewerker

A.M.A.	Theunissen	 Administratief	medewerker

L.	Wirken-Overklift	Vaupel	Kleyn	 Administratief	medewerker

	

77

2
0

1
3



acht																				bijlage	                ’13

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.	A.A.A.M.	Schreuder	 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.	P.	Tanja-Procee	 Secretaris

mr.	C.G.J.	Pluijgers	 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.	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.	dr.	J.P.	Fokker	 Lid-jurist

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

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

mr.	M.A.	van	der	Ham	 Lid-jurist

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

prof.	mr.	J.	Legemaate		 Lid-jurist

mr.	A.R.O.	Mooy	 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-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

M.	van	Bergeijk,	huisarts	 Lid-arts

dr.	mr.	J.W.	Bins,	medisch	adviseur	 Lid-arts

dr.	R.M.	Bloem,	orthopedisch	chirurg	 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

dr.	F.J.J.	van	den	Elshout,	longarts	 Lid-arts

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

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

prof.	dr.	A.	Franx,	gynaecoloog	 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

79

2
0

1
3



drieacht																				bijlage	                ’13

Naam	 Functie

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

prof.	dr.	F.J.P.M.	Huygen,	anesthesioloog	 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

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

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

dr.	P.J.Q.	van	der	Linden,	gynaecoloog	 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.	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

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

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

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

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

dr.	C.P.	Timmerman,	arts-microbioloog	 Lid-arts

dr.	T.J.M.	Tobé,	internist	 Lid-arts

B.W.	Topman,	vertrouwensarts	 Lid-arts

J.G.	van	Unnik,	radioloog	 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

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,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

R.M.H.	Schmitz	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

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

	 tevens	lid-psychotherapeut

drs.	E.D.	Berkvens	 Lid-psychotherapeut

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

M.	Fokke	 Lid-tandarts

H.J.	van	Iterson	 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

P.	Nieuwenhuizen-Berkovits	 Lid-verpleegkundige

drs.	D.A.	Polhuis,	verpleegkundig	specialist	

geestelijke	gezondheidszorg	 Lid-verpleegkundige

P.	van	der	Zee	 Lid-verpleegkundige
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mr.	H.J.	Lutgert	 Secretaris

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

mr.	M.W.	van	Beek	 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

C.	Christie-Groenenberg	 Administratief	medewerker

J.A.	de	Haan	 Administratief	medewerker

P.T.P.	Spitters	 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.	E.J.I.	van	Bunge	 Algemeen	secretaris

M.A.	van	Touw-Hendriksen	 	Adviseur	bedrijfsvoering	

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

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

E.G.	Dingemanse	 Administratief	medewerker

H.M.	Gerrits	 Administratief	medewerker

C.M.	van	Mourik-Homma	 Administratief	medewerker

	

Secretariaat	RTG	Amsterdam	

mr.	C.G.J.	Pluijgers	 Secretaris

mr.	P.	Tanja-Procee	 Plv.	secretaris

mr.	A.	Tingen	 Plv.	secretaris

L.	M.	Suitela	 Administratief	juridisch	medewerker

L.	Hoorn		 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.W.M.	Hillenaar	 Plv.	secretaris

mr.	I.H.M.	van	Rijn	 Plv.	secretaris

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

M.J.	Behet	 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-Deelen	 Plv.	secretaris

mr.	D.	Brommer	 Plv.	secretaris

C.	Christie-Groenenberg	 	Administratief	medewerker

J.A.	de	Haan	 	Administratief	medewerker

P.T.P.	Spitters	 Administratief	medewerker

T.S.	Zori	 Administratief	medewerker
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9.1	 Hoofdstuk	VII	van	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	

gezondheidszorg	

	(Tekst	geldend	op:	29-01-2014)

Hoofdstuk	VII.	Tuchtrechtspraak

Paragraaf	1.	Algemeen

Artikel	47

1.	 Degene	die	in	een	der	in	het	tweede	lid	vermelde	hoedanigheden	in	een	register	ingeschreven	

staat,	is	onderworpen	aan	tuchtrechtspraak	ter	zake	van:	

a.	 enig	handelen	of	nalaten	in	strijd	met	de	zorg	die	hij	in	die	hoedanigheid	behoort	te	betrach-

ten	ten	opzichte	van:	

1.	 degene,	met	betrekking	tot	wiens	gezondheidstoestand	hij	bijstand	verleent	of	zijn	bij-

stand	is	ingeroepen;

2.	 degene	die,	in	nood	verkerende,	bijstand	met	betrekking	tot	zijn	gezondheidstoestand	

behoeft;

3.	 de	naaste	betrekkingen	van	de	onder	1°	en	2°	bedoelde	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.

2.	 De	in	het	eerste	lid	bedoelde	hoedanigheden	zijn	die	van:

arts,

tandarts,

apotheker,

gezondheidszorgpsycholoog,

psychotherapeut,

fysiotherapeut,

verloskundige,

verpleegkundige.

3.	 De	tuchtrechtspraak	wordt	in	eerste	aanleg	uitgeoefend	door	regionale	tuchtcolleges	en	in	

beroep	door	een	centraal	tuchtcollege.

4.	 In	geval	van	schorsing	of	doorhaling	van	een	inschrijving	in	het	register	blijft	de	betrokkene	ter	

zake	van	enig	in	het	eerste	lid	bedoeld	handelen	of	nalaten	gedurende	de	tijd	dat	hij	ingeschre-

ven	stond,	aan	de	tuchtrechtspraak	onderworpen.

Paragraaf	2.	Tuchtmaatregelen

Artikel	48

1.	 Het	berechtende	college	kan	ten	aanzien	van	een	aan	de	tuchtrechtspraak	onderworpen	per-

soon	een	van	de	volgende	tuchtrechtelijke	maatregelen	opleggen:	

a.	 waarschuwing;

b.	 berisping;

c.	 geldboete	van	ten	hoogste	€	4	500;

d.	 schorsing	van	de	inschrijving	in	het	register	voor	ten	hoogste	één	jaar;

e.	 gedeeltelijke	ontzegging	van	de	bevoegdheid	in	het	register	ingeschreven	staande	het	be-

trokken	beroep	uit	te	oefenen;

f.	 doorhaling	van	de	inschrijving	in	het	register.

2.	 De	maatregelen,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	onder	c	en	d,	kunnen	ook	gezamenlijk	worden	opge-

legd	en	gelden	alsdan	voor	de	toepassing	van	de	aanhef	van	het	eerste	lid	en	van	artikel	69,	

tweede	lid,	als	één	maatregel.
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3.	 In	gevallen	waarin	de	berechting	plaatsvindt	met	toepassing	van	artikel	47,	vierde	lid,	kan,	in	

plaats	van	de	in	het	eerste	lid	van	het	onderhavige	artikel,	onder	f,	bedoelde	maatregel,	als	

maatregel	worden	opgelegd	een	ontzegging	van	het	recht	wederom	in	het	register	te	worden	

ingeschreven.

4.	 Opgelegde	geldboeten	komen	ten	bate	van	de	Staat.	Bij	het	opleggen	van	een	geldboete	kun-

nen	twee	of	meer	termijnen	worden	vastgesteld,	waarin	zij	moet	worden	voldaan.

5.	 De	maatregelen	van	schorsing	en	van	doorhaling	van	de	inschrijving	in	het	register	worden	

vanwege	Onze	Minister	ten	uitvoer	gelegd.

6.	 Schorsing	van	de	inschrijving	in	het	register	kan	voorwaardelijk	worden	opgelegd	en	wordt	

alsdan	niet	ten	uitvoer	gelegd	dan	nadat	het	college	dat	de	maatregel	heeft	opgelegd,	zulks	

heeft	gelast	op	grond	dat	de	betrokkene	binnen	een	bij	die	oplegging	te	bepalen	proeftijd	van	

ten	hoogste	twee	jaar	een	gestelde	voorwaarde	niet	is	nagekomen.

7.	 Een	maatregel	als	bedoeld	in	het	eerste	lid,	onder	c,	d	of	f,	kan	niet	ten	uitvoer	worden	gelegd	

zolang	de	beslissing	waarbij	hij	is	opgelegd,	niet	onherroepelijk	is	geworden.	Een	maatregel	als	

in	dat	lid,	onder	e,	of	in	het	derde	lid	bedoeld,	wordt	eerst	bij	het	onherroepelijk	worden	van	

de	desbetreffende	beslissing	van	kracht,	tenzij	het	college,	indien	het	belang	van	de	bescher-

ming	van	de	individuele	gezondheidszorg	zulks	vordert,	bij	zijn	beslissing	heeft	bepaald	dat	

hij	onmiddellijk	van	kracht	wordt.	Bij	toepassing	van	het	zesde	lid	gaat	de	in	dat	lid	bedoelde	

proeftijd	eerst	bij	het	onherroepelijk	worden	van	de	desbetreffende	beslissing	in.

8.	 Bij	het	opleggen	van	de	maatregel	van	doorhaling	van	de	inschrijving	kan	het	college	tevens,	

indien	het	belang	van	de	bescherming	van	de	individuele	gezondheidszorg	zulks	vordert,	bij	

wijze	van	voorlopige	voorziening,	schorsing	van	de	inschrijving	opleggen.	Deze	voorziening	

wordt	terstond	van	kracht	en	wordt	vanwege	Onze	Minister	onverwijld	ten	uitvoer	gelegd;	de	

inschrijving	blijft	geschorst	totdat	de	beslissing	tot	doorhaling	van	de	inschrijving	onherroepe-

lijk	is	geworden	dan	wel	in	beroep	is	vernietigd.

9.	 Een	tot	schorsing	strekkende	maatregel	of	voorlopige	voorziening	wordt	ten	uitvoer	gelegd	

door	het	plaatsen	van	een	aantekening	van	de	schorsing	in	het	register	overeenkomstig	het	

bepaalde	in	artikel	9.

Artikel	49

1.	 Degene	aan	wie	een	boete	als	bedoeld	in	artikel	48,	eerste	lid,	onder	c,	is	opgelegd,	wordt	

door	een	door	Onze	Minister	aan	te	wijzen	ambtenaar	bij	gedagtekende	brief	uitgenodigd	de	

verschuldigde	geldboete	binnen	de	gestelde	termijn	dan	wel	met	inachtneming	van	de	gestelde	

termijnen	te	betalen.

2.	 Indien	de	schuldenaar	niet	binnen	de	gestelde	termijn	betaalt,	maant	de	ambtenaar	hem	schrif-

telijk	aan	om	alsnog	binnen	tien	dagen	na	dagtekening	van	de	aanmaning	te	betalen.

3.	 Indien	de	schuldenaar	na	de	aanmaning	in	gebreke	blijft,	kan	de	invordering	van	de	verschul-

digde	geldboete	en	de	aanmaningskosten	geschieden	bij	een	door	de	ambtenaar	uit	te	vaardi-

gen	dwangbevel.

4.	 De	betekening	en	de	tenuitvoerlegging	van	een	dwangbevel	geschieden	door	de	zorg	van	de	

ontvanger,	bedoeld	in	artikel	2,	eerste	lid,	onderdeel	i,	van	de	Invorderingswet	1990	en	door	de	

belastingdeurwaarder,	bedoeld	in	artikel	2,	eerste	lid,	onder	j,	van	die	wet	met	toepassing	van	

de	artikelen	13	en	14	van	die	wet.

5.	 Zolang	de	ontvanger	met	de	zorg	voor	de	invordering	is	belast,	kan	hij	een	vordering	doen	op	

grond	van	artikel	19	van	de	Invorderingswet	1990	alsmede	verrekenen	op	grond	van	artikel	24	

van	die	wet.

6.	 De	ontvanger	kan	zolang	hij	met	de	zorg	voor	de	invordering	is	belast	onder	door	hem	te	stel-

len	voorwaarden	aan	een	schuldenaar	voor	een	bepaalde	tijd	schriftelijk	uitstel	van	betaling	

verlenen.	Gedurende	het	uitstel	wordt	de	dwanginvordering	geschorst.	Het	uitstel	kan	tussen-

tijds	schriftelijk	worden	beëindigd.

7.	 Met	betrekking	tot	het	verzet	tegen	de	tenuitvoerlegging	van	een	dwangbevel	is	artikel	17	van	

de	Invorderingswet	1990	van	overeenkomstige	toepassing	met	dien	verstande	dat	in	dat	artikel	
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voor	“de	ontvanger	die	het	dwangbevel	heeft	uitgevaardigd”	telkens	moet	worden	gelezen:	de	

met	de	tenuitvoerlegging	van	het	dwangbevel	belaste	ontvanger.

8.	 De	kosten	van	aanmaning	en	van	verdere	vervolging	worden	berekend	op	de	voet	van	de	Kos-

tenwet	invordering	rijksbelastingen	(Stb.	1969,	83).	De	artikelen	6	en	7	van	de	Invorderingswet	

1990	zijn	van	overeenkomstige	toepassing.

Artikel	50

1.	 In	gevallen	waarin	een	der	in	artikel	48,	eerste	lid,	onder	e	en	f,	en	derde	lid,	omschreven	

maatregelen	is	opgelegd,	kan,	zo	bijzondere	omstandigheden	zulks	wettigen,	bij	koninklijk	

besluit	worden	bepaald	dat	de	betrokkene	in	de	hem	ontzegde	bevoegdheid	wordt	hersteld,	

onderscheidenlijk	dat	hij,	tenzij	een	buiten	de	opgelegde	maatregel	staande	weigeringsgrond	

aanwezig	blijkt,	wederom	in	het	register	zal	kunnen	worden	ingeschreven.

2.	 In	een	besluit	krachtens	het	eerste	lid	kunnen,	al	dan	niet	met	een	beperking	tot	een	in	dat	

besluit	te	bepalen	proeftijd,	voorwaarden	worden	gesteld,	door	de	betrokkene,	in	het	register	

ingeschreven	staande,	in	acht	te	nemen.	Indien	blijkt	dat	de	betrokkene	zich	schuldig	heeft	

gemaakt	aan	niet-naleving	van	een	gestelde	voorwaarde,	kan,	onder	intrekking	van	dat	besluit,	

bij	koninklijk	besluit	worden	bepaald	dat	de	opgelegde	maatregel	opnieuw	van	kracht	wordt.	

In	een	besluit	krachtens	het	eerste	lid,	dat	aan	betrokkene	het	recht	verleent	wederom	in	het	

register	te	worden	ingeschreven,	kan	ook	worden	bepaald	dat	dit	recht	eerst	zal	ingaan	zodra	

de	betrokkene	aan	vooraf	te	vervullen	bijzondere	voorwaarden,	in	dat	besluit	omschreven,	zal	

hebben	voldaan.

3.	 De	voordracht	tot	een	besluit	krachtens	het	eerste	of	tweede	lid,	tweede	volzin,	wordt	gedaan	

door	Onze	Ministers.	Alvorens	zodanige	voordracht	wordt	gedaan,	wint	Onze	Minister	het	ad-

vies	in	van	het	tuchtcollege	dat	de	maatregel	heeft	opgelegd.

4.	 Indien	toepassing	wordt	gegeven	aan	het	eerste	lid,	wordt	de	bevoegdheid	van	een	verpleeg-

kundige	als	bedoeld	in	artikel	5,	eerste	lid,	tweede	volzin,	wederom	in	het	register	vermeld.

Artikel	51

Niemand	kan	andermaal	ingevolge	de	bepalingen	van	dit	hoofdstuk	worden	berecht	ter	zake	

van	enig	in	artikel	47,	eerste	lid,	bedoeld	handelen	of	nalaten	waaromtrent	te	zijnen	aanzien	

een	onherroepelijk	geworden	tuchtrechtelijke	eindbeslissing	is	genomen.

Artikel	52

Herziening	van	een	onherroepelijk	geworden	tuchtrechtelijke	eindbeslissing	waarbij	een	in	

artikel	48,	eerste	of	derde	lid,	omschreven	maatregel	werd	opgelegd,	is	mogelijk,	wanneer	

naderhand	omstandigheden	zijn	gebleken	die	naar	ernstig	vermoeden	tot	een	afwijkende	be-

slissing	zouden	hebben	geleid,	indien	zij	tijdig	bekend	waren	geworden.	Bij	algemene	maatregel	

van	bestuur	worden	hieromtrent	nadere	regels	gesteld.	De	herziening	zal	niet	kunnen	leiden	tot	

een	wijziging	in	hetgeen	voorheen	was	beslist,	ten	nadele	van	de	betrokkene.

Paragraaf	3.	De	tuchtcolleges

Artikel	53

1.	 Bij	algemene	maatregel	van	bestuur	wordt	het	land	in	gebieden	ingedeeld,	waarvan	elk	het	

ambtsgebied	van	een	regionaal	tuchtcollege	uitmaakt.	Bij	de	maatregel	wordt	tevens	voor	elk	

der	regionale	tuchtcolleges	de	plaats	van	vestiging	binnen	zijn	ambtsgebied	aangewezen.

2.	 Het	centrale	tuchtcollege	is	gevestigd	te	‘s-Gravenhage.

Artikel	54

1.	 Bevoegd	tot	het	behandelen	van	een	zaak	in	eerste	aanleg	is	het	regionale	tuchtcollege	binnen	

welks	ambtsgebied	de	te	berechten	persoon	zijn	woonplaats	heeft.

2.	 Welk	regionaal	tuchtcollege	bevoegd	is	in	gevallen	waarin	de	betrokkene	geen	bekende	woon-

plaats	hier	te	lande	heeft,	wordt	bij	algemene	maatregel	van	bestuur	bepaald.
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Artikel	55

1.	 Een	regionaal	tuchtcollege	telt	twee	rechtsgeleerde	leden	van	wie	één	tevens	voorzitter	is,	

alsmede,	voor	elk	van	de	in	artikel	47,	tweede	lid,	aangegeven	categorieën	van	aan	tuchtrecht-

spraak	onderworpen	personen,	drie	leden-beroepsgenoten.	Van	het	college	maken	mede	deel	

uit	plaatsvervangende	rechtsgeleerde	leden,	benevens	voor	elk	van	de	in	de	eerste	volzin	

bedoelde	categorieën,	plaatsvervangende	leden-beroepsgenoten.

2.	 Aan	de	behandeling	van	een	zaak	wordt	deelgenomen	door	de	voorzitter,	door	het	andere	

rechtsgeleerde	lid	en	door	de	drie	leden-beroepsgenoten,	benoemd	voor	de	categorie	waartoe	

degene	over	wie	is	geklaagd,	behoort,	een	en	ander	met	de	mogelijkheid	van	plaatsvervanging.	

In	afwijking	van	het	bepaalde	in	de	eerste	volzin	kan	de	voorzitter	bepalen	dat	aan	de	behande-

ling	van	een	zaak	die	hem	daartoe	geschikt	voorkomt,	wordt	deelgenomen	door	de	voorzitter	

en	door	twee	leden-beroepsgenoten,	benoemd	voor	de	categorie	waartoe	degene	over	wie	is	

geklaagd,	behoort,	een	en	ander	met	de	mogelijkheid	van	plaatsvervanging.	Indien	de	zaak	

naar	het	oordeel	van	een	van	deze	leden	ongeschikt	is	voor	behandeling	overeenkomstig	het	

bepaalde	in	de	tweede	volzin,	wordt	de	behandeling	voortgezet	met	toepassing	van	de	eerste	

volzin.

3.	 De	voorzitter	en	zijn	plaatsvervanger	of	zijn	plaatsvervangers	worden	bij	koninklijk	besluit	op	

voordracht	van	Onze	Ministers	voor	het	leven	benoemd.	Op	hun	verzoek	wordt	hun	bij	konink-

lijk	besluit	tussentijds	ontslag	verleend.	Hun	wordt	in	ieder	geval	ontslag	verleend	met	het	

bereiken	van	de	zeventigjarige	leeftijd.	Artikel	48,	eerste	lid,	van	de	Wet	op	de	rechterlijke	

organisatie	is	te	hunnen	aanzien	van	overeenkomstige	toepassing.

4.	 De	overige	leden	en	plaatsvervangende	leden	worden	bij	koninklijk	besluit	op	voordracht	van	

Onze	Minister	voor	de	tijd	van	zes	jaar	benoemd.	Zij	zijn	herbenoembaar.	Op	hun	verzoek	

wordt	hun	bij	koninklijk	besluit	tussentijds	ontslag	verleend.	Hun	wordt	in	ieder	geval	ontslag	

verleend	met	het	bereiken	van	de	zeventigjarige	leeftijd.	Artikel	48,	eerste	lid,	van	de	Wet	op	

de	rechterlijke	organisatie	is	ten	aanzien	van	de	in	de	eerste	volzin	bedoelde	personen,	voor	

zover	zij	rechtsgeleerden	zijn,	van	overeenkomstige	toepassing.	De	leden-beroepsgenoten	en	

de	plaatsvervangende	leden-beroepsgenoten	worden	benoemd	uit	personen	die	ingeschreven	

staan	in	het	desbetreffende	register.

5.	 Het	college	heeft	een	secretaris	en	één	of	meer	plaatsvervangende	secretarissen,	allen	

rechtsgeleerden.	Zij	worden	bij	koninklijk	besluit	op	voordracht	van	Onze	Ministers	benoemd,	

geschorst	en	ontslagen.

Artikel	56

1.	 Het	centrale	tuchtcollege	telt	drie	rechtsgeleerde	leden	van	wie	één	tevens	voorzitter	is,	alsme-

de,	voor	elk	van	de	in	artikel	47,	tweede	lid,	aangegeven	categorieën	van	aan	tuchtrechtspraak	

onderworpen	personen,	twee	leden-beroepsgenoten.	Van	het	college	maken	mede	deel	uit	

plaatsvervangende	rechtsgeleerde	leden,	benevens	voor	elk	van	de	in	de	eerste	volzin	bedoelde	

categorieën,	plaatsvervangende	leden-beroepsgenoten.

2.	 Aan	de	behandeling	van	een	zaak	wordt	deelgenomen	door	de	voorzitter,	door	de	twee	andere	

rechtsgeleerde	leden	en	door	de	twee	leden-beroepsgenoten,	benoemd	voor	de	categorie	waar-

toe	degene	over	wie	is	geklaagd,	behoort,	een	en	ander	met	de	mogelijkheid	van	plaatsvervan-

ging.

3.	 Ten	aanzien	van	de	benoeming	en	het	ontslag	van	de	voorzitter	en	zijn	plaatsvervanger	of	

zijn	plaatsvervangers	en	van	de	overige	leden	en	plaatsvervangende	leden	is	artikel	55,	derde	

onderscheidenlijk	vierde	lid,	van	overeenkomstige	toepassing.

4.	 Artikel	55,	vijfde	lid,	is	van	overeenkomstige	toepassing.

Artikel	57

1.	 De	voorzitter	van	een	tuchtcollege	kan	ten	aanzien	van	twee	of	meer	met	elkaar	samenhan-

gende	zaken	bepalen	dat	zij	door	het	college	ter	terechtzitting	gezamenlijk	worden	behandeld.

2.	 Ingeval	in	deze	zaken	degenen	over	wie	is	geklaagd,	tot	verschillende	in	artikel	47,	tweede	
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lid,	aangegeven	categorieën	behoren,	wordt	aan	het	onderzoek	ter	terechtzitting	door	het	

ingevolge	artikel	55,	tweede	lid,	onderscheidenlijk	artikel	56,	tweede	lid,	vereiste	aantal	leden-

beroepsgenoten	of	plaatsvervangende	leden-beroepsgenoten	van	elk	van	de	betrokken	catego-

rieën	deelgenomen.

3.	 Ingeval	is	geklaagd	over	een	arts	ter	zake	van	verrichtingen	op	het	gebied	van	de	uitoefening	

der	artsenijbereidkunst,	wordt	in	het	tuchtcollege	ten	minste	één	der	plaatsen,	bij	artikel	55,	

tweede	lid,	onderscheidenlijk	artikel	56,	tweede	lid,	toegewezen	aan	leden-beroepsgenoten,	

vervuld	door	een	lid-beroepsgenoot	of	plaatsvervangend	lid-beroepsgenoot,	die	op	grond	van	

artikel	61,	tiende	of	elfde	lid,	van	de	Geneesmiddelenwet	mede	bevoegd	is	geneesmiddelen	ter	

hand	te	stellen.58	[Vervallen	per	03-11-1995]

Artikel	59

1.	 Doorhaling	van	zijn	inschrijving	in	het	desbetreffende	register,	schorsing	van	die	inschrijving	

ingevolge	toepassing	van	artikel	48,	eerste	lid,	onder	d,	alsook	het	onherroepelijk	worden	van	

een	beslissing	waarbij	te	zijnen	aanzien	een	van	de	maatregelen,	bedoeld	in	de	artikelen	48,	

eerste	lid,	onder	e,	en	80,	eerste	lid,	onder	a	en	b,	is	opgelegd,	heeft	voor	een	lid-beroepsge-

noot	of	plaatsvervangend	lid-beroepsgenoot	van	een	regionaal	tuchtcollege	of	van	het	centrale	

tuchtcollege	tot	gevolg	dat	zijn	functie	bij	dat	college	van	rechtswege	een	einde	neemt.

2.	 Een	nog	niet	onherroepelijk	geworden	beslissing	tot	oplegging	te	zijnen	aanzien	van	een	van	

de	in	artikel	48,	eerste	lid,	onder	e	en	f,	bedoelde	maatregelen	heeft,	indien	zij	is	gegeven	met	

toepassing	van	het	aan	het	slot	van	de	tweede	volzin	van	het	zevende	lid	of	het	in	het	achtste	

lid	van	dat	artikel	bepaalde,	voor	een	lid-beroepsgenoot	of	plaatsvervangend	lid-beroepsgenoot	

van	een	regionaal	tuchtcollege	of	van	het	centrale	tuchtcollege	tot	gevolg	dat	hij	in	zijn	functie	

bij	dat	college	van	rechtswege	is	geschorst.

3.	 Een	nog	niet	onherroepelijk	geworden	beslissing	tot	oplegging	te	zijnen	aanzien	van	een	van	

de	in	artikel	80,	eerste	lid,	bedoelde	maatregelen	heeft,	indien	zij	is	gegeven	met	toepassing	

van	het	aan	het	slot	van	het	derde	lid	of	het	in	het	vijfde	lid	van	dat	artikel	bepaalde,	voor	een	

lid-beroepsgenoot	of	plaatsvervangend	lid-beroepsgenoot	van	een	regionaal	tuchtcollege	of	

van	het	centrale	tuchtcollege	tot	gevolg	dat	hij	in	zijn	functie	bij	dat	college	van	rechtswege	is	

geschorst.

Artikel	60

Het	in	de	artikelen	46c,	tweede	en	derde	lid,	46d,	tweede	lid,	46f,	46i,	met	uitzondering	van	

het	eerste	lid,	onderdeel	c,	46j,	46l,	eerste	lid,	aanhef	en	onderdelen	a	en	c,	en	derde	lid,	46m,	

46o	en	46p	van	de	Wet	rechtspositie	rechterlijke	ambtenaren	bepaalde	is	van	overeenkomstige	

toepassing	ten	aanzien	van	de	leden	en	de	plaatsvervangende	leden	van	de	regionale	tuchtcol-

leges	en	van	het	centrale	tuchtcollege,	met	dien	verstande	dat	de	in	het	vijfde	lid	van	artikel	

46p	bedoelde	mededeling	te	hunnen	aanzien	eveneens	wordt	gedaan	aan	Onze	Minister.

De	artikelen	13a,	13b,	uitgezonderd	het	eerste	lid,	onderdelen	b	en	c,	en	vierde	lid,	en	13c	tot	

en	met	13g	van	de	Wet	op	de	rechterlijke	organisatie	zijn	van	overeenkomstige	toepassing	ten	

aanzien	van	gedragingen	van	deze	leden	en	plaatsvervangende	leden,	met	dien	verstande	dat:

a.	 voor	de	overeenkomstige	toepassing	van	die	artikelen	onder	het	betrokken	gerechtsbestuur	

wordt	verstaan:	de	voorzitter	van	het	regionaal	tuchtcollege	onderscheidenlijk	centrale	tucht-

college;	en

b.	 de	procureur-generaal	niet	verplicht	is	aan	het	verzoek,	bedoeld	in	artikel	13a,	te	voldoen,	

indien	de	verzoeker	redelijkerwijs	onvoldoende	belang	heeft	bij	een	onderzoek	als	bedoeld	in	

datzelfde	artikel.

Artikel	61

De	leden,	plaatsvervangende	leden,	secretarissen	en	plaatsvervangende	secretarissen	van	de	

tuchtcolleges	is	het	verboden	zich	over	een	zaak	die	bij	hun	college	aanhangig	is	of	naar	zij	we-
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ten	of	vermoeden	zal	worden,	in	te	laten	in	enig	onderhoud	met	belanghebbenden	of	van	dezen	

enige	bijzondere	inlichting	of	schriftuur	dienaangaande	aan	te	nemen.

Artikel	62

1.	 De	leden,	de	plaatsvervangende	leden,	de	secretarissen	en	de	plaatsvervangende	secretarissen	

van	de	tuchtcolleges	ontvangen	een	vacatiegeld,	alsmede	vergoeding	van	reis-	en	verblijfkosten	

en	van	verdere	verschotten,	een	en	ander	overeenkomstig	door	Onze	Minister	te	stellen	regels.

2.	 In	de	daarvoor	in	aanmerking	komende	gevallen	kan	bij	koninklijk	besluit,	in	afwijking	van	het	

eerste	lid,	aan	de	voorzitter,	een	ander	lid	of	plaatsvervangend	lid	dat	met	toepassing	van	

artikel	66,	eerste	lid,	tweede	volzin,	vooronderzoek	verricht,	of	de	secretaris	van	een	tuchtcol-

lege	een	salaris	worden	toegekend	op	een	bij	dat	besluit	te	bepalen	voet.	In	dat	geval	geniet	de	

betrokkene	bovendien	een	tijdelijke	toelage	voor	kinderen,	een	vakantieuitkering,	een	ziekte-

kostenvergoeding,	een	vergoeding	van	reis-	en	verblijfkosten,	een	vergoeding	van	verplaat-

singskosten,	alsmede	een	spaarpremie,	overeenkomstig	de	bepalingen	welke	te	dien	aanzien	

voor	de	burgerlijke	rijksambtenaren	bij	de	ministeries	zijn	of	zullen	worden	vastgesteld.

Artikel	63

Een	lid	van	een	tuchtcollege,	dat	voor	de	behandeling	van	een	zaak	zitting	heeft	in	dat	college,	

kan	zich	verschonen	en	kan	worden	gewraakt,	indien	er	te	zijnen	aanzien	feiten	of	omstandig-

heden	bestaan,	waardoor	de	rechterlijke	onpartijdigheid	schade	zou	kunnen	lijden.	De	artikelen	

512	tot	en	met	524	van	het	Wetboek	van	Strafvordering	zijn	van	overeenkomstige	toepassing.

Artikel	64

1.	 Het	centrale	tuchtcollege	waakt	tegen	nodeloze	vertraging	in	de	behandeling	van	zaken	door	

de	regionale	tuchtcolleges.

2.	 Het	centrale	tuchtcollege	kan	zich	de	stukken,	betrekking	hebbende	op	een	bij	een	regionaal	

tuchtcollege	aanhangige	zaak,	doen	overleggen	en	een	termijn	stellen,	waarbinnen	het	regio-

nale	tuchtcollege	het	vooronderzoek	dan	wel	het	onderzoek	op	de	terechtzitting	moet	sluiten.

3.	 Indien	het	regionale	tuchtcollege	hieraan	niet	voldoet,	kan	het	centrale	tuchtcollege	de	behan-

deling	van	de	zaak	aan	een	ander	regionaal	tuchtcollege	overdragen.

Paragraaf	4.	Procedure	in	eerste	aanleg

Artikel	65

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	volksgezond-

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

2.	 De	inhoud	van	het	klaagschrift	moet	voldoen	aan	de	daaromtrent	bij	algemene	maatregel	van	

bestuur	te	stellen	eisen.

3.	 Degene	die	het	vooronderzoek	verricht	kan,	indien	de	zaak	hem	daartoe	geschikt	voorkomt,	bij	

het	horen	van	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	een	minnelijke	oplossing	beproeven.

4.	 Indien	een	minnelijke	oplossing	mogelijk	blijkt,	wordt	deze	op	schrift	gesteld	en	door	de	klager	

en	degene	over	wie	is	geklaagd,	ondertekend.	Met	een	aldus	vastgestelde	minnelijke	oplossing	

geeft	de	klager	te	kennen	zijn	klacht	in	te	trekken.

5.	 De	bevoegdheid	tot	het	indienen	van	een	klaagschrift	vervalt	door	verjaring	in	tien	jaren.	De	

termijn	van	verjaring	vangt	aan	op	de	dag	na	die	waarop	het	desbetreffende	handelen	of	nala-

ten	is	geschied.
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6.	 Indien	naar	zijn	oordeel	de	behandeling	van	de	zaak	door	het	tuchtcollege	geen	uitstel	gedoogt	

zonder	groot	nadeel	voor	het	belang	van	de	bescherming	van	de	individuele	gezondheidszorg,	

verzoekt	de	in	het	eerste	lid,	onder	d,	bedoelde	inspecteur	het	tuchtcollege	de	zaak	met	spoed	

te	behandelen.

7.	 Nadat	een	klaagschrift	is	ingediend,	zendt	de	voorzitter	van	het	college	een	afschrift	daarvan	

aan	degene	over	wie	is	geklaagd.

8.	 De	hoofdinspecteur	of	de	regionale	inspecteur	is	verplicht	ter	zake	van	door	hem	ingediende	

klaagschriften	aan	de	ambtenaren	van	het	openbaar	ministerie	de	door	hen	gevraagde	inlich-

tingen	te	verstrekken.	De	hoofdinspecteur	of	de	regionale	inspecteur	kan	de	in	de	eerste	volzin	

bedoelde	ambtenaren	ook	uit	eigen	beweging	ter	zake	inlichten.

9.	 De	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	kunnen	zich	doen	vertegenwoordigen	door	een	

gemachtigde	en	zich	doen	bijstaan	door	een	raadsman.	De	gemachtigde	moet,	desgevraagd,	

zijn	bevoegdheid	aantonen	door	het	overleggen	van	een	schriftelijke	volmacht.	Advocaten,	

als	gemachtigden	optredende,	zijn	tot	deze	overlegging	niet	gehouden.	De	voorzitter	van	het	

regionale	tuchtcollege	kan	slechts	weigeren	een	persoon	die	geen	advocaat	is	als	gemachtigde	

of	als	raadsman	toe	te	laten,	indien	er	duidelijke	aanwijzingen	zijn	dat	door	de	toelating	van	die	

persoon	een	behoorlijke	uitoefening	van	de	rechtspraak	zal	worden	belemmerd.	De	weigering	

wordt	door	de	voorzitter	schriftelijk	gemotiveerd.

10.	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	

terechtzitting	reeds	heeft	beëindigd.

11.	 Indien	degene	over	wie	is	geklaagd,	overlijdt,	wordt	de	behandeling	van	de	klacht	gestaakt.

Artikel	66

1.	 Na	verzending	van	het	afschrift,	bedoeld	in	artikel	65,	zevende	lid,	gelast	de	voorzitter	van	het	

regionale	tuchtcollege	een	vooronderzoek.	De	voorzitter	draagt	het	vooronderzoek	op	aan	een	

of	meer	leden	of	plaatsvervangende	leden	of	aan	de	secretaris	of	plaatsvervangend	secretaris	

van	het	regionale	tuchtcollege.

2.	 Het	vooronderzoek	kan	zich	mede	uitstrekken	tot	andere	dan	in	het	klaagschrift	vermelde	fei-

ten	en	omstandigheden.	Degene	die	door	de	voorzitter	op	grond	van	het	eerste	lid	is	aangewe-

zen	om	het	vooronderzoek	te	verrichten	stelt	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	in	de	

gelegenheid	door	hem	te	worden	gehoord.	Hij	kan	de	betrokken	hoofdinspecteur	of	regionale	

inspecteur,	alsmede	getuigen	en	deskundigen	horen;	ten	aanzien	van	de	getuigen	en	deskun-

digen	is	artikel	68	van	overeenkomstige	toepassing,	met	dien	verstande	dat	de	oproeping,	het	

verzoek	tot	dagvaarding	en	het	doen	afleggen	van	de	eed	of	belofte	geschieden	door	degene	

die	het	vooronderzoek	verricht.

3.	 Bij	de	vervulling	van	de	hem	op	grond	van	het	eerste	en	het	tweede	lid	toekomende	taak	is	

degene	die	het	vooronderzoek	verricht	bevoegd,	vergezeld	van	de	door	hem	aangewezen	per-

sonen,	elke	plaats	te	betreden	teneinde	een	onderzoek	te	verrichten	waarvan	het	uitvoeren	ter	

betrokken	plaatse	door	hem	noodzakelijk	wordt	geoordeeld.	Ingeval	tijdens	zodanig	onderzoek	

de	orde	wordt	verstoord	of	hem	tegenstand	wordt	geboden,	kan	degene	die	het	vooronderzoek	

verricht	de	hulp	van	de	sterke	arm	inroepen.	De	voorzitter	van	het	regionale	tuchtcollege	is	

bevoegd	een	machtiging	als	bedoeld	in	artikel	2	van	de	Algemene	wet	op	het	binnentreden	te	

geven.

4.	 Indien	tijdens	het	vooronderzoek	blijkt	dat	de	klacht	afkomstig	is	van	een	tot	klagen	niet	

bevoegde,	dat	het	klaagschrift	niet	voldoet	aan	de	krachtens	artikel	65,	tweede	lid,	gestelde	

eisen,	dat	de	klacht	kennelijk	ongegrond	is	of	dat	de	klacht	van	onvoldoende	gewicht	is,	kan	het	

college	op	voorstel	van	degene	die	het	vooronderzoek	heeft	verricht,	zonder	verder	onderzoek,	

in	raadkamer,	een	eindbeslissing	geven,	welke	in	het	eerste	en	tweede	geval	tot	het	niet-
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ontvankelijk	verklaren	van	klager	en	in	het	derde	en	vierde	geval	tot	het	afwijzen	van	de	klacht	

strekt.	De	eindbeslissing	is	met	redenen	omkleed	en	wordt	op	schrift	gesteld.

5.	 Indien	geen	toepassing	is	gegeven	aan	het	vierde	lid,	wordt	het	vooronderzoek	gesloten	met	

verwijzing	naar	een	terechtzitting.

6.	 Tijdens	de	behandeling	van	een	zaak	op	de	terechtzitting	kan	het	regionale	tuchtcollege	

degene	die	het	vooronderzoek	heeft	verricht	opdragen	alsnog	een	aanvullend	onderzoek	in	te	

stellen.	Het	tweede	en	derde	lid	zijn	te	dezen	van	overeenkomstige	toepassing.	Het	aanvullend	

onderzoek	wordt	gesloten	door	de	zaak	wederom	naar	een	terechtzitting	te	verwijzen.

7.	 Een	lid	of	plaatsvervangend	lid	van	het	tuchtcollege,	dat	met	toepassing	van	het	eerste	lid,	

tweede	volzin,	een	vooronderzoek	in	een	zaak	heeft	verricht,	neemt,	op	straffe	van	nietigheid,	

geen	deel	aan	de	behandeling	van	die	zaak	op	de	terechtzitting.

Artikel	67

1.	 De	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	worden	in	de	gelegenheid	gesteld	de	behandeling	

van	de	zaak	op	de	terechtzitting	bij	te	wonen	en	tijdens	de	behandeling	te	worden	gehoord.

2.	 De	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	worden	gedurende	een	termijn	van	tenminste	zes	

dagen	in	de	gelegenheid	gesteld	van	de	processtukken	kennis	te	nemen.	De	laatste	dag	van	de	

in	de	eerste	volzin	genoemde	termijn	ligt	tenminste	acht	dagen	vóór	de	aanvang	van	het	onder-

zoek	op	de	terechtzitting.

3.	 Indien	dit	noodzakelijk	is	in	het	belang	van	de	bescherming	van	de	persoonlijke	levenssfeer	van	

derden,	bepaalt	de	voorzitter	van	het	tuchtcollege	dat	het	kennisnemen	van	bepaalde	proces-

stukken	of	gedeelten	ervan	niet	wordt	toegestaan	aan	de	klager	persoonlijk,	maar	uitsluitend	

aan	een	gemachtigde,	die	arts	of	advocaat	is,	dan	wel	van	de	voorzitter	bijzondere	toestem-

ming	heeft	verkregen.

Artikel	68

1.	 Het	regionale	tuchtcollege	kan	getuigen	en	deskundigen	ter	terechtzitting	oproepen	en	horen.	

Ieder	die	als	getuige	of	deskundige	is	opgeroepen,	is	verplicht	aan	de	oproeping	gevolg	te	

geven.

2.	 De	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	kunnen	getuigen	en	deskundigen	ter	terechtzit-

ting	uitnodigen	of	bij	deurwaardersexploit	oproepen;	in	geval	van	oproeping	gelden	voor	hen	

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

3.	 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.	Artikel	

556	van	het	Wetboek	van	Strafvordering	(Stb.	1925,	343),	de	tweede	volzin	van	het	eerste	lid	en	

de	tweede	volzin	van	het	vierde	lid	zijn	van	overeenkomstige	toepassing.

4.	 De	voorzitter	van	het	college	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	diensten	te	verle-

nen.	De	deskundigen	zijn	gehouden	hun	taak	onpartijdig	en	naar	beste	weten	te	verrichten.

5.	 Ten	aanzien	van	de	getuigen	en	deskundigen	zijn	de	artikelen	217	tot	en	met	219	van	het	Wet-

boek	van	Strafvordering	van	overeenkomstige	toepassing.

6.	 De	getuigen	en	deskundigen,	opgeroepen	door	het	tuchtcollege,	ontvangen,	desverkiezende	op	

vertoon	van	hun	oproeping	of	dagvaarding,	uit	‘s	Rijks	kas	schadeloosstelling,	door	de	voor-

zitter	van	het	college	te	begroten	overeenkomstig	het	bij	of	krachtens	de	Wet	griffierechten	

burgerlijke	zaken	(Stb.	1843,	41)	bepaalde.	De	voorzitter	begroot	op	overeenkomstige	wijze	

de	schadeloosstelling	voor	getuigen	en	deskundigen,	opgeroepen	of	uitgenodigd	ingevolge	

het	tweede	lid,	welke	ten	laste	komt	van	degene	door	wie	zij	zijn	opgeroepen	of	uitgenodigd.	

Deurwaarders	ontvangen	voor	de	werkzaamheden	verricht	ingevolge	het	tweede	lid,	van	hun	

opdrachtgever	een	vergoeding	overeenkomstig	de	bepalingen	van	het	tarief	van	justitie-kosten	

en	salarissen	in	burgerlijke	zaken.
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Artikel	69

1.	 Binnen	twee	maanden	na	sluiting	van	het	onderzoek	op	de	terechtzitting	wordt	de	eindbeslis-

sing	van	het	regionale	tuchtcollege	uitgesproken.

2.	 Een	in	het	eerste	lid	bedoelde	beslissing	strekt	hetzij	tot	het	niet-ontvankelijk	verklaren	van	de	

klager,	hetzij	tot	het	afwijzen	van	de	klacht,	hetzij	tot	het	opleggen	van	een	der	in	artikel	48,	

eerste	en	derde	lid,	omschreven	maatregelen.

3.	 De	beslissing	is	met	redenen	omkleed	en	wordt	op	schrift	gesteld.

Artikel	70

1.	 Het	regionale	tuchtcollege	behandelt	de	zaak	in	een	openbare	terechtzitting.	Het	college	kan	

evenwel	om	gewichtige	redenen	bepalen	dat	de	behandeling	geheel	of	gedeeltelijk	met	geslo-

ten	deuren	zal	plaatsvinden.

2.	 Een	beslissing,	strekkende	tot	het	opleggen	van	een	der	in	artikel	48,	eerste	en	derde	lid,	

omschreven	maatregelen,	wordt	in	het	openbaar	uitgesproken.	Ten	aanzien	van	een	beslissing	

van	een	andere	dan	in	de	eerste	volzin	aangegeven	strekking	kan	het	college	om	redenen,	aan	

het	algemeen	belang	ontleend,	bepalen	dat	zij	in	het	openbaar	wordt	uitgesproken,	met	dien	

verstande	dat	zodanige	beslissing	in	elk	geval	in	het	openbaar	wordt	uitgesproken	indien	de	

zaak	in	een	openbare	terechtzitting	is	behandeld.

3.	 Bij	de	openbare	uitspraak	van	een	beslissing	worden	de	naam,	de	voornamen,	de	hoedanigheid	

en	de	woonplaats	van	de	bij	de	zaak	betrokken	patiënt,	van	de	klager	en	van	de	getuigen	weg-

gelaten.

4.	 Tijd	en	plaats	van	een	openbare	terechtzitting	of	openbare	uitspraak	worden	overeenkomstig	

bij	algemene	maatregel	van	bestuur	te	stellen	regels	bekend	gemaakt.

Artikel	71

Het	regionale	tuchtcollege	kan	om	redenen,	aan	het	algemeen	belang	ontleend,	bepalen	dat	

zijn	eindbeslissing	geheel	of	gedeeltelijk	in	de	Staatscourant	zal	worden	bekendgemaakt	en	aan	

door	hem	aangewezen	tijdschriften	of	nieuwsbladen	ter	bekendmaking	zal	worden	aangeboden,	

een	en	ander	met	weglating	van	de	namen,	voornamen	en	woonplaatsen	van	de	in	de	beslissing	

genoemde	personen	alsmede	van	de	daarin	voorkomende	andere	gegevens	die	omtrent	deze	

personen	een	aanwijzing	bevatten.

Artikel	72

1.	 Van	de	eindbeslissing	van	het	regionale	tuchtcollege	wordt,	binnen	een	week	na	de	uitspraak	

daarvan,	een	afschrift	gezonden	aan:	

a.	 de	klager;

b.	 degene	over	wie	is	geklaagd;

c.	 de	hoofdinspecteur	en	de	regionale	inspecteur	van	het	Staatstoezicht	op	de	volksgezond-

heid,	wie	de	aangelegenheid	uit	hoofde	van	de	hun	toevertrouwde	belangen	aangaat;

d.	 de	secretaris	van	het	centrale	tuchtcollege;

e.	 Onze	Minister	van	Defensie,	ingeval	de	beslissing	betrekking	heeft	op	een	persoon	die	mili-

tair	is.

2.	 Van	een	eindbeslissing	waarbij	een	der	in	artikel	48,	eerste	lid,	onder	d,	e	en	f,	en	derde	lid,	

omschreven	maatregelen	is	opgelegd,	wordt	voorts	binnen	een	week	na	de	uitspraak	daarvan	

een	afschrift	gezonden	aan	Onze	Minister.

Paragraaf	5.	Procedure	in	beroep

Artikel	73

1.	 Tegen	een	eindbeslissing	van	het	regionale	tuchtcollege	kan	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	

verzending	van	het	afschrift	van	die	beslissing	bij	het	centrale	tuchtcollege	beroep	worden	

ingesteld	door:	
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a.	 de	klager,	voor	zover	zijn	klacht	is	afgewezen,	of	voor	zover	hij	niet-ontvankelijk	is	verklaard;

b.	 degene	over	wie	is	geklaagd;

c.	 de	in	artikel	65,	eerste	lid,	onder	d,	bedoelde	hoofdinspecteur	en	regionale	inspecteur.

2.	 Het	beroep	wordt	schriftelijk	ingesteld.	De	inhoud	van	het	beroepschrift	moet	voldoen	aan	de	

daaromtrent	bij	algemene	maatregel	van	bestuur	te	stellen	eisen.

3.	 Wanneer	het	beroepschrift	na	afloop	van	de	termijn,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	is	ingediend,	

blijft	niet-ontvankelijkverklaring	op	grond	daarvan	achterwege,	indien	de	indiener	aantoont	dat	

hij	het	beroep	heeft	ingesteld	zo	spoedig	als	dit	redelijkerwijs	verlangd	kon	worden.

4.	 Het	centrale	tuchtcollege	kan	degene	die	beroep	heeft	ingesteld	niet-ontvankelijk	verklaren,	

het	beroep	verwerpen	of	het	beroep	gegrond	verklaren.

5.	 Indien	het	centrale	tuchtcollege	het	beroep	gegrond	verklaart	dan	wel	bij	de	behandeling	van	

het	beroep	op	andere	dan	de	in	het	beroepschrift	aangevoerde	gronden	tot	het	oordeel	komt	

dat	de	in	eerste	aanleg	gegeven	beslissing	niet	kan	worden	gehandhaafd,	vernietigt	het	deze	

beslissing	en	doet	de	zaak	alsdan	zelf	af.

6.	 Indien	tegen	de	eindbeslissing	van	het	regionale	tuchtcollege	door	twee	of	meer	personen	be-

roep	is	ingesteld	en	tenminste	twee	van	hen	ontvankelijk	zijn,	worden	deze	beroepen	gezamen-

lijk	behandeld.

7.	 Artikel	65,	achtste	tot	en	met	elfde	lid,	is	van	overeenkomstige	toepassing.

Artikel	74

1.	 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	krachtens	artikel	73,	tweede	lid,	gestelde	

eisen,	kan	het	centrale	tuchtcollege	op	voorstel	van	de	voorzitter	zonder	verder	onderzoek,	in	

raadkamer,	een	beslissing	geven,	welke	strekt	tot	het	niet-ontvankelijk	verklaren	van	degene	die	

het	beroep	heeft	ingesteld.	De	beslissing	is	met	redenen	omkleed	en	wordt	op	schrift	gesteld.	

In	andere	dan	in	de	eerste	volzin	bedoelde	gevallen	kan	de	voorzitter,	alvorens	de	zaak	naar	

een	terechtzitting	te	verwijzen,	een	vooronderzoek	op	de	voet	van	het	in	artikel	66,	tweede	en	

derde	lid,	bepaalde	gelasten.

2.	 Op	de	behandeling	in	beroep	zijn	de	artikelen	66,	zesde	en	zevende	lid,	en	67	tot	en	met	72,	

met	uitzondering	van	het	tweede	lid	van	artikel	70,	van	overeenkomstige	toepassing.

3.	 Het	centrale	tuchtcollege	kan	het	regionale	tuchtcollege	dat	de	beslissing	waartegen	beroep	is	

ingesteld,	heeft	gegeven,	uitnodigen	inlichtingen	te	verstrekken.

4.	 Het	centrale	tuchtcollege	kan	mede	oordelen	over	onderdelen	van	de	beslissing	van	het	regio-

nale	tuchtcollege,	waartegen	in	het	beroepschrift	geen	bezwaren	zijn	aangevoerd.

5.	 Indien	alleen	degene	over	wie	is	geklaagd,	beroep	heeft	ingesteld,	kan	het	centrale	tuchtcollege	

slechts	met	eenparigheid	van	stemmen	een	beslissing	geven	die	een	wijziging	te	zijnen	nadele	

brengt	in	hetgeen	door	het	regionale	tuchtcollege	was	beslist.

6.	 Een	beslissing	van	het	centrale	tuchtcollege	waarbij	een	der	in	artikel	48,	eerste	en	derde	lid,	

omschreven	maatregelen	wordt	opgelegd	of	gehandhaafd,	wordt	in	het	openbaar	uitgesproken.

7.	 Ten	aanzien	van	een	beslissing	van	een	andere	dan	in	het	zesde	lid	aangegeven	strekking	kan	

het	centrale	tuchtcollege	om	redenen,	aan	het	algemeen	belang	ontleend,	bepalen	dat	zij	in	het	

openbaar	wordt	uitgesproken,	met	dien	verstande	dat	zodanige	beslissing	in	elk	geval	in	het	

openbaar	wordt	uitgesproken	indien	de	beslissing	van	het	regionale	tuchtcollege,	waartegen	

beroep	is	ingesteld,	in	het	openbaar	werd	uitgesproken	of	de	zaak	in	beroep	in	een	openbare	

terechtzitting	is	behandeld.

8.	 Een	afschrift	van	de	beslissing	van	het	centrale	tuchtcollege	wordt	mede	toegezonden	aan	het	

regionale	tuchtcollege	dat	in	eerste	aanleg	besliste.

Artikel	75

Tegen	een	beslissing	van	het	centrale	tuchtcollege	staat	geen	andere	voorziening	open	dan	

cassatie	in	het	belang	der	wet.
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Paragraaf	6.	Verdere	bepalingen

Artikel	76

1.	 De	secretaris	van	het	centrale	tuchtcollege	bewaart	en	registreert	de	hem	overeenkomstig	

artikel	72,	eerste	lid,	toegezonden	beslissingen.

2.	 De	secretaris	van	het	centrale	tuchtcollege	verstrekt	desgevraagd	aan	de	tuchtcolleges,	de	

leden	van	de	rechterlijke	macht	en	de	ambtenaren	van	het	openbaar	ministerie	inlichtingen	

omtrent	onherroepelijke	beslissingen.

3.	 Bij	algemene	maatregel	van	bestuur	kunnen	omtrent	het	in	het	eerste	en	het	tweede	lid	bepaal-

de	nadere	regels	worden	gesteld.	Daarbij	kunnen	de	in	het	eerste	lid	gestelde	verplichtingen,	

voor	zover	zulks	uit	het	oogpunt	van	een	goede	rechtsbedeling	toelaatbaar	is,	worden	beperkt.

Artikel	77

De	secretarissen	van	de	tuchtcolleges	kunnen	aan	degene	die	daarom	verzoekt,	tegen	beta-

ling	der	kosten,	afschriften	van	onherroepelijke	beslissingen	van	de	tuchtcolleges	verstrekken.	

Zodanige	afschriften	worden	niet	dan	na	machtiging	van	de	voorzitter	van	het	college	dat	de	

desbetreffende	beslissing	heeft	gegeven,	verstrekt.	Een	verzoek	daartoe	wordt	alleen	toege-

staan	ingeval	de	verzoeker	heeft	aangetoond	dat	hij	daarbij	belang	heeft.	In	de	afschriften	wor-

den	de	in	de	desbetreffende	beslissingen	vermelde	namen,	voornamen	en	woonplaatsen	van	de	

klagers,	degenen	over	wie	is	geklaagd,	de	getuigen	en	de	deskundigen	weggelaten.

Artikel	78

De	tuchtcolleges	brengen	jaarlijks	vóór	1	april	verslag	uit	omtrent	hun	werkzaamheden	in	het	

afgelopen	kalenderjaar.	Dit	verslag	wordt,	tegen	betaling	der	kosten,	algemeen	verkrijgbaar	

gesteld.
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9.2	 Tuchtrechtbesluit	BIG	

(Tekst	geldend	op:	29-01-2014)

Hoofdstuk	1		Begripsbepaling

Artikel	1

ln	dit	besluit	wordt	verstaan	onder	«de	wet»:	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	gezond-

heidszorg.

Hoofdstuk	2		Tuchtrecht

Paragraaf	1.	Regionale	tuchtcolleges	

Artikel	2

1.	 Er	zijn	vijf	regionale	tuchtcolleges	waarvan	de	zetels	zijn	te	Groningen,	Zwolle,	Amsterdam,		

Den	Haag	en	Eindhoven.

2.	 De	ambtsgebieden	van	de	tuchtcolleges	omvatten	de	volgende	provincies:	

a.	 van	het	tuchtcollege	te	Groningen:	de	provincies	Groningen,	Friesland	en	Drente;	

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

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

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

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

Artikel	3

1.	 Het	regionale	tuchtcollege	te	Amsterdam	is	bevoegd	tot	het	behandelen	van	een	zaak	in	eerste	

aanleg	indien	degene	over	wie	wordt	geklaagd,	geen	bekende	woonplaats	heeft.

2.	 Indien	degene	over	wie	wordt	geklaagd	een	bekende	woonplaats	in	het	buitenland	heeft,	is	tot	

het	behandelen	van	een	zaak	in	eerste	aanleg	bevoegd	het	regionale	tuchtcollege	binnen	wiens	

ambtsgebied	het	desbetreffende	handelen	of	nalaten	is	geschied.

3.	 Indien	ter	zake	van	hetzelfde	handelen	of	nalaten	wordt	geklaagd	over	meerdere	personen	als	

bedoeld	in	artikel	47,	tweede	lid,	van	de	wet,	die	niet	in	het	ambtsgebied	van	één	tuchtcollege	

wonen,	is	tot	het	behandelen	van	een	zaak	in	eerste	aanleg	bevoegd	het	regionale	tuchtcollege	

binnen	wiens	ambtsgebied	het	desbetreffende	handelen	of	nalaten	is	geschied.

4.	 Indien	het	handelen	of	nalaten	is	geschied	binnen	het	ambtsgebied	van	meer	dan	één	tucht-

college	en	ter	zake	van	dat	handelen	of	nalaten	wordt	geklaagd	over	meerdere	personen	als	

bedoeld	in	artikel	47,	tweede	lid,	van	de	wet,	die	niet	in	het	ambtsgebied	van	één	tuchtcollege	

wonen,	is	tot	het	behandelen	van	een	zaak	in	eerste	aanleg	bevoegd	het	regionale	tuchtcollege	

binnen	welks	ambtsgebied	de	klager	woont.

5.	 Indien	een	klaagschrift	is	ingediend	bij	een	regionaal	tuchtcollege	ter	zake	van	enig	in	artikel	

47,	eerste	lid,	van	de	wet	bedoeld	handelen	of	nalaten	van	een	lid-beroepsgenoot	of	plaats-

vervangend	lid-beroepsgenoot	van	dat	tuchtcollege,	verwijst	de	voorzitter	van	het	college	de	

zaak	naar	een	aangrenzend	regionaal	tuchtcollege.	De	zaak	wordt	alsdan	behandeld	door	het	

tuchtcollege	waarnaar	is	verwezen.

6.	 Indien	het	klaagschrift	is	ingediend	bij	een	onbevoegd	tuchtcollege,	wordt	het	onverwijld	door-

gezonden	aan	het	bevoegde	tuchtcollege,	onder	gelijktijdige	mededeling	hiervan	aan	de	klager.	

In	het	geval,	bedoeld	in	de	eerste	volzin,	geldt	als	de	datum	van	indiening	van	het	klaagschrift	

die	van	indiening	bij	het	onbevoegde	college.
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Paragraaf	2.	Procedure	in	eerste	aanleg	

Artikel	4

1.	 Het	klaagschrift	bevat:

a.		de	naam,	de	voornamen	en	het	adres	van	de	klager;

b.	 de	klacht	en	de	feiten	en	gronden	waarop	deze	berust;

c.	 de	naam,	het	werkadres	en,	voor	zover	bekend,	het	woonadres	van	degene	over	wie	wordt	

geklaagd;

d.	 indien	het	enig	handelen	of	nalaten,	bedoeld	in	artikel	47,	eerste	lid,	onder	a,	aanhef,	van	de	

wet	betreft	en	de	in	dat	onderdeel,	onder	1°	of	2°,	bedoelde	persoon	niet	de	klager	is,	diens	

naam	en,	zo	mogelijk,	diens	adres;

e.	 indien	geklaagd	wordt	door:

1.	 een	rechtstreeks	belanghebbende:	een	duidelijke	aanduiding	van	het	belang	dat	de	klager	

bij	het	onderwerp	van	de	klacht	heeft;

2.	 de	beroepsbeoefenaar	die	aan	degene	over	wie	wordt	geklaagd	een	opdracht	heeft	gege-

ven:	een	duidelijke	omschrijving	van	de	onderlinge	verhouding;

3.	 een	persoon	of	een	orgaan	als	bedoeld	in	artikel	65,	eerste	lid,	onder	c,	van	de	wet:	een	

duidelijke	omschrijving	van	de	verhouding	tot	degene	over	wie	wordt	geklaagd;

4.	 een	hoofdinspecteur	of	een	inspecteur	als	bedoeld	in	artikel	65,	eerste	lid,	onder	d,	van	

de	wet:	vermelding	van	diens	hoedanigheid.

2.	 Het	klaagschrift	is	ondertekend	door	de	klager,	zijn	advocaat	of	een	andere	gemachtigde.

3.	 De	secretaris	van	het	tuchtcollege	tekent	onverwijld	de	datum	van	ontvangst	op	het	klaag-

schrift	aan.

Artikel	5

Indien	het	klaagschrift	niet	voldoet	aan	artikel	4,	eerste	of	tweede	lid,	deelt	het	tuchtcollege	de	

klager,	indien	deze	bekend	is,	mede	in	hoeverre	het	klaagschrift	onvolledig	is	en	nodigt	hem	uit	

het	verzuim	binnen	een	bepaalde	termijn	te	herstellen.

Artikel	6

1.	 Van	het	verhandelde	tijdens	het	vooronderzoek,	bedoeld	in	artikel	66	van	de	wet,	maakt	de-

gene	die	optreedt	als	secretaris,	proces-verbaal	op.

2.	 Het	proces-verbaal	bevat	de	zakelijke	inhoud	van	de	verklaringen	van	de	klager,	degene	over	

wie	is	geklaagd,	de	getuigen	en	de	deskundigen.	Degene	die	het	vooronderzoek	verricht,	kan	

ambtshalve	of	op	verzoek	van	een	in	de	eerste	volzin	bedoeld	persoon	bepalen	dat	een	verkla-

ring	geheel	of	gedeeltelijk	woordelijk	zal	worden	opgenomen.

3.	 Het	proces-verbaal	wordt	ondertekend	door	degene	die	het	vooronderzoek	verricht	en	degene	

die	optreedt	als	secretaris.

Artikel	7

De	terechtzitting	vindt	plaats	op	de	standplaats	van	het	regionale	tuchtcollege.	

Artikel	8

1.	 De	secretaris	nodigt	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	schriftelijk	uit	op	de	terecht-

zitting	te	verschijnen,	onder	mededeling	van	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	zijn	uitgenodigd	of	opgeroepen.

2.	 Bij	de	uitnodiging	wordt	een	termijn	van	ten	minste	drie	weken	in	acht	genomen.	Indien	de	

inspecteur	voor	de	gezondheidszorg	een	verzoek	als	bedoeld	in	artikel	65,	zesde	lid,	van	de	

wet	heeft	gedaan,	mag	een	kortere	termijn	in	acht	worden	genomen.	In	dat	geval	bepaalt	het	

tuchtcollege	welke	termijnen	in	plaats	van	die	genoemd	in	de	artikelen	9	en	18,	in	acht	moeten	
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worden	genomen.	Van	het	verzoek	van	de	inspecteur	en	van	de	door	het	tuchtcollege	vastge-

stelde	termijnen	wordt	door	de	secretaris	mededeling	gedaan	in	de	uitnodiging.

Artikel	9

1.	 De	namen	van	de	getuigen	en	de	deskundigen	die	door	de	klager	of	degene	over	wie	is	ge-

klaagd,	zijn	uitgenodigd	of	opgeroepen,	worden	ten	minste	een	week	vóór	de	terechtzitting	aan	

de	secretaris	van	het	tuchtcollege	meegedeeld.	De	secretaris	brengt	de	klager	en	degene	over	

wie	is	geklaagd,	onverwijld	op	de	hoogte	van	de	namen	van	de	getuigen	en	deskundigen	die	

nog	niet	bij	hen	bekend	zijn.

2.	 Processtukken	kunnen	uiterlijk	tot	twee	weken	vóór	de	terechtzitting	bij	de	secretaris	worden	

ingediend.

Artikel	10

1.	 De	samenstelling	van	het	tuchtcollege	blijft	van	de	eerste	behandeling	ter	terechtzitting	af	tot	

de	beslissing	in	raadkamer	onveranderd.

2.	 Indien	wijziging	van	de	samenstelling	noodzakelijk	is,	wordt	de	behandeling	van	de	zaak	op	de	

terechtzitting	opnieuw	aangevangen.	Artikel	8	is	van	overeenkomstige	toepassing.

Artikel	11

1.	 De	voorzitter	opent,	leidt	en	sluit	de	terechtzitting.

2.	 Hij	handhaaft	de	orde	op	de	zitting	en	kan	daartoe	de	hulp	van	de	sterke	arm	inroepen.

3.	 De	voorzitter	kan	degene	die	tijdens	de	zitting	de	stilte	of	orde	verstoort	dan	wel	tekenen	van	

goed-	of	afkeuring	geeft,	laten	verwijderen.

Artikel	12

De	voorzitter	beslist	de	ter	terechtzitting	voorkomende	geschillen	betreffende	de	wijze	waarop	

de	zaak	wordt	behandeld.

Artikel	13

1.	 Alle	verschenen	getuigen	en	deskundigen	worden	gehoord.	De	voorzitter	bepaalt	de	volgorde	

van	het	horen.

2.	 De	getuigen	en	deskundigen	worden	gehoord	door	de	voorzitter.	De	andere	leden	van	het	tucht-

college	kunnen	eveneens	vragen	stellen.

3.	 Door	tussenkomst	van	de	voorzitter	kunnen	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	vragen	

stellen	aan	de	getuigen	en	de	deskundigen.

Artikel	14

1.	 Het	horen	van	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd	geschiedt	door	de	voorzitter.	De	an-

dere	leden	van	het	tuchtcollege	kunnen	eveneens	vragen	stellen.

2.	 Door	tussenkomst	van	de	voorzitter	kunnen	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd,	elkaar	

vragen	stellen.

Artikel	15

1.	 Van	het	verhandelde	op	de	terechtzitting	maakt	de	secretaris	procesverbaal	op.	Artikel	6,	

tweede	lid,	is	van	overeenkomstige	toepassing.

2.	 Het	proces-verbaal	wordt	ondertekend	door	de	voorzitter	en	de	secretaris.	

Artikel	16

1.	 Het	tuchtcollege	beraadslaagt	en	beslist	in	raadkamer	en	grondt	de	uitspraak	uitsluitend	op	

hetgeen	ter	terechtzitting	heeft	plaatsgevonden	en	op	de	processtukken.	

2.	 Het	college	beslist	bij	meerderheid	van	stemmen.	De	secretaris	heeft	een	adviserende	stem.

3.	 Wanneer	drie	of	meer	opvattingen	zijn	gegeven,	wordt	beslist	in	de	zin	die	het	meest	overeen-

komt	met	de	opvatting	van	de	meerderheid.	
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Artikel	17

1.	 Onverminderd	artikel	69,	tweede	en	derde	lid,	van	de	wet,	bevat	de	eindbeslissing	van	het	

tuchtcollege:

a.	 de	naam,	de	voornamen	en	de	woonplaats	van	de	klager;

b.	 de	naam,	de	voornamen	en,	voor	zover	bekend,	het	werkadres	van	degene	over	wie	is	ge-

klaagd;

c.	 de	naam	en	de	voornamen	van	de	raadsman	van	de	klager	en	van	die	van	degene	over	wie	is	

geklaagd,	alsmede	de	plaats	waar	deze	personen	hun	beroep	uitoefenen;

d.	 een	omschrijving	van	de	feiten	en	omstandigheden	die	naar	aanleiding	van	de	klacht	zijn	

onderzocht;

e.	 de	namen	van	de	voorzitter	en	de	andere	leden	van	het	tuchtcollege	die	de	zaak	hebben	

behandeld,	en	van	de	secretaris.

2.	 De	eindbeslissing	wordt	door	de	voorzitter	en	de	secretaris	ondertekend.	Bij	verhindering	van	

een	van	hen	wordt	diens	plaats	ter	zake	van	de	ondertekening	ingenomen	door	een	ander	lid	

van	het	college	dan	de	voorzitter	dat	de	behandeling	van	de	zaak	op	de	terechtzitting	heeft	

bijgewoond.

3.	 Op	het	afschrift	van	de	eindbeslissing,	bedoeld	in	artikel	72,	eerste	lid,	van	de	wet,	wordt	het	

rechtsmiddel	vermeld	dat	tegen	die	beslissing	voor	de	klager	of	degene	over	wie	is	geklaagd,	

openstaat.

Artikel	18

1.	 Het	regionale	tuchtcollege	draagt	ervoor	zorg	dat	er	ten	minste	acht	dagen	voor	de	dag	van	de	

behandeling	van	een	zaak	op	een	openbare	terechtzitting	of	van	een	openbare	uitspraak,	in	het	

gebouw	waarin	het	tuchtcollege	zitting	houdt,	een	rollijst	ter	inzage	ligt	waarop	is	aangegeven	

de	plaats,	de	dag	en	het	uur	van	de	openbare	terechtzitting	of	uitspraak,	met	een	aanduiding	

van	de	desbetreffende	zaak.

2.	 Plaats,	dag	en	uur	van	een	niet-openbare	uitspraak	worden	ten	minste	acht	dagen	voor	de	

uitspraak	schriftelijk	meegedeeld	aan	de	klager	en	degene	over	wie	is	geklaagd.

Paragraaf	3.	Procedure	in	beroep	

Artikel	19

1.	 Het	beroepschrift	bevat:

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

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

c.	 de	gronden	van	het	beroep.

2.	 Het	beroepschrift	is	ondertekend	door	degene	die	het	beroep	instelt,	zijn	advocaat	of	een	

andere	gemachtigde.

3.	 Het	beroepschrift	wordt	ingezonden	bij	het	regionale	tuchtcollege	dat	de	eindbeslissing	waar-

tegen	beroep	wordt	ingesteld,	heeft	gegeven.

4.	 Indien	het	beroepschrift	is	ingezonden	bij	het	centrale	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.

Artikel	20

1.	 De	secretaris	van	het	regionale	tuchtcollege	tekent	onverwijld	de	datum	van	ontvangst	op	het	

beroepschrift	aan	en	zendt	de	op	de	zaak	betrekking	hebbende	processtukken	zo	spoedig	mo-

gelijk	aan	het	centrale	tuchtcollege.	

2.	 De	secretaris	van	het	regionale	tuchtcollege	stelt	degenen	die	op	grond	van	artikel	72,	eerste	

lid,	van	de	wet	een	afschrift	van	de	eindbeslissing	ontvangen,	ervan	in	kennis	dat	tegen	die	

beslissing	beroep	is	ingesteld.
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Artikel	21

Indien	het	beroepschrift	niet	voldoet	aan	artikel	19,	eerste	en	tweede	lid,	deelt	het	centrale	

tuchtcollege	aan	de	indiener	van	het	beroep	mede	in	hoeverre	het	beroepschrift	onvolledig	is	

en	nodigt	hem	uit	het	verzuim	binnen	een	bepaalde	termijn	te	herstellen.

Artikel	22

Op	de	procedure	in	beroep	zijn	de	artikelen	6	tot	en	met	16,	17	eerste	en	tweede	lid,	en	18	van	

overeenkomstige	toepassing.

Hoofdstuk	3		Herziening

Artikel	23

1.	 Herziening	van	een	onherroepelijk	geworden	eindbeslissing	als	bedoeld	in	artikel	52	van	de	

wet,	wordt	schriftelijk	verzocht	bij	het	centrale	tuchtcollege	door	degene	over	wie	was	ge-

klaagd.

2.	 Het	verzoekschrift	vermeldt	de	gronden	waarop	het	berust,	met	bijvoeging	van	de	bescheiden	

waaruit	van	die	gronden	kan	blijken.

3.	 Het	verzoekschrift	is	ondertekend	door	de	indiener	van	het	verzoek,	zijn	advocaat	of	een	an-

dere	gemachtigde.

Artikel	24

Indien	het	verzoek	tot	herziening	niet	voldoet	aan	het	vereiste,	bedoeld	in	artikel	23,	tweede	

lid,	verklaart	het	centrale	tuchtcollege	bij	met	redenen	omklede	beslissing	de	indiener	niet-

ontvankelijk.

Artikel	25

1.	 Indien	geen	toepassing	wordt	gegeven	aan	artikel	24,	gelast	de	voorzitter	van	het	centrale	

tuchtcollege	dat	het	verzoek	verder	wordt	behandeld	op	een	openbare	terechtzitting	op	een	

door	hem	te	bepalen	dag.

2.	 Zodra	de	behandeling	op	de	terechtzitting	is	gelast,	benoemt	de	voorzitter	een	ander	lid	of	een	

plaatsvervangend	lid	van	het	college	tot	rapporteur.	

3.	 De	indiener	van	het	verzoek	tot	herziening	en	de	oorspronkelijke	klager,	indien	zijn	adres	hier	

te	lande	bekend	is,	worden	ten	minste	drie	weken	voor	de	dag	van	de	terechtzitting	schriftelijk	

van	die	dag	in	kennis	gesteld.

Artikel	26

1.	 De	rapporteur	brengt	op	de	terechtzitting	zijn	verslag	uit,	behelzende	een	overzicht	van	de	

relevante	feiten	en	omstandigheden	die	uit	de	behandeling	van	de	zaak	die	heeft	geleid	tot	de	

eindbeslissing	waarvan	herziening	is	verzocht,	en	naar	aanleiding	van	het	verzoek	tot	herzie-

ning	bekend	zijn	geworden.	Daarna	worden	de	indiener	van	het	verzoek	tot	herziening	en	de	

oorspronkelijke	klager	door	de	voorzitter	in	de	gelegenheid	gesteld	het	woord	te	voeren.	Artikel	

65,	negende	lid,	van	de	wet	is	van	overeenkomstige	toepassing.

2.	 Het	centrale	tuchtcollege	bepaalt	vervolgens	de	dag	en	de	plaats	van	de	uitspraak.	De	uit-

spraak	vindt	plaats	op	een	openbare	terechtzitting.

Artikel	27

1.	 Van	het	verhandelde	tijdens	de	terechtzitting	maakt	de	secretaris	van	het	centrale	tuchtcollege	

proces-verbaal	op.

2.	 Het	proces-verbaal	bevat	de	zakelijke	inhoud	van	het	verslag	van	de	rapporteur	en	van	de	

verklaringen	van	de	indiener	van	het	verzoek	tot	herziening	en	de	oorspronkelijke	klager.	De	

voorzitter	kan	ambtshalve	of	op	verzoek	van	een	in	de	eerste	volzin	bedoeld	persoon	bepalen	
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dat	het	verslag	of	een	verklaring	geheel	of	gedeeltelijk	woordelijk	zal	worden	opgenomen.

3.	 Het	proces-verbaal	wordt	door	de	voorzitter	en	de	secretaris	ondertekend.	

4.	 Met	betrekking	tot	de	behandeling	op	de	terechtzitting	zijn	de	artikelen	10,	11,	12,	16	en	18	van	

overeenkomstige	toepassing.

Artikel	28

1.	 Indien	het	centrale	tuchtcollege	het	verzoek	tot	herziening	ongegrond	acht,	wijst	het	college	

dat	bij	met	redenen	omklede	uitspraak	af.

2.	 De	uitspraak	wordt	op	schrift	gesteld	en	bevat	de	namen	van	de	voorzitter	en	de	andere	leden	

van	het	centrale	tuchtcollege	die	de	zaak	hebben	behandeld,	en	van	de	secretaris.	Artikel	17,	

tweede	lid,	is	van	overeenkomstige	toepassing.	

Artikel	29

1.	 Indien	het	centrale	tuchtcollege	het	verzoek	tot	herziening	gegrond	acht,	beveelt	het	de	op-

schorting	van	de	uitvoering	van	de	eindbeslissing	waarvan	herziening	is	verzocht	en	verwijst	

het	de	zaak	naar	een	regionaal	tuchtcollege	dat	van	de	zaak	nog	geen	kennis	heeft	genomen	

teneinde	hetzij	de	desbetreffende	eindbeslissing	te	handhaven,	hetzij,	met	vernietiging	daar-

van,	de	klager	niet-ontvankelijk	te	verklaren,	de	klacht	af	te	wijzen	dan	wel	de	indiener	van	

het	verzoek	tot	herziening	een	minder	zware	maatregel	op	te	leggen	dan	de	bij	de	vernietigde	

eindbeslissing	opgelegde	maatregel.

2.	 Het	centrale	tuchtcollege	draagt	zo	spoedig	mogelijk	alle	op	de	zaak	betrekking	hebbende	stuk-

ken	over	aan	het	regionale	tuchtcollege	waarnaar	de	zaak	is	verwezen.	

Artikel	30

1.	 Van	een	bevel	als	bedoeld	in	artikel	29,	eerste	lid,	wordt	een	afschrift	gezonden	aan	de	indiener	

van	het	verzoek	tot	herziening,	aan	Onze	Minister,	aan	de	hoofdinspecteur	en	de	regionale	

inspecteur	voor	de	gezondheidszorg	wie	de	aangelegenheid	uit	hoofde	van	de	aan	hun	toever-

trouwde	belangen	aangaat,	en,	indien	de	indiener	van	het	verzoek	tot	herziening	een	militair	is,	

aan	Onze	Minister	van	Defensie.

2.	 Indien	bij	de	eindbeslissing	waarvan	herziening	is	verzocht,	een	van	de	in	artikel	48,	eerste	lid,	

onder	d,	e	en	f,	en	derde	lid,	van	de	wet	omschreven	maatregelen	was	opgelegd,	maakt	Onze	

Minister,	na	ontvangst	van	het	afschrift,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	aantekening	van	de	opschor-

ting	van	de	desbetreffende	eindbeslissing	in	het	register.	Zolang	het	bevel	tot	opschorting	

van	kracht	is,	wordt	de	betrokkene	voor	de	toepassing	van	wettelijke	bepalingen,	betrekking	

hebbende	op	degenen	die	in	het	desbetreffende	register	ingeschreven	staan,	gelijkgesteld	met	

een	ingeschrevene,	behalve	indien	bij	de	desbetreffende	eindbeslissing	ten	aanzien	van	hem	de	

maatregel,	bedoeld	in	artikel	48,	derde	lid,	van	de	wet	was	opgelegd.

3.	 Van	de	aantekening	van	de	opschorting	in	het	register	en	de	gelijkstelling,	bedoeld	in	het	

tweede	lid,	tweede	volzin,	wordt	aan	de	indiener	van	het	verzoek	om	herziening	schriftelijk	

mededeling	gedaan.

Artikel	31

1.	 Na	de	verwijzing,	bedoeld	in	artikel	29,	gelast	de	voorzitter	van	het	regionale	tuchtcollege	

waarnaar	de	zaak	is	verwezen,	een	vooronderzoek.

2.	 De	behandeling	van	de	verwezen	zaak	vindt	vervolgens	plaats	met	overeenkomstige	toepassing	

van	de	artikelen	65,	negende	lid,	66,	eerste	lid,	tweede	volzin,	en	tweede	tot	en	met	zevende	

lid,	67,	68,	69,	eerste	en	derde	lid,	70,	71	en	72	van	de	wet,	en	6	tot	en	met	16	en	18	van	dit	

besluit,	met	dien	verstande	dat,	voor	zover	in	vorengenoemde	artikelen	verplichtingen	van	het	

tuchtcollege	ten	aanzien	van	de	oorspronkelijke	klager	zijn	opgenomen,	deze	slechts	gelden	

indien	zijn	adres	hier	te	lande	bekend	is.	Voorts	is	artikel	17	van	dit	besluit	van	overeenkom-

stige	toepassing,	behoudens	voor	zover	daarin	wordt	verwezen	naar	artikel	69,	tweede	lid,	van	

de	wet.
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Artikel	32

1.	 Indien	het	regionale	tuchtcollege	in	de	verwezen	zaak	beslist	dat	de	eindbeslissing	waarbij	een	

maatregel	als	bedoeld	in	artikel	48,	eerste	lid,	onder	d,	e	of	f,	of	derde	lid,	van	de	wet	was	opge-

legd,	wordt	gehandhaafd,	verwijdert	Onze	Minister	de	aantekening	van	de	opschorting,	bedoeld	

in	artikel	30,	tweede	lid,	zodra	hij	het	afschrift	van	de	beslissing	heeft	ontvangen.

2.	 Indien	de	beslissing	van	het	regionale	tuchtcollege	in	de	verwezen	zaak	inhoudt	dat	de	eindbe-

slissing	waarvan	herziening	is	gevraagd,	wordt	vernietigd	en	dat	een	maatregel	als	bedoeld	in	

artikel	48,	eerste	lid,	onder	e,	van	de	wet	wordt	opgelegd,	wordt	die	maatregel	aangetekend	in	

het	register	onder	gelijktijdige	verwijdering	van	de	aantekening	van	de	oorspronkelijk	opge-

legde	maatregel	en	van	die	van	de	opschorting.	Indien	bij	de	beslissing	van	het	college	in	de	

verwezen	zaak	de	maatregel	van	schorsing	wordt	opgelegd,	worden	de	aantekeningen	van	de	

oorspronkelijk	opgelegde	maatregel	en	van	de	opschorting	daarvan	in	het	register	verwijderd.	

Van	de	schorsing	wordt	slechts	aantekening	gemaakt	in	het	register	voor	zover	de	duur	daar-

van	langer	is	dan	de	periode	gedurende	welke	de	oorspronkelijk	opgelegde	maatregel	reeds	ten	

uitvoer	is	gelegd.

3.	 Indien	de	beslissing	van	het	regionale	tuchtcollege	inhoudt	dat	de	eindbeslissing	waarbij	een	

maatregel	als	bedoeld	in	artikel	48,	eerste	lid,	onder	d,	e	of	f,	of	derde	lid,	van	de	wet	was	

opgelegd,	wordt	vernietigd	en	dat	de	klager	niet-ontvankelijk	wordt	verklaard,	de	klacht	wordt	

afgewezen	dan	wel	ten	aanzien	van	de	betrokkene	een	maatregel	als	bedoeld	in	artikel	48,	

eerste	lid,	onder	a,	b	of	c,	van	de	wet	wordt	opgelegd,	worden	de	aantekeningen	in	het	register	

van	de	oorspronkelijke	maatregel	en	van	de	opschorting,	verwijderd.

Hoofdstuk	4		Maatregelen	wegens	ongeschiktheid

Artikel	33

De	voordracht	aan	het	college	van	medisch	toezicht	tot	het	treffen	van	een	voorziening	als	

bedoeld	in	artikel	79,	tweede	lid,	van	de	wet,	wordt	gedaan	door	de	regionale	inspecteur	of	de	

hoofdinspecteur	voor	de	gezondheidszorg.	

Artikel	34

1.	 Met	betrekking	tot	de	behandeling	van	een	zaak	door	het	college	van	medisch	toezicht	zijn	de	

artikelen	6	tot	en	met	18	van	overeenkomstige	toepassing,	met	dien	verstande	dat	in	plaats	van	

«de	klager»	en	«degene	over	wie	is	geklaagd»	telkens	wordt	gelezen	«de	inspecteur	voor	de	

gezondheidszorg,	bedoeld	in	artikel	33»	onderscheidenlijk	«degene	op	wie	de	voordracht	be-

trekking	heeft»	en	dat	in	artikel	17,	eerste	lid,	onder	d,	in	plaats	van	«de	klacht»	wordt	gelezen	

«de	voordracht».

2.	 Op	de	procedure	in	beroep	tegen	een	eindbeslissing	van	het	college	van	medisch	toezicht	zijn	

de	artikelen	19	tot	en	met	22	van	overeenkomstige	toepassing.	

Hoofdstuk	6		Slotbepalingen

Artikel	35

Dit	besluit	treedt	in	werking	op	een	bij	koninklijk	besluit	te	bepalen	tijdstip.

Artikel	36

Dit	besluit	wordt	aangehaald	als:	Tuchtrechtbesluit	BIG.
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9.3 Reglement	van	de	Regionale	Tuchtcolleges	voor	de	

Gezondheidszorg	

De	Regionale	Tuchtcolleges	voor	de	Gezondheidszorg	hebben	uit	een	oogpunt	van	behoor-

lijke	rechtspleging	het	navolgende	reglement	vastgesteld.	Dit	reglement	geldt	in	aanvul-

ling	op	het	bepaalde	in	de	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	gezondheidszorg	en	het	

Tuchtrechtbesluit	BIG.

Begripsbepalingen

Artikel	1

In	dit	reglement	wordt	verstaan	onder:

a.	 ‘wet’:	Wet	op	de	beroepen	in	de	individuele	gezondheidszorg;

b.		‘besluit’:	Tuchtrechtbesluit	BIG;

c.		 ‘college’:	regionaal	tuchtcollege;

d.		‘voorzitter’:	de	voorzitter	van	het	regionaal	tuchtcollege;

e.		 ‘vooronderzoeker’:	degene	die	is	aangewezen	om	het	vooronderzoek	te	verrichten;

f.	 ‘mondeling	vooronderzoek’:	het	horen	van	klager	en	degene	over	wiens	handelen	of	nalaten	

wordt	geklaagd	op	de	voet	van	artikel	66,	tweede	lid,	van	de	wet;

g.		‘verweerder’:	degene	over	wiens	handelen	of	nalaten	wordt	geklaagd.

Processtukken

Artikel	2

1.		 De	processtukken	worden	in	de	Nederlandse	taal	gesteld	en	ingediend	per	post.

2.	 Indiening	per	fax	is	toegestaan.	Het	tijdstip	van	ontvangst	van	de	fax	bepaalt	de	dag	van	in-

diening,	mits	de	originele	stukken	de	dag	erna	op	het	secretariaat	worden	bezorgd	of	per	post	

worden	ontvangen.	Het	niet	tijdig	nabezorgen	of	nazenden	van	de	originele	stukken	brengt	mee	

dat	zij	niet	in	behandeling	worden	genomen,	tenzij	de	voorzitter	anders	beslist.

Artikel	3

1.		 Indien	de	klacht	betrekking	heeft	op	de	behandeling	of	beoordeling	van	een	patiënt	of	cliënt	

voegt	de	verweerder	bij	zijn	verweerschrift	de	relevante	aantekeningen	en	andere	gegevens	en	

gegevensdragers	uit	zijn	behandeldossier.

2.		Indien	hij	aan	het	bepaalde	in	het	eerste	lid	niet	kan	of	mag	voldoen,	geeft	hij	daarvan	gemoti-

veerd	bericht	aan	de	secretaris	van	het	college.

Artikel	4

1.	 Er	wordt	gelegenheid	geboden	tot	repliek	en	dupliek,	tenzij	de	voorzitter	of	de	vooronderzoe-

ker	anders	beslist.

2.	 Het	secretariaat	draagt	zorg	voor	toezending	aan	de	wederpartij	van	de	stukken	die	een	partij	

bij	het	college	heeft	ingediend.	De	secretaris	kan	extra	kopieën	verlangen.

3.	 Op	stukken	die	later	dan	twee	weken	voor	de	terechtzitting	zijn	ingediend,	slaat	het	college	

geen	acht,	tenzij	de	voorzitter	anders	beslist.

Termijnen

Artikel	5

1.		 De	termijn	voor	het	indienen	van	het	verweerschrift	en	eventueel	repliek	en	dupliek	bedraagt	

telkens	vier	weken.

2.		De	voorzitter	of	de	vooronderzoeker	kan	deze	termijn	ambtshalve	of	op	verzoek	van	een	partij	

verlengen	of	bekorten.
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3.		Het	verzoek	bedoeld	in	het	tweede	lid	dient	gemotiveerd	te	zijn	en	voor	ommekomst	van	de	

termijn	per	gewone	post	of	per	fax	te	worden	gericht	aan	de	secretaris	van	het	college.

Tolk	en	vertaler

Artikel	6

Indien	een	partij	in	enig	stadium	van	de	procedure	de	bijstand	van	een	tolk	of	vertaler	behoeft,	

dient	zij	zelf	in	die	behoefte	te	voorzien.

Mondeling	vooronderzoek

Artikel	7

De	vooronderzoeker	bepaalt	de	dag	en	het	tijdstip	van	het	mondeling	vooronderzoek.	Uitstel	

wegens	verhindering	wordt	hoogstens	eenmaal	verleend,	mits	gemotiveerd	gevraagd	binnen	

twee	weken	na	de	verzending	van	de	uitnodiging.

Deskundigenbericht

Artikel	8

1.		 Het	college	kan	besluiten	een	deskundige	te	benoemen	voor	het	uitbrengen	van	een	bericht	ter	

zitting	dan	wel	voor	het	uitbrengen	van	een	schriftelijk	bericht.

2.		Het	college	stelt	partijen	in	de	gelegenheid	zich	uit	te	laten	over	de	keuze	van	de	deskundige.

3.		Indien	een	schriftelijk	bericht	wordt	gevraagd,	worden	partijen	geïnformeerd	over	de	door	het	

college	te	stellen	vragen.	Zij	worden	daarbij	in	de	gelegenheid	gesteld	op	deze	vragen	commen-

taar	te	leveren	en	aanvullende	schriftelijke	vragen	voor	te	stellen	binnen	een	termijn	van	twee	

weken.

4.		Het	college	beslist	uiteindelijk	over	de	persoon	van	de	deskundige	en	de	vragen	die	deze	wor-

den	gesteld.

5.		Vervolgens	worden	de	vragen	aan	de	deskundige	gezonden	met	het	verzoek	binnen	een	termijn	

van	maximaal	acht	weken	daarop	bij	een	schriftelijk	bericht	te	antwoorden.	Het	college	kan	

deze	termijn	verlengen	op	verzoek	van	de	deskundige.

6.		Na	binnenkomst	van	het	bericht	van	de	deskundige	als	bedoeld	in	het	vierde	lid	zendt	de	

secretaris	van	het	college	afschriften	daarvan	aan	partijen.	Partijen	worden	in	de	gelegenheid	

gesteld	daarop	te	reageren,	hetzij	schriftelijk	binnen	een	termijn	van	vier	weken	vanaf	de	dag	

van	verzending	van	het	afschrift,	hetzij	mondeling	ter	terechtzitting,	zulks	ter	beoordeling	van	

de	voorzitter.

7.		 De	voorgaande	leden	zijn	van	overeenkomstige	toepassing	op	de	inschakeling	van	een	deskun-

dige	in	het	vooronderzoek.	De	bevoegdheden	die	volgens	het	in	die	leden	bepaalde	toekomen	

aan	het	college	komen	in	dat	geval	toe	aan	de	vooronderzoeker.

De	behandeling	ter	terechtzitting

Artikel	9

1.		 Als	de	secretaris	van	het	college	een	voorlopige	kennisgeving	heeft	verzonden	van	de	datum	

van	de	behandeling	ter	terechtzitting,	kan	een	gemotiveerd	verzoek	tot	uitstel	uiterlijk	binnen	

twee	weken	daarna	worden	gedaan.

2.		Verzoeken	tot	uitstel	van	de	behandeling	worden	niet	gehonoreerd,	indien	de	uitnodiging	als	

bedoeld	in	artikel	8	van	het	besluit	is	verzonden.	De	voorzitter	kan	hiervan	in	bijzondere	geval-

len	afwijken,	zo	mogelijk	na	overleg	met	de	voorzitter	die	de	desbetreffende	zitting	leidt.

Artikel	10

De	voorzitter	die	de	desbetreffende	zitting	leidt,	kan	de	pleidooien	doen	bekorten,	indien	de
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voor	de	behandeling	van	de	zaak	uitgetrokken	en	aan	partijen	bekende	tijd	dreigt	te	worden	

overschreden.

Sluiting	van	het	onderzoek

Artikel	11

1.		 Na	de	sluiting	van	het	onderzoek	ter	terechtzitting	is	elke	vorm	van	correspondentie	over	de	

behandelde	zaak	met	het	college,	zijn	leden	en	zijn	secretariaat	daaronder	begrepen,	uitgeslo-

ten,	tenzij	daarover	met	partijen	ter	terechtzitting	afspraken	zijn	gemaakt.

2.		De	secretaris	zendt	eventuele	brieven	en	andere	berichten	die	zijn	verstuurd	in	strijd	met	het	

bepaalde	in	het	eerste	lid	onverwijld	retour	aan	de	afzender.

Klachten

Artikel	12

1.		 Een	belanghebbende	kan	schriftelijk	een	klacht	indienen	bij	de	voorzitter	over	de	wijze	waarop	

het	college	of	een	van	zijn	leden	zich	heeft	gedragen.

2.		Ook	een	klacht	over	de	wijze	waarop	een	persoon	die	bij	het	college	werkzaam	is	zich	heeft	ge-

dragen	kan	worden	ontvangen,	voor	zover	dit	gedrag	aan	het	college	kan	worden	toegerekend.	

De	voorzitter	beslist	of	dit	het	geval	is.

3.	 Een	klaagschrift	wordt	in	het	Nederlands	gesteld,	ondertekend	en	gedagtekend	en	bevat	ten	

minste:

-		 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener;

-		 een	omschrijving	van	het	gedrag	waarover	geklaagd	wordt;

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

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

noch	over	de	totstandkoming	daarvan,	met	inbegrip	van	de	in	dat	kader	genomen	beslissingen	

van	procedurele	aard.

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

fende	zaak	is	gedaan.

6.		De	voorzitter	kan	de	klacht,	indien	deze	naar	zijn	oordeel	kennelijk	ongegrond	dan	wel	van	

gering	gewicht	is,	afwijzen	zonder	klager	te	horen.

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

gelegenheid	door	hem	te	worden	gehoord.

8.		In	iedere	fase	van	de	klachtbehandeling	kan	de	voorzitter	nagaan	of	afhandeling	van	de	klacht	

in	der	minne	tot	de	mogelijkheden	behoort.

9.		Indien	de	klacht	niet	in	der	minne	wordt	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.

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

voorzitter.

Slotbepalingen

Artikel	13

1.		 Indien	de	omstandigheden	van	het	geval	daartoe	aanleiding	geven,	kan	de	voorzitter	van	dit	

reglement	afwijken.

2.		In	gevallen	waarin	dit	reglement	niet	voorziet,	beslist	de	voorzitter.

3.		Het	op	23	juni	2006	vastgestelde	reglement	(inwerkingtreding	1	juli	2006)	wordt	ingetrokken.

4.		Dit	reglement	is	vastgesteld	op	28	mei	2013	en	treedt	in	werking	op	15	juni	2013.

5.		Dit	besluit	wordt	aangehaald	als:	Reglement	van	de	Regionale	Tuchtcolleges	voor	de	Gezond-

heidszorg.
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9.4 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.	

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

centraal	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.	

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

oorspronkelijke	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	gevorderde	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,	

desgewenst	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.	Par-

tijen	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	

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.	
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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	waarom-

trent

-	 reeds	een	onherroepelijk	geworden	tuchtrechtelijke	eindbeslissing	is	genomen	in	de	zin	van	

artikel	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	

diensten	te	verlenen.	De	deskundigen	zijn	gehouden	hun	taak	onpartijdig	en	naar	beste	weten	

te	verrichten.	
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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	

gelegenheid.	

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.	

g.		De	partij,	die	de	aangeklaagde	beroepsbeoefenaar	is,	heeft	het	recht	het	laatst	het	woord	te	

voeren.	
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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,	

alsook	–	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.
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9.5 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	artike-

len	512	tot	en	met	524	Sv	van	overeenkomstige	toepassing21.	Deze	bepalingen	worden	in	dit	

protocol	uitgewerkt	en	overgenomen	voor	zover	zij	hanteerbaar	zijn	binnen	de	kaders	van	het	

tuchtrecht.

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	

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	

21		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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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.	

	 6.2		De	behandeling	ter	terechtzitting	wordt	geschorst	

Vervolgens	wordt	de	behandeling	ter	zitting	geschorst	onder	mededeling	dat	het	wrakingsver-

zoek	zo	spoedig	mogelijk	zal	worden	behandeld	door	een	wrakingskamer	en	dat	het	onderzoek	

in	de	hoofdzaak	na	de	beslissing	in	het	wrakingsincident	zal	worden	voortgezet,	dan	wel	door	

een	college	in	andere	samenstelling	zal	worden	aangevangen.	
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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	

				wrakingsverzoek	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.	

	 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.	
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	 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	nemen22.	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.	

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.	

22		Hierbij	is	te	denken	aan	verzoeken	die	kennelijk	niet	voldoen	aan	de	in	paragraaf	4	vermelde	eisen.
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	 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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