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1. Medisch tuchtrecht

Het medisch tucht(proces)recht is sinds 1928 bij wet
geregeld en sindsdien aan verandering onderhevig
geweest. Het wettelijk tuchtrecht is thans geregeld in de
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(art. 47-85b Wet BIG) en het Tuchtrechtbesluit BIG.1
Daarnaast zijn de door de tuchtcolleges zelf opgestelde
reglementen van belang.2 Per 1 april 2019 is een aantal
belangrijke wijzigingen in het tuchtrecht doorgevoerd.3
Het wettelijk tuchtrecht is een vorm van rechtspraak
waarbij de tuchtrechter beoordeelt of een beroeps-
beoefenaar in de gezondheidszorg (hierna: zorgverlener)
volgens de professionele standaard heeft gewerkt en de
patiëntenrechten in acht heeft genomen. Het doel van

* Mr. O.L. (Oswald) Nunes is werkzaam als advocaat bij KBS Advocaten
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1. Besluit van 20 mei 1997, houdende regelen inzake tuchtrechtspraak en
maatregelen wegens ongeschiktheid (Tuchtrechtbesluit BIG).

2. Te raadplegen via: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/
documenten/publicaties/documentatie-procedures/reglementen/
reglementen/reglement-regionale-tuchtcolleges en www.tuchtcollege-
gezondheidszorg.nl/over-de-tuchtcolleges/documenten/publicaties/
documentatie-procedures/reglementen/reglementen/reglement-
centraal-tuchtcollege.

3. Zie voor bespreking van alle wijzigingen: O.L. Nunes en C.I.M. de
Haan, ‘Wijziging van het medisch tuchtrecht in de nieuwe Wet BIG’,
Letsel&Schade 2019, nr. 2, p. 5-12. Zie: Besluit van 22 februari 2019,
houdende wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volks-
gezondheid, het Besluit periodieke registratie Wet BIG, het Registratie-
besluit BIG, het Besluit psychotherapeut en het Tuchtrechtbesluit BIG in
verband met tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen die noodza-
kelijk zijn door de inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbete-
ringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeterin-
gen ten aanzien van het functioneren van de wet (Stb. 2018, 260), Stb.
2019, 111, p. 7, 20.

het tuchtrecht is het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van de individuele gezondheidszorg.4
De positie van de klager is, vergeleken met andere
rechtsstelsels zoals het civiele recht en het bestuurs-
recht, relatief sterk te noemen. De rechtsgang is over-
zichtelijk en (afgezien van het griffierecht van € 50)
laagdrempelig. De achterliggende gedachte is dat klach-
ten de kwaliteit van zorg ten goede kunnen komen. Het
gaat daarbij om een algemeen belang.5
Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan
ingeschreven in het (openbare) BIG-register: arts, tand-
arts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychothe-
rapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige,
orthopedagoog-generalist, physician assistant en kli-
nisch technoloog (art. 3 Wet BIG).6 Inschrijving in het
BIG-register leidt naast het mogen voeren van de
bijbehorende wettelijk beschermde beroepstitel, ook tot
onderwerping aan tuchtrecht.7 Bij wijze van experiment
vallen de geregistreerd-mondhygiënist en de bachelor
medische hulpverlening ook onder het tuchtrecht, mits
de toetsing betrekking heeft op voorbehouden handelin-
gen waartoe zij bevoegd zijn (art. 36a Wet BIG).
Jaarlijks worden er ongeveer 1.500 tuchtklachten
ingediend bij de Regionale Tuchtcolleges voor de
Gezondheidszorg (RTG’s).8 De meeste klachten hebben

4. Vgl. bijv. CTG 17 maart 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:84 en RTG Den
Haag 19 november 2019, ECLI:NL:TGZRSGR:2019:213.

5. Zie voor meer informatie: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/
documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-doel-van-het-
tuchtrecht.

6. Dus niet bijvoorbeeld een doktersassistent of diëtist. De klinisch techno-
loog is sinds 1 juli 2020 ook opgenomen in de lijst van registerberoepen
(Stb. 2019, 182).

7. Per 1 september 2020 staan 360.345 zorgverleners in het BIG-register
ingeschreven, www.bigregister.nl/over-het-big-register/cijfers.

8. Jaarverslag Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 2019, te
raadplegen via: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/over-de-
tuchtcolleges/jaarcijfers-tuchtcolleges/jaarcijfers-2019/regionale-
tuchtcolleges/algemene-cijfers. Er zijn in 2019 twintig klachten
ingediend door de IGJ.
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betrekking op artsen (67%). Over huisartsen (26%),
psychiaters (16%) en ‘snijdende specialisten’ (gynaeco-
logen, orthopeden, chirurgen e.a.; 9%) wordt relatief
veel geklaagd. De meeste klachten gaan over een onjuis-
te behandeling of een verkeerde diagnose (38%) en geen
of onvoldoende zorg (13%). De meeste klachten worden
ongegrond verklaard (62%).
In 2019 is gemiddeld 38% van de afgehandelde klachten
tegen zorgverleners gegrond verklaard. In de meeste
gevallen werd een waarschuwing opgelegd (41%),
gevolgd door een berisping (33%), (voorwaardelijke)
schorsing (8%) en doorhaling (9%). In 2019 werd in
9% de klacht gegrond verklaard, maar geen maatregel
opgelegd. De maatregel boete is al jaren niet meer opge-
legd.

2. Toetsnormen

Het tuchtcollege beoordeelt op basis van een klacht of
de beklaagde zorgverlener volgens de zorgplicht heeft
gehandeld.9 Centraal daarbij staat de persoonlijke ver-
wijtbaarheid: de verantwoordelijkheid van de beklaagde
voor het persoonlijk handelen of nalaten.10 Onder-
werpen waarover geklaagd kan worden, lopen uiteen van
communicatie en bejegening11 en grensoverschrijdend
gedrag12 tot aan schending van het beroepsgeheim,13

onvoldoende informatie over de behandeling,14 het te
laat stellen van een diagnose,15 het stellen van een ver-
keerde diagnose,16 een onjuiste behandeling17 en de rol
van (medisch) deskundigen.18

De tuchtrechter toetst aan twee normen (art. 47 lid 1
onder a en b Wet BIG): de zogeheten eerste en de twee-
de tuchtnorm. Deze tuchtnormen hebben een open
karakter en worden per kwestie nader ingevuld aan de
hand van de omstandigheden van het geval, vaak door
gedragsregels, richtlijnen van wetenschappelijke vereni-
gingen, protocollen, (interne) afspraken en good prac-
tice.19 De normen zijn dusdanig ruim geformuleerd dat

9. Ook in het tuchtrecht geldt dat op de zorgverlener geen resultaats-
verplichting rust, maar sprake is van een inspanningsverbintenis, bijv.
CTG 28 november 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:290.

10. Bijv. CTG Den Haag 23 januari 2020, ECLI:NL:TGZCG:2020:24; NB:
RTG Zwolle 3 februari 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:12 (zorgverlener
draagt verantwoordelijkheid voor handelen coassistent).

11. Bijv. RTG Zwolle 17 februari 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:16.
12. Bijv. RTG Eindhoven 8 juli 2020, ECLI:NL:TGZREIN:2020:32.
13. Bijv. RTG Amsterdam 16 maart 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:44.
14. Bijv. RTG Zwolle 17 april 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:57.
15. Ook wel ‘doctors delay’ genoemd, bijv. RTG Den Haag 10 maart 2020,

ECLI:NL:TGZRSGR:2020:45.
16. Bijv. RTG Zwolle 11 mei 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:63.
17. Bijv. RTG Amsterdam 16 mei 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:71.
18. Zie bijv. RTG Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:TGZRSGR:2019:123,

m.nt. O.L. Nunes en C.I.M. de Haan, Tijdschrift Tuchtrecht 2019/4.
Vlg. RTG Amsterdam 11 maart 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:38,
CTG 11 juni 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:178, CTG 30 januari 2014,
ECLI:NL:TGZCTG:2014:17, CTG 14 juni 2012, ECLI:NL:TGZCTG:
2012:YG2135.

19. Zo vangt het leeuwendeel van de uitspraken aan met de overweging:
‘Het college wijst er allereerst op dat het er bij de tuchtrechtelijke toet-
sing van professioneel handelen niet om gaat of dat handelen beter had
gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de

ook andere (wettelijke of ongeschreven) normen
daaronder geplaatst kunnen worden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de verplichtingen voor de zorgverlener
die voortvloeien uit de Wet op de geneeskundige behan-
delingsovereenkomst (WGBO), zoals de informatie- en
dossierplicht, en aan verplichtingen uit de Wet op de
lijkbezorging (bij schouwing).
De eerste tuchtnorm richt zich vooral op de verhouding
tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze tuchtnorm
betreft de vraag of een zorgverlener heeft gehandeld
overeenkomstig de zorg die hij behoorde te betrachten
ten opzichte van de patiënt of diens naaste(n).
De tweede tuchtnorm is meer geënt op het algemeen
belang.20 Met de wijziging van het tuchtrecht per 1 april
2019 is de tweede tuchtnorm aangepast, waarmee het
toepassingsbereik van de tuchtrechtspraak is verruimd.
Concreet betekent dit dat ook gedragingen van een zorg-
verlener in de privésfeer (zowel in Nederland als daar-
buiten21) tuchtrechtelijk getoetst kunnen worden, mits
tussen die gedragingen en de beroepsuitoefening vol-
doende verband bestaat en zij in het licht van de
beroepsuitoefening ongeoorloofd zijn.22

3. Procedure in eerste aanleg

Een tuchtklacht moet worden ingediend binnen tien
jaar, te rekenen vanaf het moment van het gewraakte
handelen of nalaten. Deze termijn wordt strikt gehan-
teerd, stuiting is niet mogelijk.23

De klacht wordt in eerste aanleg ingediend bij het RTG
van het ambtsgebied waarin de beklaagde woont. De vijf
RTG’s zijn (nu nog24) gevestigd in Amsterdam, Den
Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle. De samenstel-
ling van de leden van het RTG is in de regel twee
rechtsgeleerden, van wie één de voorzitter is, en drie
leden-beroepsgenoten. In sommige gevallen wordt vol-
staan met een ‘kleine’ samenstelling, bestaande uit een
jurist-voorzitter en twee leden-beroepsgenoten. Het
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG)

beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen binnen de grenzen is
gebleven van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening hou-
dend met de stand van wetenschap ten tijde van het klachtwaardig
geachte handelen en met hetgeen in de beroepsgroep ter zake als norm
of standaard was aanvaard.’ Bijv. RTG Amsterdam 10 juni 2020,
ECLI:NL:TGZRAMS:2020:75.

20. CTG 13 augustus 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:212 (het opmaken van
een expertiserapportage is ook een vorm van individuele gezondheids-
zorg en is toetsbaar onder het tuchtrecht).

21. In de ‘Nepal-zaak’ is geoordeeld dat het tuchtrecht ook over de grens
reikt, maar dat het verlenen van geneeskundige hulp alleen in noodsi-
tuaties verplicht is: CTG 19 augustus 2010, ECLI:NL:TGZCTG:
2010:YG0528.

22. Bijv. CTG 3 maart 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:61 en CTG 12 decem-
ber 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:299 (geen tweede tuchtnormsituatie;
want arbeidsrechtelijke verhouding).

23. Bijv. CTG 16 april 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:104 en CTG 5 decem-
ber 2019, ECLI:NL:CTG:2019:252.

24. Het aantal RTG’s zal worden teruggebracht van vijf naar drie, met als
vestigingsplaatsen Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Zwolle. Voor het
CTG verandert er niets. Zie o.m. Kamerstukken II, Kamerbrief Minister
voor Medische Zorg en Sport d.d. 19 december 2019.
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te Den Haag is de beroepsinstantie. Het CTG bestaat
uit drie juristen, waaronder de voorzitter, en twee
leden-beroepsgenoten. De colleges worden bijgestaan
door een secretaris-jurist, die een adviserende stem
heeft.
In het tucht(proces)recht gelden geen specifieke bewijs-
regels.25 Zo worden bijvoorbeeld heimelijk opgenomen
geluidsopnames als bewijsmiddel toegelaten.26

3.1 Klachtgerechtigden
Een tuchtrechtsprocedure vangt aan met een schriftelij-
ke klacht van een rechtstreeks belanghebbende, zoals
een patiënt of diens naaste(n). Om de procedure daad-
werkelijk te starten, moet – na het indienen van de
klacht – eerst een griffierecht van € 50 worden betaald,
tenzij de inspecteur van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg en Jeugd (IGJ) klaagt. Wordt het griffierecht
(na rappel27) niet tijdig betaald, dan wordt de klager in
de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Wel kan de klacht
dan later opnieuw worden ingediend. Het griffierecht
wordt terugbetaald als de klacht geheel of gedeeltelijk
gegrond wordt verklaard.
Verreweg de meeste klachten worden ingediend door
patiënten of hun naaste(n). Een naaste kan ook een
klacht indienen over een gedraging van een zorgverlener
jegens hemzelf. Na het overlijden kunnen nabestaanden
klachtgerechtigd zijn. Het recht van de nabestaande
berust dan niet op een eigen klachtrecht, maar op een
klachtrecht dat is afgeleid van de in het algemeen veron-
derstelde wil van de overleden patiënt.28

Verder kan de opdrachtgever, de werkgever of collega
van de zorgverlener, de inspecteur van de IGJ of een
zorgverzekeraar klachtgerechtigd zijn.29

De klager wordt gezien als ‘aangever’ van (vermeend)
onjuist medisch handelen, waarmee het tuchtcollege in
staat wordt gesteld de kwaliteit van de gezondheidszorg
te beoordelen en bewaken. De gang naar de tuchtrechter
wordt om die reden (bewust) laagdrempelig gehouden.
Zo worden aan een klaagschrift geen hoge eisen gesteld
en geldt voor partijen geen verplichte procesvertegen-
woordiging.30 Verder kan de klager bij het formuleren
van de klacht kosteloos de hulp inroepen van een tucht-
klachtfunctionaris die de klager kan adviseren over de
formulering van de klacht. De tuchtklachtfunctionaris
werkt onafhankelijk van de tuchtcolleges en is in dienst
van de overheid.

25. Zie voor een nadere bespreking M.F. Mooibroek, ‘Naar een hogere
bewijsstandaard in het tuchtrecht!’, NJB 2015, p. 812-819.

26. RTG Eindhoven 23 oktober 2019, ECLI:NL:TGZREIN:2019:51.
27. CTG 25 juli 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:207 (eerst aanmaningsbrief

met tweede termijn voor betaling).
28. Bijv. CTG 19 november 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:281 en CTG 28

maart 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:72.
29. Bijv. RTG Den Haag 3 maart 2020, ECLI:NL:TGZRSGR:2020:40 (werk-

gever klachtgerechtigd). Zie ook: C.A. Bol c.s., ‘Klagen over collega’s
binnen het tuchtrecht’, TvGR 2019, p. 15. RTG Zwolle 25 november
2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:130 (zorgverzekeraar klachtgerech-
tigd).

30. Bijv. CTG 9 januari 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:6, CTG 27 augustus
2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:232 en CTG 13 september 2018,
ECLI:NL:TGZCTG:2018:337.

3.2 Vooronderzoek
Nadat het griffierecht is ontvangen, wordt een afschrift
van de klacht aan de beklaagde gezonden en vindt een
vooronderzoek plaats. Dit houdt – onder meer – in dat
de beklaagde wordt gevraagd een reactie (verweer-
schrift) op de klacht te geven. Tijdens het vooronder-
zoek kunnen door de secretaris, aan wie het vooronder-
zoek wordt opgedragen, ook feiten en omstandigheden
waarover niet is geklaagd worden onderzocht. Daarnaast
kunnen getuigen, deskundigen of de inspecteur van de
IGJ worden gehoord en plaatsen (zoals een praktijk of
kliniek) worden bezocht.
De beklaagde krijgt tijdens het vooronderzoek de gele-
genheid verweer tegen de klacht te voeren. Net als de
klager kan hij zich hierbij juridisch laten adviseren en
bijstaan. Voor het adequaat kunnen voeren van verweer
kunnen medische gegevens over de klager essentieel
zijn. Hoewel het medisch dossier/patiëntendossier in
beginsel wordt bijgehouden om patiëntenzorg te kunnen
verlenen (art. 7:454 lid 1 BW), volgt uit de meer recente
tuchtrechtelijke jurisprudentie dat het dossier (ook) een
toetsingsmiddel voor het handelen van de beklaagde is.31

Door de tuchtcolleges wordt benadrukt dat juiste en
volledige verslaglegging in het medisch dossier van
wezenlijk belang is voor een goede beoordeling van het
professionele handelen.32 In dat kader mag de beklaagde
relevante medische gegevens van de klager (c.q. patiënt)
op grond van veronderstelde toestemming gebruiken
voor zijn verweer. Dit houdt ook in dat de beklaagde de
medische gegevens mag delen met zijn raadsman en
diens eventuele medisch adviseur, voor zover dat voor
het verweer relevant is en met inachtneming van het
proportionaliteitsbeginsel. Het komt in de praktijk met
regelmaat voor dat de klager inzage verzoekt in het
advies van de medisch adviseur van de (verzekerde)
beklaagde. Dat is ook begrijpelijk, nu het standpunt van
de beklaagde met regelmaat wordt onderbouwd door
middel van dat medisch advies. In de tuchtrechtspraak
is echter bevestigd dat een partij het recht heeft medi-
sche adviezen bestemd voor intern gebruik ook daad-
werkelijk intern te houden.33

De beklaagde mag de medische gegevens (al dan niet
geanonimiseerd) ook aan een collega-zorgverlener voor-
leggen, voor een oordeel over zijn handelen.34

Naast (of na) het schriftelijke gedeelte van het vooron-
derzoek worden partijen uitgenodigd om ook mondeling
hun standpunten en overwegingen toe te lichten. Dit
vindt plaats tijdens een mondeling vooronderzoek onder
leiding van de secretaris(-jurist). Het mondeling voor-
onderzoek heeft het karakter van mediation. Partijen
kunnen een toelichting geven, toenadering zoeken en

31. Bijv. CTG 15 februari 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:51 en RTG Zwolle
11 november 2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:121.

32. Bijv. CTG 7 juli 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:114.
33. RTG Eindhoven 11 december 2019, ECLI:NL:TGZREIN:2019:74, en

civiel: HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:365 (recht van partij om
eigen procespositie te kunnen bepalen).

34. In de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ (versie 2020)
staat informatie over het gebruik van medische gegevens in de tucht-
procedure (paragraaf 3.1).
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bezien of een minnelijke regeling bereikt kan worden,
met als resultaat dat de klager zijn klacht (gedeeltelijk)
intrekt.
De klager kan de klacht overigens altijd, tot aan de eind-
beslissing van het tuchtcollege, intrekken. De
behandeling van de zaak wordt dan gestaakt, tenzij de
beklaagde schriftelijk aangeeft voortzetting van de
behandeling te wensen. Ook kan het tuchtcollege
bepalen dat de procedure in het algemeen belang wordt
voortgezet.35 De inspecteur van de IGJ wordt dan voor
het vervolg van de procedure geacht klager te zijn. Als
de klacht door de klager wordt ingetrokken voordat er
een uitspraak is en niet is besloten de klacht ambtshalve
voort te zetten, kan diezelfde klacht later opnieuw
worden ingediend (dat levert geen strijd op met het ne
bis in idem-beginsel).36 Evenmin is de klager verplicht
om zijn klachten in één keer aan de tuchtrechter voor te
leggen en zich dus te houden aan het beginsel van con-
centratie van klachten.37

3.3 Raadkamer, voorzittersbeslissing of
openbare zitting

Als de klager de klacht na het mondeling vooronderzoek
niet intrekt en handhaaft, wordt door het RTG besloten
of, alvorens uitspraak wordt gedaan, de zaak in de raad-
kamer wordt behandeld of op een openbare zitting.
Na het sluiten van het vooronderzoek kan de secretaris
de klacht sinds 1 april 2019 ook verwijzen naar de voor-
zitter van het tuchtcollege voor een ‘voorzittersbeslis-
sing’. Het gaat dan om klachten die kennelijk niet-ont-
vankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk van onvol-
doende gewicht zijn, of als het tuchtcollege kennelijk
onbevoegd is. Kennelijk betekent in dit geval dat daar in
redelijkheid geen twijfel over mogelijk is.38 Voorzitters-
beslissingen zijn vatbaar voor beroep. Daartegenover
staat dat een klacht niet gegrond kan worden verklaard
zonder een openbare zitting. Het doel van voorzittersbe-
slissingen is te voorkomen dat zaken die snel kunnen
worden afgedaan, onnodig een groot beslag leggen op de
capaciteit van de tuchtcolleges. Hiermee hebben de
voorzitters een belangrijke zeeffunctie gekregen.
Als de klacht naar een openbare zitting wordt verwezen,
worden partijen daarvoor schriftelijk uitgenodigd. Sinds
1 april 2019 kunnen partijen ook verplicht worden ter
zitting te verschijnen. Aan het niet-verschijnen kan het
tuchtcollege gevolgtrekkingen verbinden. Omdat arti-
kel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) op het
tuchtprocesrecht van toepassing is, is de zitting in
beginsel openbaar.39 De klager kan tot uiterlijk twee
weken voor de behandeling ter zitting de klacht wijzigen
of aanvullen. Partijen kunnen tot uiterlijk twee weken

35. Bijv. RTG Den Haag 11 februari 2020, ECLI:NL:TGZRSGA:2020:31,
m.nt. O.L. Nunes TvGR 2020/03.

36. Anders: CTG 12 maart 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:103 (wel strijd
met ne bis in idem-beginsel).

37. CTG 8 maart 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2019:69. Zie ook M.F. Mooi-
broek, ‘Misbruik van tucht(proces)recht’, Tijdschrift Tuchtrecht 2018/1.

38. Kamerstukken II 2016/17, 34629, nr. 3, p. 19.
39. RTG Amsterdam 1 augustus 2019, ECLI:NL:TGZRAMS:2019:154. Vgl.

HR 7 februari 1986, RvdW 1986-9, ECLI:NL:PHR:1986:AL4300 en
Stcrt. 1996, 244.

voor de zitting nadere stukken indienen en – evenals de
tuchtcolleges zelf – tot een week voor de zitting getuigen
en deskundigen oproepen. De spreektijd voor partijen
bedraagt ongeveer tien minuten. De beklaagde heeft
altijd recht op het laatste woord.

3.4 Eindbeslissing en maatregelen
Binnen twee maanden na de zitting moet het
tuchtcollege een (gemotiveerde) eindbeslissing geven.
Zo nu en dan wordt eerst nog een tussenbeslissing gege-
ven, bijvoorbeeld als het tuchtcollege behoefte heeft aan
nadere informatie over een niet-verschenen partij en die
partij alsnog wil horen.
Bij de einduitspraak zijn de volgende varianten
mogelijk: de klager wordt in zijn klacht niet-ontvanke-
lijk verklaard, de klacht wordt ongegrond verklaard of
de klacht wordt gegrond verklaard.
Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het
tuchtcollege aan de beklaagde een maatregel opleggen.40

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als het verwijt
van geringe ernst is, kan het tuchtcollege afzien van het
opleggen van een maatregel.41

Aan de beklaagde kunnen de volgende maatregelen (in
oplopende zwaarte) worden opgelegd (art. 48 Wet BIG):
waarschuwing,42 berisping,43 geldboete (max € 4.500),
(voorwaardelijke) schorsing van de inschrijving in het
BIG-register (max. één jaar), gedeeltelijke ontzegging
het beroep uit te oefenen,44 (voorwaardelijke) doorha-
ling van de inschrijving in het BIG-register45 en binding
aan bijzondere voorwaarden om het beroep uit te oefe-
nen.46

De meest opgelegde maatregel is de waarschuwing,
gevolgd door de berisping. Bij de op te leggen maatregel
kunnen verschillende (verzachtende of verzwarende)

40. Zie ook www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/over-de-tuchtcolleges.
41. RTG Amsterdam 9 maart 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:37 en RTG

Zwolle 10 mei 2019, ECLI:NL:TGZRZWO:2019:74.
42. Bijv. RTG Amsterdam 1 september 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:102

(waarschuwing: RTG merkt op dat een waarschuwing een zakelijke
terechtwijzing is die de onjuistheid van een handelwijze naar voren
brengt zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken).

43. Bijv. RTG Amsterdam 25 augustus 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:101
(berisping: verzekeringsgeneeskundig rapport is ondeugdelijk, niet vol-
doende onderbouwd en bevat tegenstrijdige conclusies).

44. Bij de maatregel gedeeltelijke ontzegging blijft de zorgverlener wel BIG-
geregistreerd, maar mag hij bepaalde handelingen niet meer verrichten.
Bijvoorbeeld: een verpleegkundige mag niet meer met minderjarigen
werken, RTG Eindhoven 18 januari 2018, ECLI:NL:TGZREIN:2018:8. Bij
de zwaardere maatregel doorhaling raakt de zorgverlener de bescherm-
de beroepstitel en de aan de BIG-registratie verbonden rechten kwijt;
zie ook de voetnoot hierna.

45. Bijv. RTG Amsterdam 23 juli 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:85 (door-
haling inschrijving register met (voorwaardelijke) schorsing inschrijving
register: het college houdt (onder meer) rekening met de grote mate
van onzorgvuldigheid van het handelen van de tandarts die van de ene
op de andere dag zijn praktijk heeft beëindigd).

46. Bijv. RTG Zwolle 29 juli 2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:85 (gedeeltelij-
ke ontzegging het beroep uit te oefenen en binding van de beroepsuit-
oefening aan bijzondere voorwaarden: voordracht bij (voormalig)
College van Medisch Toezicht (= nu onderdeel RTG Zwolle) met betrek-
king tot een arts wegens diens geestelijke gesteldheid en gewoonte van
drankmisbruik).
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factoren van invloed zijn.47 Zo kunnen het tucht-
rechtelijk verleden, de houding van de beklaagde ter zit-
ting – zoals het tonen van zelfreflectie48 – en diens per-
soonlijke omstandigheden meespelen bij het bepalen van
de zwaarte van de maatregel.
Uitganspunt is dat een door het RTG opgelegde maat-
regel pas van kracht is als de uitspraak onherroepelijk is.
Als beroep is ingesteld, schorst het beroep de werking
van de maatregel totdat het CTG uitspraak heeft
gedaan. Om schorsende werking te voorkomen, kan
door het RTG een voorlopige voorziening worden
getroffen, bijvoorbeeld een doorhaling van de inschrij-
ving met een direct ingaande schorsing.49Bij de doorha-
ling kan de tuchtrechter sinds 2019 ook een absoluut
(ofwel breed) beroepsverbod opleggen, waarmee de
zorgverlener die een ernstig gevaar vormt voor patiënten
– bijvoorbeeld vanwege het plegen van een levensde-
lict – het recht ontzegd kan worden om patiënten te
behandelen. Het absolute beroepsverbod is het zwaarste
middel dat een tuchtrechter kan opleggen, waarmee het
tuchtrecht een (vrij) punitief karakter heeft gekregen.
Daarnaast kan de IGJ een zorgverlener in exceptionele
gevallen dwingen zich op zeer korte termijn in afwach-
ting van de uitspraak te onthouden van beroepsactivitei-
ten.
Bij niet-beroepsbeperkende maatregelen, zoals waar-
schuwingen en berispingen, beslist de tuchtrechter per
geval of de maatregel openbaar gemaakt (gepubliceerd)
moet worden. Daarbij wordt een afweging gemaakt
tussen het privacybelang van de beklaagde en het
algemeen belang van openbaarheid. Beroepsbeperkende
maatregelen worden standaard gepubliceerd, onder ver-
melding van de naam van de zorgverlener en de maat-
regel. Openbaarmaking vindt plaats door aantekening in
het BIG-register, publicatie in de Staatscourant, in
bepaalde lokale dag- of weekbladen (bijvoorbeeld in het
artsenvakblad Medisch Contact) en op een lijst op de
website van het BIG-register.50 De IGJ ontvangt van
alle uitspraken een afschrift. Ook de tuchtcolleges zelf
zetten de beslissing één dag na de uitspraak (geanonimi-
seerd) online.51

Naast de op te leggen maatregelen kan (niet ‘moet’) het
tuchtcollege bij een geheel of gedeeltelijke gegrondver-
klaring van de klacht – na een daartoe strekkend verzoek
– een kostenveroordeling uitspreken ten laste van de
beklaagde.52 Het tuchtcollege kan in dat geval besluiten
dat (een deel van) de kosten die de klager redelijkerwijs
heeft moeten maken, door de beklaagde moeten worden
vergoed.53 Hierbij kan gedacht worden aan kosten van

47. CTG 16 april 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:106 (van berisping naar
waarschuwing). Of andersom: CTG 19 maart 2020, ECLI:NL:TGZCTG:
2020:92 (van waarschuwing naar berisping).

48. Bijv. RTG Eindhoven 8 juli 2020, ECLI:NL:TGZREIN:2020:32.
49. Bijv. RTG Amsterdam 22 januari 2020, ECLI:NL:TGZRAMS:2020:12.
50. Zie ook: www.bigregister.nl/over-het-big-register/documenten/

publicaties/2017/03/03/overzicht-zorgverleners-met-maatregel.
51. Via: www.tuchtrecht.overheid.nl.
52. Bijv. RTG Zwolle 16 maart 2020, ECLI:NL:TGZZWO:2020:30. Anders:

CTG 4 april 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:74.
53. Bijv. RTG Zwolle 16 maart 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:33 (vergoe-

ding € 50 reiskosten).

een deskundige of kosten van rechtsbijstand. Omdat er
nog geen algemene maatregel van bestuur (AMvB) is
waarin deze regels zijn uitgewerkt, is nog niet duidelijk
of het gaat om forfaitaire bedragen gaat of dat ook ver-
goeding van concreet gemaakte kosten mogelijk is.

4. Procedure in beroep

Beroep bij het CTG tegen de eindbeslissing van het
RTG staat open binnen zes weken na verzending van de
beslissing. Beroep kan worden ingesteld door de klager,
maar alleen voor zover zijn klacht is afgewezen of hij in
de klacht niet-ontvankelijk is verklaard. De beklaagde en
de inspecteur van de IGJ kunnen altijd in beroep.54 Het
CTG toetst in beroep de beslissing door het RTG. Het
CTG kan ook buiten de klacht om toetsen. Ook voor
beroep moet € 50 griffierecht betaald worden, op straffe
van niet-ontvankelijkheid. Dit geldt ook als de beklaag-
de in beroep komt of als de partij die zelf geen beroep
heeft ingesteld, naast het voeren van verweer ook inci-
denteel beroep instelt. De ontvankelijke klager mag de
klacht in beroep niet aanvullen of uitbreiden.
De beroepsprocedure verschilt feitelijk niet van de
behandeling bij het RTG, zij het dat de procedure in
beroep geen mondeling vooronderzoek kent. Er vindt
een schriftelijke ronde (beroepschrift en verweerschrift)
en in beginsel een openbare zitting plaats. Maar ook in
beroep kan de zaak buiten zitting worden afgedaan. De
voorzitter kan een voorzittersbeslissing geven en daar-
mee kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegron-
de beroepen schriftelijk afwijzen.55 Hiertegen kan dan
weer verzet worden aangetekend, waarna alsnog een
mondelinge behandeling volgt.
Uiterlijk twee maanden na de zitting doet het CTG
uitspraak. Het CTG kan de beklaagde dezelfde
maatregelen opleggen als de RTG’s. Als de beklaagde
beroep heeft ingesteld, kan het CTG alleen eenparig een
voor de beklaagde nadeligere beslissing geven.56 Nadat
het CTG uitspraak heeft gedaan, is een opgelegde maat-
regel of afwijzing (in beginsel) definitief.57

5. Tot slot

Opmerking verdient tot slot dat een tuchtrechtelijke
procedure een civielrechtelijk en/of strafrechtelijk tra-
ject in beginsel niet uitsluit. De procedures kunnen
tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden. Een tucht-

54. NB: ook als de IGJ in eerste aanleg geen klager was, kan de IGJ ambts-
halve beroep instellen.

55. Bijv. RTG Zwolle 16 maart 2020, ECLI:NL:TGZRZWO:2020:35.
56. Bijv. CTG 19 maart 2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:92.
57. Sporadisch: een eindbeslissing kan worden herzien en de beslissing kan

door de Hoge Raad worden getoetst. Zie bijvoorbeeld recent de
vordering van de PG tot cassatie in het belang der wet in de ‘euthanasie
op demente patiënt-zaak’ van het CTG (vgl. art. 75 Wet BIG) en het
daaropvolgende arrest van de Hoge Raad van 21 april 2020,
ECLI:NL:HR:2020:713.
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rechtelijke uitspraak kan dus ook effect hebben op
andere terreinen buiten het tuchtrecht. Zeker als aan
een zorgverlener een zwaardere maatregel is opgelegd,
kan dit zijn weerslag hebben op civielrechtelijke of straf-
rechtelijke beoordeling. Ook arbeidsrechtelijke conse-
quenties zijn denkbaar.58 Het is overigens wat betreft
het civiele recht vaste jurisprudentie dat de civiele
rechter niet per definitie gebonden is aan het oordeel
van de tuchtrechter.59

Waar overigens tuchtcolleges niet bevoegd zijn te oorde-
len over schade, staat de gang naar de civiele rechter
voor het vorderen van schadevergoeding altijd open.
Daarnaast is een onafhankelijke geschilleninstantie –
waarbij elke zorgverlener verplicht is aangesloten – wel
bevoegd schadevergoeding toe te kennen.
Het tuchtrecht richt zich primair op het bewaken en
bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg.
Het gaat om een algemeen belang.
Als het tuchtcollege oordeelt dat een zorgverlener zich
niet aan de professionele standaard heeft gehouden, kan
de klacht gegrond worden verklaard en kan aan de zorg-
verlener een maatregel worden opgelegd. Hoewel van
het tuchtrecht een lerend effect uitgaat en nadrukkelijk
niet bedoeld is om te straffen, blijkt dat veel zorgverle-
ners een tuchtprocedure als (uitermate) belastend erva-
ren.60

Met de wijziging van de Wet BIG per 1 april 2019 is
beoogd het tuchtrecht te verbeteren en aan te passen aan
de behoeften van de huidige tijd. Of deze wijzigingen
ook positieve invloed hebben op de ervaren negatieve
belasting voor de zorgverlener, zal de toekomst (of
bijvoorbeeld de rond 2024 te verwachten wetsevalua-
tie61) moeten uitwijzen.

58. Bijv. RTG Eindhoven 6 april 2020, ECLI:NL:TGZREIN:2020:27 (tucht-
recht en strafrecht) en RTG Amsterdam 22 januari 2020,
ECLI:NL:TGZAMS:2020:12 (tuchtrecht en arbeidsrecht).

59. Vlg. HR 10 januari 2003, NJ 2003/537, HR 12 juli 2002, NJ 2003/151
en HR 15 november 1996, NJ 1997/151.

60. Zie voor een nadere bespreking: C.I.M. de Haan, ‘De zorgverlener als
tweede slachtoffer; art. 7:658 BW en de zorg voor de zorgverlener na
een incident’, TLP 2018/2, p. 22-27. Zie ook: R.D. Friele e.a., ‘Het
tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nade-
len op?’, TVP 2018/1 en B.S. Laarman e.a., ‘How do doctors in the
Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and disclosu-
re of disciplinary measures on their professional practice, health and
career opportunities?’, BMJ 2019/3.

61. Vlg. art. 95 Wet BIG (evaluatie c.q. verslag van de uitvoering van de
wet vijf jaar na inwerkingtreding).
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