
Veel beroepsbeoefenaren in de Nederlandse gezondheidszorg moeten voor de uitoefening 

van hun beroep ingeschreven staan in het BIG-register. Zonder die inschrijving mogen zij 

niet alle (voorbehouden) handelingen die bij hun beroep horen uitvoeren of hun beroepstitel 

voeren. BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren vallen ook onder het medisch tuchtrecht. 

Dat betekent dat hun handelen kan worden getoetst door de Tuchtcolleges voor de 

Gezondheidszorg. 

Beroepsbeoefenaren doen hun best om goede zorg aan hun cliënten of patiënten te verlenen.  

Een tuchtklacht wordt dan ook vaak als ingrijpend ervaren. In een tuchtrechtprocedure toetsen collega-

beroepsbeoefenaren en juristen op medisch én juridisch vlak of de aangeklaagde beroepsbeoefenaar 

heeft gehandeld in overeenstemming met de normen die aan het handelen worden gesteld. Er wordt 

gekeken of de beroepsbeoefenaar heeft gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend vakgenoot  

in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Ook wordt vaak getoetst of volgens specifieke  

wet- en regelgeving is gehandeld. Het is daarom belangrijk dat de aangeklaagde beroepsbeoefenaar 

wordt bijgestaan door een specialist op het gebied van het gezondheidsrecht en het tuchtrecht. 

Als advocaten gezondheidsrecht van Holla hebben wij alle kennis en ervaring in huis om de 

beroepsbeoefenaar te adviseren en bij te staan in een tuchtrechtprocedure, binnen alle instanties 

van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Met vestigingen in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en 

Utrecht is er altijd een specialist gezondheidsrecht van Holla in de buurt.

Om te voorkomen dat u achteraf geconfronteerd wordt met hoog opgelopen juridische kosten voor 

een tuchtrechtprocedure maken wij graag vooraf duidelijke afspraken. Wij bieden advies en bijstand in 

een tuchtrechtprocedure aan voor een vast bedrag voor de gehele procedure. Zo hoeft u niet te letten 

op de tijd die wordt besteed aan het intakegesprek, het opstellen van de processtukken, het voeren 

van alle correspondentie en het verlenen van bijstand tijdens de diverse zittingen. Zowel in eerste 

aanleg als in de eventuele beroepsprocedure bij het Centraal Tuchtcollege. 

Wist u dat Holla ook cursussen verzorgt op het gebied van 
het tuchtrecht voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op een 
congres of tijdens scholingsbijeenkomsten?
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Tuchtrecht

De beklaagde zorgverlener mag een reactie
op de klacht indienen: het ‘verweerschrift’.

Tuchtrechtprocedure
in eerste aanleg

Een tuchtklacht wordt ingediend
bij een Regionaal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg1. 

De klacht wordt in 
behandeling genomen en er 
wordt gevraagd om een reactie2. 

Na de eerste schriftelijke ronde kunnen 
partijen deelnemen aan een besloten 
mondeling vooronderzoek. Dat biedt de 
mogelijkheid tot toelichting van standpunten 
en bemiddeling door de vooronderzoeker. 

Partijen wordt een mondeling 
vooronderzoek aangeboden3. 

- Voorzittersbeslissing of in raadkamer: 
  partijen zijn niet aanwezig. 
- Openbare zitting: partijen worden 
  uitgenodigd.
- De samenstelling van het Tuchtcollege is 
   afhankelijk van de aard en inhoud van 
  de zaak. Vaak zijn er twee ‘leden-juristen’ 
  en drie ‘leden-beroepsgenoten’. 
  Het specialisme van de leden-beroeps-
  genoten wordt afgestemd op de aard en 
  inhoud van de zaak.

Behandeling van de klacht
- door de voorzitter, óf
- ’in raadkamer’ óf
- op openbare zitting

4. 

- Gemiddeld zes tot acht weken na 
   behandeling.
- Mogelijke beslissingen:
  • Tuchtcollege onbevoegd;
  • klager (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk;
  • klacht (gedeeltelijk) ongegrond; 
  • klacht (gedeeltelijk) gegrond.
 
- In het laatste geval kan een maatregel 
   worden opgelegd:
  • waarschuwing;
  • berisping;
  • geldboete van ten hoogste € 4.500,-;
  • schorsing van de bevoegdheid om de 
     aan de inschrijving in het BIG-register 
     verbonden bevoegdheden uit te 
     oefenen (voor max. één jaar);
  • gedeeltelijke ontzegging van de 
 bevoegdheid dit beroep uit te oefenen;
  • binding aan bijzondere voorwaarden om 
 het beroep uit te oefenen;
  • doorhaling van de inschrijving in 
 het BIG-register.

Beslissing5. 

- Er zijn drie Regionale Tuchtcolleges voor 
  de Gezondheidszorg:
  • 's-Hertogenbosch
  • Amsterdam
  • Zwolle
- De woonplaats van de beklaagde
   zorgverlener of de plaats van het handelen 
  waarover wordt geklaagd bepaalt 
  bevoegdheid Tuchtcollege.
- Klager moet griffierecht van € 50,- 
  voldoen binnen vier weken.

Tuchtrechtprocedure
in beroep

Beroep wordt ingesteld bij het 
behandelend Regionaal Tucht-
college voor de Gezondheidszorg1. 

- Binnen zes weken instellen.
- Nieuw griffierecht verschuldigd van € 50,-.
- Overdracht aan Centraal Tuchtcollege 
  voor de Gezondheidszorg in Den Haag.
- Beroep door klager slechts mogelijk voor  
   zover de klacht niet-ontvankelijk of  
  ongegrond is verklaard.
- ‘Principaal beroep’ wordt ingesteld door 
  de eerste partij die in beroep gaat.
- ‘Incidenteel beroep’ is het eventuele beroep
   van de andere partij.

Beslissing4. 
- Uiterlijk binnen twee maanden na de zitting.
- Mogelijke beslissingen:
    • (gedeeltelijke) bevestiging van 
      beslissing in eerste aanleg, zo nodig 
      met verbetering van de motivering ervan;
    • (gedeeltelijke) vernietiging van 
      beslissing in eerste aanleg, waarbij 
      ook de in eerste aanleg opgelegde 
       maatregel kan vervallen.

Einde procedure5. 
- De beslissing van het Centraal Tuchtcollege 
  betekent het einde van de 
  tuchtrechtprocedure. 
- Geen rechtsmiddel meer open, behalve 
  cassatie in het belang der wet (zeer 
  uitzonderlijk).

Het beroep wordt in behandeling 
genomen en er wordt gevraagd 
om een reactie2. 

Wederpartij reageert met een 
‘verweerschrift in beroep’.

Behandeling op 
openbare zitting3. 

In beginsel openbare zitting, tenzij de 
voorzitter binnen 30 dagen al oordeelt dat:
• een partij kennelijk niet-ontvankelijk is 
   in het beroep;
• het beroep kennelijk ongegrond is;
• het beroep redelijkerwijze niet kan leiden 
   tot een andere beslissing dan die van het 
   Regionaal Tuchtcollege.
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