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Notitie  
 

Aan : Raad Kwaliteit 

Van : KNMG 

Onderwerp : Werkconferentie Tuchtrecht KNMG op 22 januari 2019 

Datum : 22 november 2018 

Opgesteld door : Saskia Otters 

Soort document:  Niet van toepassing 

Status : Informerend 

 

 

Op 22 januari a.s. organiseert de KNMG een werkconferentie over het tuchtrecht in de 
gezondheidszorg met de titel ‘Tuchtrecht als kwaliteitsinstrument’. Aanleiding is mede het in juni jl. 
verschenen artikel ‘Tuchtrecht gaat over betere zorg’ in Medisch Contact van de hand van twee 
leden- beroepsgenoten, waarin een oproep werd gedaan tot het installeren van een taskforce om 
het tuchtrecht meer als kwaliteitsinstrument te ontwikkelen. Graag nodigen wij u hiervoor uit.  
  
Het tuchtrecht in de gezondheidzorg heeft als doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van 
de gezondheidszorg. Jaarlijks worden er rond de 1600 tuchtklachten ingediend waarvan gemiddeld 
69% betrekking heeft op artsen. 12% van de afgehandelde klachten tegen artsen wordt gegrond 
verklaard. Op dit moment wordt het tuchtrecht door artsen als zéér belastend ervaren en heeft 
daardoor eerder destructieve, dan kwaliteitsbevorderende effecten. Recente wetswijzigingen (zoals 
het niet langer standaard openbaar maken van berispingen en de komst van de 
tuchtrechtfunctionaris) kunnen hier mogelijk enige verbetering in aanbrengen. De veronderstelling is 
echter dat ook in de uitvoering door betrokkenen (beroepsgroepen, tuchtcolleges, 
patiëntenorganisaties, IGJ) nog de nodige verbeterslagen kunnen worden gemaakt zodat er meer 
van het tuchtrecht kan worden ‘geleerd’.  
  
De werkconferentie, waarvoor afgevaardigden van alle ‘partijen’ binnen het tuchtrecht zijn 
uitgenodigd, heeft daarom het volgende doel:  
• knelpunten binnen het tuchtrecht nader te inventariseren;  
• in kaart te brengen welke activiteiten al plaatsvinden om het tuchtrecht meer te benutten 
als kwaliteitsinstrument;  
• te inventariseren of er nog meer activiteiten mogelijk zijn; 
• te benoemen welke verbeterpunten en activiteiten als het meest urgent worden 
beschouwd;  
• te inventariseren wie welke rol kan spelen bij verbetermogelijkheden;  
• te bepalen of er een taskforce nodig is om het tuchtrecht meer als kwaliteitsinstrument te 
ontwikkelen. 
  
U ontvangt uiterlijk op 8 januari a.s. een e-mail met daarin het programma en een voorbereidende 
nota met daarin kort beschreven: 
• wat het karakter en de opzet van het tuchtrechtsysteem is;  
• welke bekende knelpunten er zijn;  
• welke wetswijzigingen op handen zijn die daar wellicht verbetering in kunnen brengen; 
• welke activiteiten en systemen als oogmerk hebben om het tuchtrecht in te zetten ter 
verbetering en bevordering van de kwaliteit van de zorg en welke activiteiten denkbaar zijn om daar 
verbetering in te brengen. 



 

2 

 
Datum:                dinsdag 22 januari 2019 
Tijd:                      14.00 – 18.00 uur  
Locatie:               NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein 
  
Verenigingen die interesse hebben om deel te nemen aan de werkconferentie kunnen zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar s.otters@demedischspecialist.nl. Uw aanmelding wordt 
dan verder doorgeleid naar de KNMG. Door de KNMG zijn per wv 3 plekken gereserveerd.  
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