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R.L. Herregodts1

De patiënt en de tuchtprocedure
Het bestuursrecht als inspiratiebron voor het medisch tuchtrecht

NTB 2019/15

1. Inleiding

De burger als onbezoldigd rijksverklikker: zo typeerde 
Verheij in 1992 de positie van de burger in het bestuurs-
recht.2 Het is een typering die ook past bij de positie die de 
particuliere klager van oudsher bekleedt in de tuchtproce-
dure op grond van de Wet op de Beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG). De klager wordt dan ook tradi-
tioneel de ‘aangever van de zaak genoemd’.3

Anders dan bij de bestuursrechtelijke procedure, waar het 
bieden van rechtsbescherming inmiddels het primaire doel 
is geworden,4 heeft de wetgever bij het tuchtrecht voor 
zorgverleners5 niet voor subjectivering gekozen. Sterker 
nog: recente wijzigingen van de Wet BIG wijzen erop dat 
de wetgever juist heeft gekozen voor bestendiging van de 
objectieve aard van de tuchtprocedure.6 In de parlemen-
taire stukken heeft de Minister van Zorg en Sport bevestigd 
dat het tuchtrecht is gericht op het bewaken en bevorde-
ren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en niet op 
het bieden van rechtsbescherming.7 In dat licht kan ook de 
introductie van de tuchtklachtfunctionaris in artikel 55a 
van de Wet BIG worden gezien. De betrokkenheid van de 
tuchtklachtfunctionaris moet ervoor zorgen dat klagers 
beter weten wat ze (niet) van een tuchtprocedure kunnen 
verwachten en beter onderbouwde klaagschriften indienen. 
Of, in de woorden van de minister, ‘dat tuchtklachten wor-
den ingediend waarvoor het tuchtrecht bedoeld is’.8 Ook het 
heffen van griffierechten moet potentiële klagers ertoe ver-
leiden extra goed na te denken voor ze een tuchtklacht in-
dienen, en eventueel te kiezen voor een andere procedure, 
zoals een klachten- of geschillenprocedure.9

1 Dit artikel is deels gebaseerd op het proefschrift van Rianne Herregodts, geti-
teld Gemeenschappelijke tuchtnormen voor vertrouwensberoepen – tucht-
rechtelijke uitspraken over de tuchtnormen voor accountants, advocaten en 
artsen. De auteur is werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en 
Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze dankt G. Karapetian 
en H.E. Bröring voor het meelezen met een eerdere versie van dit artikel.

2 Verheij 1992, p. 136.
3 Kamerstukken II 1987/88, 19522, 7, p. 76. Zie ook Dute 2016, paragraaf 2; 

Den Tonkelaar 2016, p. 565 en 567.
4 P-G Awb II, memorie van toelichting, paragraaf 2.2-2.3.
5 Art. 47, lid 2 Wet BIG noemt de arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorg-

psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleeg-
kundige en de physician assistant.

6 Stb. 2018, 260; 34629. Nog niet in werking getreden.
7 Kamerstukken I 2017/18, 34629, C, p. 6 en 4. Zie ook Kamerstukken II 

2017/18, 34629, 6, p. 35 en Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 5, Ka-
merstukken II 2014/15, 34629, 231, p. 31 en de Tweede Evaluatie Wet BIG, 
p. 147, 148 en 177.

8 Kamerstukken I 2017/18, 34629, C, p. 5. Zie ook Kamerstukken II 2017/18, 
34629, 6, p. 29-30; Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 19-20.

9 Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 24. Zie ook Kamerstukken I 2017/18, 
34629, C, p. 5 en Kamerstukken II 2017/18, 34629, 6, p. 35; Kamerstukken II 
2014/15, 29282, 231, p. 31.

Welke reden kan er zijn om, zoals de wetgever heeft gedaan, 
het objectieve karakter van de tuchtprocedure te bestendi-
gen? Welke aanpassingen die bij het objectieve karakter 
aansluiten, kunnen de effectiviteit van tuchtrechtspraak 
mogelijk verder vergroten? Over die vragen gaat deze bij-
drage.

Voor een goed begrip van de wijzigingen van de Wet BIG 
is relevant dat deze oplossingen zijn voor een probleem dat 
onder meer in de Tweede Evaluatie van de Wet BIG is ge-
constateerd. Bij deze evaluatie is vastgesteld dat de Regio-
nale Tuchtcolleges, die in eerste aanleg oordelen over tucht-
klachten op grond van de Wet BIG, relatief veel klachten 
ontvangen waarin medisch professionals verwijten worden 
gemaakt die onvoldoende zijn onderbouwd of zelfs feitelijk 
onjuist zijn, of die naar hun aard niet tuchtrechtelijk ver-
wijtbaar zijn. Die klachten worden enigszins eufemistisch 
gewoonlijk de ‘lichte zaken’ genoemd.10 Om een indruk te 
geven van het aantal lichte zaken wordt wel gewezen op 
het feit dat 65% van de zaken in raadkamer, dus zonder be-
handeling van de klacht ter zitting, wordt afgedaan.11 Ver-
der ligt het aantal geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde 
klachten in het tuchtrecht voor zorgverleners al jaren rond 
de 14%.12 In de Tweede Evaluatie van de Wet BIG is het grote 
aantal lichte zaken problematisch genoemd:

“[Het] leidt tot frustratie bij een jaarlijks groeiend leger-
tje van honderden teleurgestelde klagers en betekent een 
risico van ondermijning van het vertrouwen in de tucht-
rechtspraak.”13 

Niet alleen het vertrouwen van klagers14 wordt erdoor 
ondermijnd, maar ook op het vertrouwen van beroepsbeoe-
fenaars in de tuchtrechtspraak zou het een negatieve weer-
slag kunnen hebben. Deze zaken waren waarschijnlijk beter 
op hun plaats geweest in een klachten- of geschillenproce-
dure of bij de civiele rechter.15

10 Tweede Evaluatie Wet BIG 2013, p. 174-176.
11 Kamerstukken II 2017/18, 34629, 6, p. 35-36. Zie bijvoorbeeld Tuchtcolleges 

voor de Gezondheidszorg en College Medisch Toezicht, jaarverslagen 2016, 
p. 23 (70%) en 2017, p. 9 (65% in raadkamer afgedaan).

12 In 2016 zijn 1595 zaken afgehandeld, waarvan 216 hebben geleid tot ge-
grondverklaring van de klacht, dus 14% van het totaal. Zie Tuchtcolleges 
voor de Gezondheidszorg en College Medisch Toezicht, jaarverslagen 2016, 
p. 23-24 (14%) en 2017, p. 9-10 (16% gegrond verklaard). Dit is consistent 
met eerdere jaren. Zie tevens Tweede Evaluatie Wet BIG 2013, p. 419.

13 Tweede Evaluatie Wet BIG 2013, p. 174-176.
14 De procedure start altijd met een klacht, die kan worden ingediend door 

een particuliere klager (meestal de cliënt) of de toezichthouder, zoals IGJ. 
Die laatste wordt ook wel de ‘institutionele klager’ genoemd. Met ‘klager’ 
is in dit stuk is de particuliere klager bedoeld.

15 Tweede Evaluatie Wet BIG 2013, p. 174: ‘Veel klagers zijn met hun onge-
noegen over de gang van zaken in de relatie met een hulpverlener bij het 
tuchtcollege in feite aan het verkeerde adres.’ In paragraaf 4 kom ik hierop 
terug.
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Uit de Tweede Evaluatie van de Wet BIG en de parlemen-
taire stukken over de recente wijzigingen van de wet blijkt 
dus dat het vermoeden is dat er een gebrek aan aanslui-
ting bestaat tussen de verwachtingen en de realiteit van de 
tuchtprocedure of de wensen van ontevreden cliënten en de 
realiteit van de procedure. Er zijn dan grofweg twee oplos-
singen mogelijk. De eerste is de procedure aan te passen aan 
de verwachtingen of wensen van de cliënt. De wijze waarop 
met klachten wordt omgegaan moet dan nauwer aansluiten 
bij de aspecten aan de dienstverlening waar cliënten onte-
vreden over zijn, en de procedure moet kunnen opleveren 
wat cliënten zoeken (bijvoorbeeld: financiële genoegdoe-
ning). Dat zou, kort gezegd, tot een subjectivering van de 
procedure leiden. De tweede benadering zou zijn dat aan de 
uitgangspunten van de tuchtprocedure niet zozeer wordt 
getornd en dat een manier moet worden gevonden om de 
zogeheten lichte zaken elders af te doen. Dit is de benade-
ring die de wetgever bij de wijzigingen van de Wet BIG heeft 
gevolgd.

In deze bijdrage gebruik ik, om de uitersten op de schaal aan 
te duiden, twee modellen die in discussies over het (primai-
re) doel van de bestuursrechtspraak de boventoon voeren. 
Dat zijn het objectieve en het subjectieve model, die ik hier-
voor ook al noemde. Nu is er geen procedure die onverkort is 
gemodelleerd naar het objectieve of het subjectieve model.16 
Toch is het gebruik van modellen in de discussie zinvol, om-
dat de principiële keuze voor het objectieve of subjectieve 
model richting geeft aan veel procedurele en aan materiële 
vraagstukken over tuchtrechtspraak. Bij het objectieve mo-
del is sprake van een procedure die gericht is op uitoefe-
ning van de toezichtfunctie van de rechter op de legaliteit 
van de handeling van een bestuursorgaan of professional.17 
De rechter toetst of verweerder binnen de grenzen van het 
recht heeft gehandeld. Bij het objectieve model past een 
ruimhartige benadering van wie de procedure kan starten, 
een laagdrempelige procedure, en een onderzoekende hou-
ding van de rechter. Tegenover de objectieve benadering 
staat het recours subjectif, het subjectieve model, waarbij 
juist het bieden van individuele rechtsbescherming cen-
traal staat.18 Bij een subjectieve benadering staat de rechts-
positie centraal van de burger die de procedure is begonnen. 
De wijze waarop de burger de procedure heeft ingekaderd 
en de vordering die daaraan is opgehangen is dan bepalend 
voor de omvang van het geding. Het doel van de procedure 
veronderstelt bovendien dat de burger in zijn of haar rechts-
positie is geraakt door het besluit waartegen hij of zij zich 
richt en de burger zich alleen kan beroepen op normen die 
strekken tot bescherming van de belangen van de burger 
(het relativiteitsvereiste, artikel 8:69a Awb). De rechter kan 
zo nodig de rechtsbetrekking tussen partijen vaststellen.

In paragraaf 3 ga ik in op de spanning tussen de aard en 
het doel van de tuchtprocedure en de positie van klagers 

16 Schueler e.a. 2007, p. 34-43.
17 Omschrijving van De Poorter & De Graaf 2011, p. 15.
18 De Poorter & De Graaf 2011, p. 16.

in de tuchtprocedure, doch niet voordat ik in paragraaf 2 
het karakter van het tuchtrecht voor beoefenaars van ver-
trouwensberoepen heb geschetst. Vervolgens geef ik aan 
waarom het objectieve karakter van de tuchtrechtspraak 
bescherming verdient (paragraaf 4). In paragraaf 5 stel ik 
een aantal aanpassingen aan de tuchtprocedure die aanslui-
ten bij het objectieve karakter van de procedure, en die de 
effectiviteit van het tuchtrecht. Ik sluit af met een conclusie 
(paragraaf 6).

2. Wettelijk geregeld tuchtrecht voor 
vertrouwensberoepen

‘Tuchtrecht’ is een verzamelnaam voor stelsels van normen 
en mechanismen van normhandhaving die zijn gericht op 
het beïnvloeden, beoordelen en (in het geval van overtre-
ding van de norm) op het sanctioneren van handelen van 
leden van een bepaalde beroepsgroep of vereniging.19 Deze 
brede definitie omvat bijvoorbeeld hiërarchisch tuchtrecht, 
zoals voor militairen, en verenigingstuchtrecht, zoals voor 
mediators. Bij zorgverleners is sprake van dezelfde vorm 
van tuchtrecht als bijvoorbeeld bij advocaten, accountants 
en notarissen, namelijk van wettelijk geregeld tuchtrecht 
voor vertrouwensberoepen. Bij bepaalde vrije en vertrou-
wensberoepen heeft de wetgever gemeend, in verband 
met zwaarwegende algemene belangen bij het goed func-
tioneren van de beroepsgroep, in een wettelijke regeling 
voor tuchtrecht te moeten voorzien. De belangen moeten 
zo zwaarwegend zijn dat deze niet op een andere, minder 
ingrijpende wijze kunnen doen geborgd.20 In het geval van 
zorgverleners is het tuchtrecht gericht op de bevordering 
van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door leden van 
de groep, ingegeven door de vraag wat de samenleving van 
de beroepsbeoefenaars mag verlangen.21

Tuchtrecht beoogt dus bij te dragen aan (kort gezegd) het 
bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van de be-
roepsuitoefening door de beroepsgroep.22 In de tuchtpro-
cedure wordt door toetsing van het handelen en nalaten 
van de professional aan de tuchtnormen een oordeel geveld 
over de juistheid van de gedraging van de betrokken be-
roepsbeoefenaar. De beoordeling is gericht op de objectieve 
kwaliteitsstandaard en is ingegeven door het algemeen be-
lang dat de standaard dient.23 De tuchtcolleges beoordelen 
niet welke gevolgen een normschending heeft gehad voor 
klager; ze bieden geen individuele rechtsbescherming. De 
maatregelen die na een gegrondverklaring kunnen volgen, 
brengen dan ook geen verandering in de rechtspositie van 
de klager teweeg. De maatregelen geven uitdrukking aan 
de aard en ernst van de normschending en zijn in de eer-

19 Kleiboer & Huls 2001, p. 1.
20 Kamerstukken II 2013/14, 32382, C, p. 7.
21 Kamerstukken II 2011/12, 33000-XVI, 168, p. 2; Kamerstukken II 1987/88, 

19522, 7, p. 75-76.
22 Zie Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 4-6; Kamerstukken I 2013/14, 

32382, C, p. 9; Kamerstukken II 2009/10, 32402, 3, p. 57-58.
23 Kamerstukken II 2017/18, 34629, 6, p. 35; Kamerstukken II 2010/11, 32402, 

6, p. 59. Zie ook Dute 2016, Huls 2006 en Kleiboer & Huls 2001, p. 2-3. 
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ste plaats gericht op de betrokken beroepsbeoefenaar. De 
zwaarste maatregelen grijpen (tijdelijk of blijvend) in de 
bevoegdheid van de betrokkene in om het beroep uit te oe-
fenen. In de tweede plaats dragen de uitspraken bij aan het 
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuit-
oefening van álle leden van de beroepsgroep, doordat daar-
in de normen worden verduidelijkt die voor de beroepsuit-
oefening gelden (generale preventie).24 Kortom, er is sprake 
van een stelsel dat is gericht op het algemeen belang, waarin 
de hoofdrol is weggelegd voor het toetsen van gedragingen 
aan de tuchtnormen, waarin de tuchtrechter nadrukkelijk 
een rechtsvormende taak heeft, en dat niet is gericht op het 
bieden van individuele rechtsbescherming. Deze elementen 
geven aan dat in het tuchtrecht van oudsher het objectieve 
model regeert.

3. Een procedurele hoofdrol voor de 
‘aangever’

Van oudsher is de particuliere klager meer een figurant dan 
een hoofdrolspeler. Tekenend is dat in het medisch tucht-
recht tot 1972 klager geen afschrift kreeg van de beslissing 
van het tuchtcollege op zijn klacht.25 In de jaren ’80 is de 
procespositie van klager versterkt. De versterking van de 
procespositie van klager gold niet alleen voor het medisch 
tuchtrecht, maar is ook – en op basis van dezelfde overwe-
gingen – doorgevoerd in de Advocatenwet. De klager moet 
sindsdien worden gehoord en kan zich in de procedure laten 
bijstaan, kan ter zitting de klacht toelichten en kan getui-
gen en deskundigen voor de zitting uitnodigen. ‘De klager 
is “partij” geworden’, hebben de Minister van Justitie en de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
samengevat.26

De volwaardige procespositie van de klager heeft echter 
geen verandering gebracht in het doel van de tuchtrecht-
spraak. De procedurele hoofdrol zou de effectiviteit van het 
tuchtrecht ten goede komen:

“een versterking van de positie van de particuliere klager 
(…) kan leiden tot een ondersteuning van de doelstelling 
van het tuchtrecht.”27 

Het verwachte positieve effect lijkt op twee veronderstel-
lingen te zijn gebaseerd. De belangrijkste veronderstelling 
was dat de gedragingen van zorgverleners (en net zozeer van 
advocaten) waarover klagers zouden klagen, (grotendeels) 
parallel zouden lopen met de tuchtnorm.28 Bijvoorbeeld: het 
maken van een beroepsfout betekent niet alleen dat de be-
roepsbeoefenaar een verplichting tegenover de cliënt niet is 
nagekomen, maar ook dat hij is tekortgeschoten in de nale-

24 Kamerstukken II 2016/17, 34629, 3, p. 4. Zie ook de Tweede Evaluatie Wet 
BIG 2013, p. 148.

25 Kamerstukken II 1987/88, 19522, 7, p. 76.
26 Kamerstukken II 1987/88, 19522, 7, p. 76.
27 Kamerstukken II 1987/88, 19522, 7, p. 77. In dezelfde lijn, maar dan over 

tuchtrecht voor advocaten: Kamerstukken II 1981/82, 16094, 6, p. 4.
28 Kamerstukken II 1978/88, 19522, 7, p. 76.

ving van de tuchtnorm. De wetgever heeft met de verster-
king van de procespositie in feite het beste willen halen uit 
de rol van de cliënt als onbezoldigd toezichthouder.
Daarnaast lijkt te zijn verondersteld dat deelname aan de 
tuchtprocedure op zichzelf al een positief effect zou heb-
ben op het vertrouwen van klagers in de tuchtprocedure. 
Daar is best wat voor te zeggen. Een volwaardige deelname 
aan de tuchtprocedure zou laten zien dat het algemene 
patiëntenbelang en de kwaliteit van de beroepsuitoefening 
in de tuchtprocedure serieus worden genomen. Klager kan 
méér doen dan verwijten ter beoordeling voorleggen aan de 
tuchtrechter. Klager kan kennisnemen van het verweer van 
de beroepsbeoefenaar en kan op dat verweer reageren. Ter 
zitting komt ter sprake wat er volgens de beroepsbeoefe-
naar is gebeurd en of er maatregelen zijn getroffen om her-
haling te voorkomen.

Inmiddels is duidelijk dat geen van beide veronderstellingen 
helemaal juist is. Hoe komt dat? Al in 1984 is de vraag ge-
steld of de versterking van de positie van de cliënt als klager 
niet aan het doel van het tuchtrecht voorbijgaat:

“[Wordt] daarmede het eigenlijke doel van het tucht-
recht, bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening 
door de betrokken groep, niet voorbijgestreefd, en [wor-
den] niet bij velen verwachtingen gewekt die niet altijd 
kunnen worden waargemaakt?”29

De volwaardige procespositie van klagers in de tucht-
procedure draagt niet bij aan het temperen van onjuiste 
verwachtingen, zoals de verwachting dat in de procedure 
individuele rechtsbescherming wordt geboden. Misschien 
is de procespositie zelfs een voedingsbodem voor onjuiste 
verwachtingen. In ieder geval blijkt uit onderzoek dat het 
tuchtrecht een grote naamsbekendheid geniet, maar dat 
relatief weinig mensen weten waar de tuchtprocedure niet 
voor is bedoeld.30

Verder heeft de wetgever mogelijk de parallellen overschat 
tussen gedragingen waarover klagers ontevreden zijn en de 
gedragingen die tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn. Klachten 
tegen zorgverleners gaan vaak (ook) over communicatie.31 
De beoordeling van deze klachten gebeurt aan de hand 
van het beperkte tuchtrechtelijke beoordelingskader. De 
meeste klachten gaan echter over onvoldoende vaktechni-
sche kwaliteit.32 Ook daar is het aandeel lichte zaken groot. 
Kennelijk vaker dan de wetgever lijkt te hebben verwacht 
zijn deze klachten van onvoldoende gewicht, onvoldoende 

29 Haardt 1984, p. 8.
30 Hout, Friele & Legemaate 2009, p. 3; Evaluatie Wet BIG 2002, p. 100.
31 Volgens het jaarverslag voor de medische tuchtrechtcolleges hadden 161 

van de 1946 in 2017 afgehandelde klachten betrekking op onheuse bejege-
ning, onvoldoende informatie of financiële onjuistheden. Zie Tuchtcolleges 
voor de Gezondheidszorg en College Medisch Toezicht, jaarverslag 2017 
(www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

32 In 2017 hadden 928 van de 1946 afgehandelde klachten betrekking op het 
niet of te laat verwijzen van de patiënt, een onjuiste behandeling of ver-
keerde diagnose en/of een onjuiste verklaring of rapportage. Nog eens 412 
klachten hadden de strekking dat er geen of onvoldoende zorg is geleverd. 
Zie Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en College Medisch Toezicht, 
jaarverslag 2017 (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).
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onderbouwd of gebaseerd op feitelijke onjuistheden. Een 
verklaring die daar vaak voor wordt gegeven is dat het lastig 
is voor de patiënt om de klacht zorgvuldig te formuleren en 
te onderbouwen.

De omstandigheid dat relatief weinig klachten gegrond wor-
den verklaard draagt vermoedelijk bij aan ontevredenheid 
over de tuchtprocedure. Empirisch onderzoek naar de mate 
waarin procespartijen een procedure als ‘eerlijk’ waarde-
ren, laat zien dat de ervaren eerlijkheid van de procedure 
sterk wordt beïnvloed door de uitkomst van de procedure: 
winnende partijen ervaren de procedure aanzienlijk vaker 
als eerlijk dan de verliezende partij.33 Het is waarschijnlijk 
dat dit effect zich ook in een tuchtprocedure voordoet. Maar 
er lijkt meer aan de hand. Ook bij gegrondverklaringen zijn 
klagers niet zonder meer tevreden over de uitkomst van 
de procedure.34 Hoe zou dat komen? Uit onderzoek blijkt 
dat klagers naar eigen zeggen gemotiveerd worden door 
de wens te voorkomen dat andere patiënten hetzelfde 
overkomt als henzelf.35 Toch geloven klagers van klachten 
die gegrond zijn verklaard, maar in een kleine minderheid 
van de gevallen verwachten dat de zorginstelling of profes-
sional in de uitspraak aanleiding zal zien de werkwijze aan 
te passen.36 Dat zou een bron van teleurstelling kunnen 
zijn. Verder is het, hoewel het empirische bewijs beperkt is, 
waarschijnlijk dat klagers de tuchtrechtelijke maatregelen 
anders waarderen dan de beroepsbeoefenaars.37

Kortom, aan het grote aantal lichte zaken liggen mogelijk 
onjuiste verwachtingen van klagers over de tuchtprocedure 
ten grondslag. De procedurele hoofdrol die de klager heeft 
gekregen doet niets om die verwachtingen te temperen, en 
doet mogelijk juist het tegendeel. De verwachting dat aspec-
ten aan de dienstverlening waarover klagers klagen aanslui-
ten bij het beoordelingskader dat de tuchtrechter hanteert, 
en de verwachting dat deelname aan de tuchtprocedure het 
vertrouwen in tuchtrechtspraak als instrumenten ter kwa-
liteitsbewaking, zou toenemen, zijn niet uitgekomen.

4. De keuze voor het handhaven van het 
objectieve karakter van de tuchtprocedure

Vanwege het grote aantal lichte zaken en de daarmee sa-
menhangende teleurstelling van klagers over de tuchtpro-
cedure staat het tuchtrecht voor een tweesprong. Moet het 
objectieve karakter van de procedure worden bevestigd, zo-
als de wetgever met de recente wijziging in de Wet BIG heeft 
gedaan? Of is het (verder) subjectiveren van de procedure 
een oplossing? Er worden dan aanpassingen gedaan die de 
tuchtprocedure beter laten aansluiten bij verwachtingen en 
wensen van de patiënt als klager. Uit de paragrafen 2 en 3 

33 Laemers, De Groot-Van Leeuwen & Fredriks 2007, p. 28-29.
34 Friele e.a. 2013, p. 294.
35 Friele e.a. 2013, p. 293; Kruikemeier e.a. 2009, p. 10-11 en p. 55-56. Zie ook 

Hout, Friele & Legemaate 2009, p. 3-4.
36 Friele e.a. 2013, p. 293-294.
37 Zie Alhafaji, Frederiks & Legemaate 2009, p. 33 over klagers en Friele 2017 

over zorgverleners.

volgt dat het (verder) subjectiveren van de tuchtprocedure 
vanuit historisch en praktisch oogpunt, niet de meest logi-
sche optie is. De tuchtprocedure is weliswaar de procedure 
met de grootste naamsbekendheid, maar het is zeker niet 
de enige procedurele weg die een ontevreden patiënt kan 
bewandelen. Naast de (meestal niet voor de hand liggende) 
strafrechtelijke procedure zijn er in ieder geval een proce-
dure bij de civiele rechter en een klachtenprocedure moge-
lijk. Dat is een groot verschil met de positie die een burger 
heeft ten opzichte van de bestuursrechtelijke procedure. Als 
een burger zich in een besluit niet kan vinden, zal die burger 
op de bestuursrechtelijke procedure zijn aangewezen.

Het klachtrecht op grond van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg biedt (wel) de mogelijkheid aan patiënten 
om individuele genoegdoening te krijgen, op een laagdrem-
pelige en informele manier. Procedures als deze zijn in veel 
gevallen beter in het bedienen van de patiënt dan de tucht-
procedure. Er is in de klachtenprocedure voldoende ruimte 
voor een dialoog over hetgeen is gebeurd en om het geschil 
tussen de zorgverlener en de klager te beslechten. Die ruim-
te is er ook als er géén gedragingen van de zorgverlener zijn 
die een schending vormen van de objectieve kwaliteitsstan-
daard, waaraan een tuchtklacht wel moet worden getoetst. 
Veelvoorkomende lichte klachten, zoals die over bejege-
ning, vinden weinig aansluiting bij de tuchtnormen, maar 
kunnen in de klachtprocedure dus wel de weerklank vinden 
die een klager zoekt.38 Ook in de uitkomsten van de proce-
dure verschillen de klachtprocedure en de tuchtprocedure 
van elkaar: in die eerste staat de rechtsbescherming van de 
klager wél centraal.39 Zaken waarin de schadebedragen be-
perkt zijn, kunnen bij uitstek worden afgedaan in procedu-
res als deze. De civiele procedure is minder laagdrempelig 
van aard dan de procedure bij een klachtencommissie, maar 
ook daar zijn individuele rechtsbescherming en financiële 
compensatie bij wanprestatie of onrechtmatige daad, an-
ders dan in de tuchtprocedure, evident een mogelijkheid.

Vanwege die keuzevrijheid is het op zich niet problematisch 
dat de tuchtprocedure, als gevolg van het objectieve karak-
ter, niet naadloos aansluit op de behoefte van de individuele 
patiënt. Daar zijn de alternatieven voor. De tuchtprocedure 
heeft namelijk wél iets dat de alternatieven niet of minder 
kunnen bieden. De tuchtprocedure is de enige procedure 
waarin een gespecialiseerd college de (objectieve) juist-
heid van de gedragingen van de beroepsbeoefenaar toetst 
aan een objectieve professionele standaard. Het is ook de 
enige procedure waarin gevolgen kunnen worden verbon-
den aan de bevoegdheid van de betrokken professional om 
zijn of haar beroep uit te oefenen. Maar de effecten van de 
tuchtrechtelijke uitspraken reiken verder: de uitspraken be-
vestigen de betekenis van de tuchtnorm aan alle leden van 
de beroepsgroep of werken de betekenis daarvan verder uit. 
Het objectieve karakter van de tuchtprocedure is dus juist 
het unieke element van de procedure. Verdere subjective-

38 Tweede Evaluatie Wet BIG 2013, p. 176-177.
39 Huls 2006, p. 36-38.
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ring zou daaraan afbreuk doen en zou een gat in de kwali-
teitsbewaking van de beroepsgroep kunnen slaan.

5. Geoptimaliseerde, objectieve 
tuchtrechtspraak: het bestuursrecht als 
inspiratiebron

Als de wens het objectieve karakter van de tuchtprocedu-
re te handhaven tot uitgangspunt wordt genomen, zullen 
maatregelen moeten worden getroffen om het aantal lich-
te zaken terug te dringen. Die maatregelen moet er echter 
niet toe leiden dat de zware zaken en zaken over voor de be-
roepsuitoefening relevante rechtsvragen minder vaak aan 
de tuchtrechter worden voorgelegd. Juist die zaken heeft 
het tuchtrecht nodig om de doelstelling van het bewaken 
en bevorderen van kwaliteit te kunnen realiseren. Dat roept 
om twee typen aanpassingen.

Het eerste type aanpassingen is gericht op het begeleiden 
van zaken naar de meest passende procedure. Dat is ook 
de bedoeling van de introductie van de tuchtklachtfuncti-
onaris: patiënten te helpen door ze geïnformeerd te laten 
kiezen tussen een tuchtprocedure of een alternatieve route. 
Verondersteld wordt dat patiënten met lichte klachten ge-
neigd zullen zijn voor de klachtprocedure in plaats van voor 
de tuchtprocedure te kiezen, als zij goed over de verschil-
len tussen beide zijn geïnformeerd.40 Als dat onvoldoende 
effectief mocht blijken, dan is het voorstel van De Die uit 
2008 een potentieel alternatief.41 De bagatelklachten zijn 
niet evenredig verdeeld over alle onderwerpen waarover 
geklaagd kan worden: met name klachten over communica-
tie (bejegening) komen vaak voor. De Die heeft voorgesteld 
om deze typen gedragingen van de bevoegdheid van parti-
culieren om te klagen uit te sluiten. Dat zou een harde filter 
zijn waarmee voor een deel van de lichte zaken de gang naar 
de tuchtrechter wordt afgesneden.

Het tweede type aanpassingen is erop gericht om meer aan 
klagers met voor de tuchtprocedure wél geschikte klach-
ten, tegemoet te komen. Aan deze tweede stap wordt maar 
weinig aandacht besteed in de literatuur. Bij wijze van con-
versation starter doe ik drie voorstellen voor aanpassingen 
die, zonder de tuchtprocedure (verder) te subjectiveren, de 
tevredenheid van klagers kunnen vergroten.

5.1 Een tussenuitspraak met opdracht tot het maken 
van een plan van aanpak

Mijn eerste voorstel is de introductie van een tussenuit-
spraak waarbij de betrokken zorgverlener wordt gevraagd 
een plan van aanpak op te stellen. Dat doet enigszins den-
ken aan de bestuurlijke lus, die sinds 1 januari 2010 is opge-
nomen in afdeling 8.2.2a Awb. De lus komt erop neer dat de 
bestuursrechter bij tussenuitspraak het bestuursorgaan in 
de gelegenheid stelt een gebrek in het besluit te herstellen. 
De bestuurlijke lus voorkomt een kale vernietiging, en dat 

40 Kamerstukken II 2014/15, 29282, 231, p. 31.
41 De Die 2008.

scheelt tijd. In de bestuursrechtelijke vorm is de lus in het 
tuchtrecht niet bruikbaar. Herstel van de normschending is 
in het tuchtrecht niet aan de orde: de gedragingen hebben 
plaatsgevonden en er is in het tuchtrecht geen equivalent 
van de vernietiging waarmee de situatie ‘terugvalt’ in de 
toestand van voor de verwijtbare gedraging. De ‘tuchtrech-
telijke lus’ zou een andere zijn dan de bestuursrechtelijke.
Het idee is als volgt. In paragraaf 3 gaf ik aan dat klagers 
naar eigen zeggen vooral een klacht indienen om te voor-
komen dat andere mensen hetzelfde overkomt als hen is 
overkomen, en dat ze thans in beperkte mate denken dat 
een gegrondverklaring aanleiding is voor een betrokken 
zorginstelling of beroepsbeoefenaar om de werkwijze aan 
te passen. Als de uitkomst van de onderzoeken de motieven 
van klagers juist weergeven, zou dat betekenen dat klagers 
positiever over de tuchtprocedure kunnen worden als in 
de tuchtprocedure het lerend effect van de uitspraak op de 
professional duidelijk kan worden. Een voorbeeld: er zijn te-
kortkomingen die mogelijk voortvloeien uit onjuiste werk-
processen binnen de praktijk of onvoldoende kennis van de 
professional. Denk aan de situatie dat een doktersassistent 
een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van een handeling 
die de huisarts aan hem heeft opgedragen, en waarvan ter 
zitting blijkt dat het een gevolg is van onvoldoende begelei-
ding van doktersassistenten binnen de praktijk. In dit soort 
situaties, als achter een schending van de tuchtnorm een 
breder gebrek schuilgaat, zouden de tuchtcolleges in eerste 
aanleg bij tussenuitspraak de normschending (en daarmee 
de basis voor de gegrondverklaring) kunnen vaststellen en 
vervolgens de professional de opdracht kunnen geven in 
een plan van aanpak uiteen te zetten hoe herhaling van de 
normschending wordt voorkomen. De overtuigingskracht 
van het plan van aanpak kan worden meegewogen bij het 
bepalen van de op te leggen maatregel. Voordelen van de 
tussenuitspraak zijn in de eerste plaats dat het de klager laat 
zien welke bijdrage de klacht levert aan de bewaking van de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening en zo hopelijk tot meer 
tevredenheid over de uitkomst van de tuchtprocedure leidt, 
en ten tweede dat de uitspraak, concreter dan nu het geval 
is, een constructieve bijdrage levert aan de bewaking van 
kwaliteit.

5.2 Evaluatie van de maatregelencatalogus
Mijn tweede voorstel is kritischer te kijken naar de maat-
regelencatalogus. Bedient die optimaal het doel dat het 
tuchtrecht nastreeft? Als een sterkere focus gelegd zou 
worden op het bewaken van kwaliteit, ligt het bijvoorbeeld 
in de rede de tuchtrechter de mogelijkheid te bieden de 
professional bepaalde handelingen te laten verrichten met 
inachtneming van de aanwijzingen van de tuchtrechter. 
Die handelingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn dat de 
professional bepaalde cursussen moet volgen, beleid ont-
wikkelt voor een betere overdracht van patiëntendossiers of 
medewerkers traint op een specifiek onderwerp. Net als de 
tuchtrechtelijke tussenuitspraak versterkt de voorwaarde-
lijke maatregel het opbouwende en constructieve karakter 
van de tuchtrechtelijke uitspraak. En net als de tuchtrechte-
lijke tussenuitspraak is dit voorstel geïnspireerd op het be-
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stuursrecht, dat in artikel 8:72 Awb de uitspraakbevoegdhe-
den van de bestuursrechter uiteenzet, al is de bevoegdheid 
om in de uitspraak het bestuursorgaan tot bepaalde han-
delingen te verplichten ingegeven door subjectivering van 
de bestuursrechtelijke procedure en niet, zoals ik het voor 
het tuchtrecht voorstel, voor versterking van het objectieve 
karakter.

5.3 De opinie van de beroepsorganisatie
Het laatste voorstel is de interactie tussen de beroepsor-
ganisatie en het tuchtcollege te versterken. Dit voorbeeld 
is ontleend aan de amicus curiae in het bestuursrecht.42 
Tuchtrecht is ook wel ‘rechtersrecht’ genoemd, en zelfs wie 
dát een beetje overdreven vindt, zal moeten toegeven dat 
de tuchtrechtelijke uitspraken voor de rechtsvorming van 
groot belang zijn.43 De driehoeksverhouding tussen de wet-
gever, de beroepsorganisatie (als maker van soft law en ver-
tegenwoordiger van de beroepsgroep) en de tuchtrechter 
brengt met zich dat die laatste een soms precair evenwicht 
moet bewaken tussen rechterlijke rechtsvorming en het 
overlaten van een bepaalde keuze aan de beroepsorganisa-
tie of de beroepspraktijk. In de hard cases kan het nuttig zijn 
als het tuchtcollege de relevante beroepsorganisatie om een 
opinie kan vragen. In de opinie kan de beroepsorganisatie 
een standpunt van de beroepsgroep delen of reflecteren op 
ontwikkelingen die zich in de praktijk voordoen. Het ligt 
alleen in de rede om een opinie te vragen in de situaties 
waarin een rechtsvraag speelt waarover binnen de beroeps-
groep behoefte aan duidelijkheid bestaat. De uitspraak die 
daarop volgt zou een mooie boodschap kunnen zijn aan de 
leden van de beroepsgroep over wat de tuchtnormen een 
gegeven geval van hen verlangen. Dat zou ook de generale 
preventieve werking van de uitspraken ten goede kunnen 
komen.

6. Tot slot

In de tuchtprocedure wordt, net als in de bestuursrechte-
lijke procedure, gezocht naar een evenwicht tussen objec-
tieve en subjectieve elementen, tussen laagdrempeligheid 
en drempels, en tussen het zien van parallellen tussen on-
vrede van cliënten en het algemeen belang en het maken 
van een scherpe keuze tussen beide. Het gebeurt dat de 
klacht waarin een patiënt zijn ontevredenheid uit over de 
dienstverlening door een zorgverlener, voor een tuchtpro-
cedure eigenlijk ongeschikt is. Het zijn dan klachten die on-
voldoende zijn onderbouwd of zelfs feitelijk onjuist zijn, of 
die naar hun aard niet tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn. Dat 
gebeurt te vaak, volgens de Tweede Evaluatie van de Wet 
BIG. De lichte zaken leiden tot ontevreden klagers en vergen 
veel van de capaciteit van de tuchtcolleges. Daarom wordt 
in de Wet BIG een aantal wijzigingen doorgevoerd die het 
aantal lichte zaken moet terugbrengen. Die keuze is voor 
het tuchtrecht goed te verdedigen, nu het objectieve karak-

42 De Poorter 2015.
43 Soeharno 2016, p. 496 en 498. Vgl. over het tuchtrecht voor advocaten: 

Loorbach 2017, randnr. 8.

ter van de procedure het unique selling point van die proce-
dure is.

Daarmee is voor een andere benadering gekozen dan in 
het bestuursrecht is gedaan. Een verklaring voor de afwij-
kende benadering in het bestuursrecht is dat de ontevreden 
patiënt, anders dan de ontevreden burger, verschillende 
procedurele wegen kan bewandelen. De vrijheid van de 
ontevreden patiënt om te kiezen tussen een tucht-, civiele 
of geschillenbeslechtingsprocedure is een cruciaal verschil 
tussen de positie van de patiënt en die van de burger die met 
een bestuursorgaan in een geschil is verwikkeld. De burger 
kan (in beginsel) niet voor beslechting van het geschil naar 
een andere procedure worden verwezen: die is op de be-
stuursrechtelijke procedure aangewezen.

Als de consolidatie en versterking van het objectieve karak-
ter van de tuchtprocedure tot uitgangspunt wordt genomen, 
is mijn voorstel die uit twee onderdelen te laten bestaan. 
Het eerste onderdeel is het effectiever filteren van voor de 
tuchtprocedure geschikte zaken. Daarop is ook bij de wij-
ziging van de Wet BIG ingezet. Voor het tweede onderdeel 
heb ik een drietal voorstellen gedaan: een tuchtrechtelijke 
tussenuitspraak met daarin een opdracht aan de betrokken 
beroepsbeoefenaar, aanpassing van de maatregelencatalo-
gus en de opinie van de beroepsorganisatie. Deze drie voor-
stellen zijn geïnspireerd op bestuursrechtelijke bepalingen. 
De aanleiding voor de discussie – de veelheid aan lichte za-
ken – zorgt in het medisch tuchtrecht voor een gevoel van 
urgentie, maar de inhoud van de discussie is ook voor an-
dere vertrouwensberoepen met wettelijk geregeld tucht-
recht van belang.
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