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Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg (Wkkgz)

 De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid 

wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet 

gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)



Een gesprek met de zorgverlener

 In veel gevallen is een klacht in een gesprek met de zorgverlener op te 

lossen. Misschien weet zij niet dat u ergens ontevreden over bent en 

verbetert de situatie als hij daarop gewezen wordt. Ook na een behandeling 

kan het nuttig zijn om uw zorgverlener op bestaande onvrede te wijzen. 

Zeker als u regelmatig met haar te maken heeft en soortgelijke problemen in 

de toekomst wil voorkomen.



Waar kunt u terecht met een klacht over 

een arts of zorginstelling?
 Een klacht over een arts of zorginstelling bespreekt u eerst met de arts of 

instelling. 

 Komt u er samen niet uit? Of weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar 

moet maken? Ga dan naar de klachtenfunctionaris. Deze helpt u om samen 

met de zorgaanbieder een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris is 

gratis 

 Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van de 

klachtenfunctionaris? Dan kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen. 

U kunt ook naar een geschilleninstantie

 Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege 

voor de Gezondheidszorg. U kunt daarbij hulp krijgen van 

een tuchtklachtfunctionaris

 Het tuchtcollege beoordeelt na een ernstige klacht of de zorgverlener een 

berisping dan wel een waarschuwing krijgt of (tijdelijk) zijn beroep niet meer 

mag uitoefenen



Andere klachtmogelijkheden

 Er kan een tuchtklacht worden ingediend en tegelijkertijd een 

schadevergoeding geëist bij de civiele rechter

 Het veroorzaken van (een aanmerkelijke kans op) schade aan iemands 

gezondheid door ondeskundig te handelen is een strafbaar feit. In dat geval 

kan er aangifte gedaan worden bij de Politie



Het medisch tuchtrecht

 Het medisch tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of 

een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele 

standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken



Samenstelling tuchtcollege

 Regionaal tuchtcollege bestaat uit een voorzitter (een jurist), een lid-jurist 

en drie leden-beroepsgenoten. Het wordt bijgestaan door een secretaris (een 

jurist)

 Centraal tuchtcollege bestaat uit een voorzitter (een jurist), twee leden-

juristen en twee leden-beroepsgenoten. Ook het centraal tuchtcollege wordt 

bijgestaan door een secretaris (een jurist)



Zorgverleners die geregistreerd zijn in het BIG-
register

•Arts •Fysiotherapeut

•Tandarts •Verloskundige

•Apotheker •Verpleegkundige

•Gezondheidszorgpsycholoog •Physician assistant

•Psychotherapeut



Waarover klagen

•Verkeerde diagnose of onjuiste 

behandeling

•Onvoldoende informatie over de 

behandeling

•Afgifte van een onjuiste verklaring of 

een onjuist rapport

•Voorschrijven of verstrekken van 

verkeerde medicijnen

•Schenden van het beroepsgeheim •Ten onrechte niet doorverwijzen 

naar een andere 

beroepsbeoefenaar

•Seksueel- of ander grensoverschrijdend 

gedrag

➢ Onzorgvuldig handelen buiten de 

directe relatie met patiënt De 

gedraging moeten weerslag 

hebben op de uitoefening van de 

individuele gezondheidszorg



Op te leggen maatregelen

Als het college een klacht gegrond vindt, wordt aan de aangeklaagde in beginsel 
een maatregel opgelegd

 Een waarschuwing

 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



Cijfers 
 Jaarlijks 1600 tuchtklachten bij de regionale tuchtcolleges 

 69% betrekking op artsen ( 1000)

 12% van de afgehandelde klachten tegen artsen wordt gegrond verklaard (112)

 64% wordt een waarschuwing opgelegd (72)

 21% een berisping (24)

 8% een (voorwaardelijke) schorsing (9)

 1% een doorhaling (1)

 5% van de gevallen werd de klacht gegrond verklaard en geen maatregel opgelegd 

 Een boete is al jaren niet meer opgelegd



Voorbeelden
 Klaagster verwijt de huisarts dat hij onzorgvuldig is omgegaan met het 

euthanasieverzoek van haar echtgenoot door eerst toe te zeggen dat hij 
daartoe bereid was en hier een aantal dagen later telefonisch op terug te 
komen

 Een kind van 6 is door de huisarts verwezen naar de kno-arts. Ouders zijn 
gescheiden en hadden op het moment van doorverwijzen beiden ouderlijk 
gezag. De huisarts heeft voor de doorverwijzing geen toestemming gevraagd 
aan de vader

 Een arts heeft een verzoek ingediend tot herziening van een eerdere 
beslissing van het Centraal Tuchtcollege (CTG). In dit geval ging het om een 
doorhaling van inschrijving op grond van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en het uitvoeren van een onjuiste behandeling. De arts is ook strafrechtelijk 
vervolgd voor poging tot ontucht met een patiënt. Daarvoor kreeg hij een 
voorwaardelijke gevangenisstraf

Dat



Dilemma's 



Conclusie van RTG is dat de klacht (in al 

haar onderdelen) ongegrond is

 Een huisarts laat jaarlijks het PSA bepalen bij een man wiens vader op 66-

jarige leeftijd is overleden aan prostaatkanker. Bij aanvang is de man 65 en 

de PSA-waarde 3,9. Drie jaar later – inmiddels is het 2014 – is deze gestegen 

naar 4,9. De huisarts overlegt met een uroloog, die een rectaal toucher 

adviseert. Dat wil de man niet. Een jaar later is het PSA 5,7 en vindt alsnog 

dat rectaal toucher plaats, dat de huisarts niet afwijkend vindt. Een halfjaar 

later: 5,8. Nog een halfjaar later: 6,8. Dan volgt een verwijzing, en drie 

maanden later blijkt er sprake van een gemetastaseerd, doorgegroeid 

prostaatcarcinoom. 



De klager komt in beroep

 Het beroep van klager richt zich tegen de ongegrondverklaring door het 

Regionaal Tuchtcollege van het tweede klachtonderdeel waarmee klager de 

huisarts verwijt dat hij niet adequaat heeft gereageerd op de stijging van de 

PSA-waarde van klager in een periode van enkele jaren vanaf 2011, temeer 

nu de vader van klager op 66-jarige leeftijd aan prostaatkanker is overleden

Het CTG verklaart dit klachtonderdeel alsnog 

gegrond en legt de huisarts een berisping op



Het Regionaal Tuchtcollege heeft een 

berisping opgelegd 

 De huisarts heeft recent de praktijk overgenomen. Ze is 2 maanden eerder 

begonnen met het op orde maken van het elektronisch patiënten dossier

 Klager komt op het spreekuur met een scala van klachten en er wordt een 

bloeddruk van 200/110 gevonden

 Er wordt afgesproken dat klager een afspraak maakt om deze nog een keer te 

laten meten

 In de twee jaar daarna komt klager met vele keren met andere klachten op het 

spreekuur bij aangeklaagde huisarts ( en bij collegae die bij haar in dienst zijn). 

Hij wordt met een hartinfarct opgenomen in het ZH ( Vg MI en dotteren)

 Het Regionaal Tuchtcollege heeft geoordeeld dat het gedurende lange periode 

onbehandeld laten van de hoge bloeddruk van klager de huisarts tuchtrechtelijk te 

verwijten valt en heeft aan haar ter zake de maatregel van berisping opgelegd



De huisarts komt in beroep



 Klagers zijn vaak teleurgesteld over het verloop

 Tuchtprocedure wordt door artsen vaak als emotionele belastend ervaren

 De kennis van nu mag geen rol spelen in de beoordeling

 Overleg met uroloog pleit huisarts niet vrij

 Richtlijnen kennen 

 Beredeneerd van afwijken 

 In overleg met de patiënt  

 Communicatie………

Dilemma’s 


