
D
oorde coronapandemie lo-
pende tuchtcolleges voorde
gezondheidszorg vertraging
op. Zehebben veelminder
klachten vanpatiëntenover
zorgprofessionals kunnen

afhandelen.Normaal duurt eenklachtpro-
cedure zes tot negenmaanden; dat is al
behoorlijk lang voor zowel de zorgprofes-
sional als depatiënt en zijnnaasten.Daar
komennu in coronatijd velemaandenbij.
In sommige gevallen is er hoger beroepbij
hetCentraal Tuchtcollegemogelijk.Die
procedureduurt gemiddeldnegenmaan-
den, enookdat duurt nu veel langer.De
achterstand is zorgelijk enpijnlijk voorde
betrokkenen,maarbiedt ook eenkansom
het anders te doen.

Het tuchtrecht inde gezondheidszorg
is eenbijzondere vormvan rechtspraak,
waarbij het tuchtcollegebeoordeelt of
eenarts of andere zorgverlenerheeft ge-
werkt volgensdegeldendeprofessionele
standaard.Het tuchtrecht is bedoeldom
dekwaliteit vandeberoepsuitoefening te
bevorderen en tebewaken, enompatiën-
ten tebeschermen tegenondeskundig en
onzorgvuldighandelen vaneen zorgver-
lener. Tuchtcollegesbestaan elkuit drie
leden-beroepsgenotenen twee juristen
(waarvan één voorzitter).

Wanneerhet tuchtcollege eenklacht
gegrond verklaart, kanhet verschillende
tuchtrechtelijkemaatregelenopleggen.De
meest lichte vorm is eenwaarschuwing en
demeest zware vorm is eendoorhaling van
de inschrijving inhet register. Allemaatre-
gelendie een inperking vandeberoeps-
uitoefening inhoudenwordenopenbaar
gemaakt.

Jaarlijkswordenongeveer 1500 tucht-
klachten ingediendbij de regionale tucht-
colleges.Circa eenderdedaarvan leidt tot
een zitting ennogniet dehelft daarvan
wordt gegrond verklaard. In 2019werden
uiteindelijk 194 zorgverleners bestraft.
Een zeer klein aantal op een totaal van
360.000 zorgverleners die onderhet tucht-
recht vallen.

KWELLING
De laatste jaren is ontevredenheidont-
staanoverhet tuchtrecht. Artsen ervaren
een tuchtklacht als zeer belastenden vin-
dendat deprocedure te langduurt.Maar
ook voordeklagers kande langeduur een

kwelling zijn. Beidepartijen verkeren in
grote onzekerheid endat trekt eenbehoor-
lijke emotionelewissel. AdvocaatOswald
Nunes laat hiervan treffende voorbeelden
zien in zijnboekTotpersistit!Hij geeft een
korte schets vanhonderd tuchtzakenmet
daarbij de lessendieuit elke zaak geleerd
kunnenworden.

Dekansdat jemet eengegrondeklacht
temakenkrijgt isminimaal,maar toch
houdt elke zorgprofessional er rekening
mee. Jemoet immers elkedagheel veel
beslissingennemendie verkeerdkunnen
uitpakken.Huisartsenbijvoorbeeld
moeten elkedag in eenkort consult be-
palenof zedoorverwijzen, zelf behande-
len, of het evenaanzien. Zo’n afweging
moeten zij vele kerenper dagmaken. En
hoewel het tuchtrecht bedoeld is omde
kwaliteit vandeberoepsuitoefening te
verbeteren, is het de vraagof het echt zo
werkt.

Wantde ervaring leert dat een tuchtzaak
niet zondermeer leidt tot een ‘kwalitatief
betere zorgprofessional’,maarwel tot een
voorzichtigeprofessional. Totmeerdiag-
nostischonderzoekdanwellicht nodig is.

VACCINS WEGGOOIEN
Maarook zonderdat er sprake is geweest
vaneen tuchtzaak, kandekansdat er een
zaak vankomt tot defensief gedrag leiden.

Een recent voorbeeld vanditmecha-
nismebetreft dehuisarts uit Zwolle die
gedwongenwerddoordeoverheidom58
ongebruikte vaccinsweg te gooien. Zijn
foto van zijn volle prullenbakmet vaccins
haalde allemedia.Dit voorval zegt uiter-
aard veel over het falen vandeoverheid,
maarwaaromgingdehuisarts hier in
mee?Weggooien vandit kostbare goed is
eendoodzonde,maar tegende regels en
de landelijke instructies ingaanwil je ook
niet op je gewetenhebben.

Wellicht heeft dezehuisarts demogelij-
ke juridische gevolgen vanaansprakelijk-
heid en tuchtrecht zwaarder latenwegen
dandeprofessionelenormen. Zijn gewe-
tensnoodwerddoorhet beeld vandeprul-
lenmand vol ongebruikte vaccins treffend
zichtbaar.

InLimburgkozendehuisartsen ende
GGDer juist voor de vaccinswél te zetten,
ookalwasdaarvoor geen toestemming van
deoverheid.Deklinische ervaring vande
huisartsenwerd ingezet omeenpassende

afweging temakenwiewel enniet geprikt
konworden.

Indeze twee voorbeeldenhebbende
huisartsen eenandere afweging gemaakt.
Maarwat zou er gebeurd zijn als een van
deLimburgsepatiëntennadelige gevolgen
hadondervonden vandeprik enmet een
klachtnaarde tuchtrechterwas gegaan?
Het antwoord laat zich raden.

HOE KON DIT GEBEUREN?
Dit proces van juridisering speelt inde
hele samenleving.De ‘wie vraag’ is dan lei-
dend:wieheeft dit gedaan,wie is schuldig,
wiemoetboeten?De ‘hoe-vraag’ is in onze
maatschappij dezer dagen veelminderpo-
pulair: hoeheeft dit kunnengebeuren en
welke lessenkunnenwedaaruit trekken?

Meer aandacht voordie ‘hoe-vraag’ is
nodig, juist inde zorg. Eventuele foutenof
zakendiemis zijn gegaan zijn steedsmin-
der terug te voerenopéénpersoon, één
‘schuldige’.Het is teamwerk, deorganisa-
tiecontext speeltmee enookdepatiënt en
familie hebbeneenaandeel inhoede zorg
verloopt. ‘Samenbeslissen’ als uitgangs-
punt voor goede zorg geldt ookhier.

Dit is geenpleidooi omhet tuchtrecht
af te schaffen. Ermoetnueenmaal een
instantie zijndiebeoordeelt of zorgprofes-
sionals foutenhebbengemaakt enals dat
zo is, passendemaatregelen treffen.Maar
fout gegaan isnog iets anders dan fout ge-
daan. Veel zorgprofessionals ervarenhet
tuchtrecht eerder als een vormvan straf-
recht danals eenmanier omte leren ende
kwaliteit van zorg te bevorderen.

Laat deopgelopenwachttijdeneen
goede aanleiding zijn omteonderzoeken
welke klachtenbuitenhet tuchtrecht kun-
nenwordenopgelost, of inde voorfase (het
mondeling vooronderzoek) kunnenwor-
denafgehandeld. Eenopenhartig gesprek
is in vele gevallen effectiever daneen juri-
dischgevecht.
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Zoekennaar schuldigenmaakt zorg niet beter
$ Tuchtrecht
leidt niet altijd
tot verbetering
maar vaak tot
voorzichtigheid

$ Procedures
duren nu extra
lang als gevolg
van coronacrisis

$Onderzoek
naarwat beter
buiten het
tuchtrecht
opgelost kan
worden

In onze
samenleving
is vooral de
wie-vraag
leidend: wie
moet boeten?
De hoe-vraag
is minder
populair
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