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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2020, het tweede jaarverslag van de tuchtklacht-
functionarissen. Hoewel corona een enorme impact had op de samenleving 
bleef de impact op het werk van de tuchtklachtfunctionarissen nagenoeg uit. 
Het aantal klachten is in 2020 praktisch gelijk gebleven aan 2019. Ook bleken 
er weinig corona-gerelateerde klachten binnen te komen. De verwachting is 
dat daar de komende tijd wel een toename van te zien zal zijn.

Tim Maas
Directeur ESTT

1.   

De verwachting is dat er de komende 
tijd wel een toename te zien zal zijn van 
corona-gerelateerde klachten.
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TERUGBLIK 2020

Niemand kon op 1 januari 2020 vermoeden dat het zo’n grillig en bij vlagen 
grimmig jaar zou worden. Het coronavirus had overal effect op: op de  
gezondheid van mensen, op hun welzijn en vrijheid, op de gezondheidszorg, 
de economie en het onderwijs. 
Net als vele anderen werkten de drie tuchtklachtfunctionarissen, evenals de 
meeste directies van het ministerie van VWS, vanaf 20 maart bijna uitsluitend 
thuis. De werkwijze bleef gelijk, omdat klachten voornamelijk telefonisch of 
per email binnenkomen en afgehandeld worden. De mensen met vragen of 
klachten die belden en mailden zullen er weinig van gemerkt hebben. In plaats 
van op locatie overleggen en vergaderen gebeurde dit nu online. Naast na- 
delen, zoals het niet even bij elkaar kunnen binnenlopen, had dit ook zijn 
voordelen: minder reistijd, efficiënter overleg, iedereen meer bereikbaar. 

2. 
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 PRIMAIRE TAKEN TKF

ONDERSTEUNING TUCHTKLACHTEN
Na een gestage stroom klachten in de eerste drie maanden van 2020 bleef het, 
nadat de lockdown was ingegaan, opvallend stil in april. Iedereen leek in de 
ban te zijn van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Vanaf 
mei kwamen de klachten en vragen langzaam weer binnen, om op 31 decem-
ber 2020 te eindigen op een totaal van 1096 klachten en vragen. Enkele daar-
van waren corona-gerelateerd, maar het totale aandeel daarin is zeer beperkt 
gebleven.
Naast de reguliere werkzaamheden zijn er in 2020 ook andere activiteiten on-
dernomen. Onderstaand een kort overzicht met toelichting. 

GESPREKKEN MET STAKEHOLDERS
Vanwege de corona-maatregelen moest een aantal voorgenomen en soms al 
geplande afspraken met stakeholders afgezegd en uitgesteld worden, maar 
gelukkig ging een aantal ook wel door. Zo vonden er gesprekken plaats met 
het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ), de Geschillencommissie, de SKGE, en De 
Patiëntenfederatie. Doel van de gesprekken was een nadere kennismaking 
met elkaar, de organisatie en het uitwisselen van kennis en ervaringen met 
klachten en klachtbehandeling. Een gepland gesprek met de LHV is uitgesteld 
naar het najaar 2021, bij voorkeur post-COVID-19, alsmede een presentatie 
door de TKF aan de VKIG (Vereniging voor klachtenfunctionarissen in de zorg). 
Ook zijn helaas de voorgenomen bezoeken aan de secretariaten van de tucht-
colleges niet tot stand gekomen vanwege COVID-19 maatregelen. Deze bezoe-
ken worden na de zomer 2021 weer opgestart. Het reguliere overleg tussen de 
secretarissen van de tuchtcolleges en de tuchtklachtfunctionarissen ging wel 
door. 

WEBSITE EN E-ZINE 
De tuchtklachtfunctionarissen hebben op de website van de Rijksoverheid een 
aantal eigen pagina’s: Tuchtklachtfunctionaris | Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport | Rijksoverheid.nl en Kan ik hulp krijgen als ik een klacht 
wil indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg? | Rijksoverheid.
nl. Aan deze pagina’s is een contactformulier toegevoegd, zodat de tucht-
klachtfunctionarissen ook langs deze weg bereikbaar zijn. Daarnaast is het te 
downloaden document ‘Advisering door de tuchtklachtfunctionaris’ in 2020 
opgesteld en aan de pagina toegevoegd. In dit document staat wat burgers 
kunnen verwachten van de tuchtklachtfunctionaris als zij een klacht over de 
zorgverlening hebben en overwegen om een tuchtklacht in te dienen. 
In december 2020 is het eerste online magazine (e-zine) van de tuchtklacht-
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functionarissen uitgebracht. Doel is om daarmee bekendheid te geven aan het 
bestaan en de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen. Naast een 
kennismaking met de tuchtklachtfunctionarissen en een interview met Jiske 
Prinsen en Anneke Hulshof van de SKGE is ook gestart met een vaste rubriek 
‘Veelgestelde vragen’. Het voornemen is om het online magazine twee maal 
per jaar uit te brengen.  

JAARVERSLAG 2019
Het allereerste jaarverslag met cijfers en eerste bevindingen van de tucht-
klachtfunctionarissen is in juni 2020 in digitale vorm verschenen. De vorm- 
geving is in een vast herkenbaar jasje gegoten waarmee de zelfstandige,  
onafhankelijke positie van de tuchtklachtfunctionarissen onderstreept wordt. 
Met een persbericht en social media account zijn de stakeholders op de hoog-
te gesteld van het jaarverslag.  

Een vaste, herkenbare vormgeving 
onderstreept de zelfstandige, 
onafhankelijke positie van de 
tuchtklachtfunctionarissen.
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KLACHTEN 2020
In 2020 zijn er in totaal 1096 eerste contacten/nieuwe casussen geweest via de 
mail, telefoon of het contactformulier op de website. Bij 936 contacten betrof 
het een klacht over de zorg die de klager had ontvangen. 

De tuchtklachtfunctionarissen hebben 100 klagers begeleid bij het opstellen 
van hun klaagschrift en in totaal bij 8 beroepsschriften ondersteuning ge-
boden. Dit laatste wordt gedaan wanneer tegen de beslissing van het RTG in 
beroep wordt gegaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
CTG). De begeleiding bij een klaagschrift en beroepsschrift vergt in de meeste 
gevallen een flinke tijdsinvestering. Bij het inhoudelijk nakijken en herformu-
leren/herstructureren van de klaag-en/of beroepsschriften worden vaak meer-
dere gesprekken met de indiener van het klaagschrift/beroepsschrift gevoerd 
om de gebeurtenissen en verwijten of argumenten helder te krijgen en de 
onderbouwing na te gaan. Tussen het oorspronkelijk aangeleverde klaagschrift 
en het uiteindelijk definitieve klaagschrift gaan in de meeste gevallen wel 
enkele versies heen en weer die telkens weer opnieuw zorgvuldig nagekeken 
worden.   
Net als in 2019 waren er veel klachten over huisartsen (218), bedrijfsartsen (39) 
en zorgverleners in de GGZ (188). Van de 188 klachten over de GGZ gingen er 
97 over psychiaters. 

4.
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HUISARTSEN EN ZORGVERLENERS GGZ
Huisartsen en zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, met 
name psychiaters en psychologen, kregen onverminderd veel met klachten te 
maken, net als in 2019. De huisartsen zijn meestal het eerste aanspreekpunt 
van mensen met zorgklachten en hebben daarnaast een doorverwijsfunctie, 
iets waar in toenemende mate over wordt geklaagd. Men lijkt ongeduldiger 
te worden en is vaker van mening dat men ‘recht’ heeft op doorverwijzing. Na 
een korte periode waarin er veel empathie was voor zorgverleners die onder 
lastige (corona)omstandigheden moesten werken, leek het ongeduld na de 
piekperiode toe te nemen. 
Mensen die zorg ontvangen vanuit de GGZ  lijken ook vaker te klagen dan 
andere zorggebruikers. Zij zijn vaak ontevreden over gestelde diagnoses en 
behandelingen die naar hun mening niet aansluiten bij hun zorgvraag en het 
probleem niet oplossen. Daarnaast hebben ze weinig vertrouwen in de klach-
tenprocedures van de instellingen, omdat die niet onafhankelijk (genoeg) zou-
den zijn. Met name klachtenfunctionarissen en patiëntvertrouwenspersonen 
worden regelmatig niet beschouwd als goede gesprekpartners.

COMPLEXE GEZINSSITUATIE
Bij de huisartsen en zorgverleners in de GGZ speelde een complexe gezins- 
situatie in een aantal gevallen een rol bij de overweging om een tuchtklacht 
jegens de betreffende zorgverlener in te dienen. Het tuchtrecht lijkt in toe- 
nemende mate te worden gebruikt als laatste klachtloket nadat andere klacht-
mogelijkheden zijn uitgeput. De klachten gaan dan vaak over het schenden 
van het beroepsgeheim, afgeven van een onjuiste verklaring die gebruikt is 
in een rechtszaak, onjuiste informatie in het medisch dossier of niet geïnfor-
meerd worden inzake de medische behandeling van minderjarige kinderen (bij 
echtscheidingen). 

Na een korte periode waarin er veel 
empathie was voor zorgverleners, die 
onder lastige (corona)omstandigheden 
moesten werken, lijkt het ongeduld toe 
te nemen.
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BEDRIJFSARTSEN
Ook in 2020 waren er net als in 2019 veel klachten over bedrijfsartsen. Klach- 
ten betreffen dan vaak de positie van de bedrijfsarts (partijdigheid wordt
verweten of onvoldoende opkomen voor de cliënt) of de rapportage die de  
bedrijfsarts heeft geschreven. De klachtenregeling in de arbozorg heeft alleen 
een functie in het proces binnen de arbodienst; inhoudelijke klachten over 
artsen moeten na behandeling door de arts zelf direct gericht worden aan een 
tuchtcollege. ,. Er is dus geen klachtenfunctionaris, geen klachtencommissie 
en geen mogelijkheid om de klacht daarna  voor te leggen aan een Geschillen-
commissie. Er is ook vaak geen sprake van een behandelrelatie in de strikte zin 
van de WGBO. 

MEDISCH SPECIALISTEN 
Binnen de groep medisch specialisten waren in 2020 de meeste klachten 
gericht tegen de specialisten ouderengeneeskunde en de neurologen. De aard 
van de klachten was heel divers. Bij klachten tegen specialisten ouderen- 
geneeskunde waren de klagers overwegend naasten of nabestaanden van de 
patiënt, terwijl dit bij overige zorgverleners veel minder vaak het geval was.

LETSELSCHADEZAKEN / AANSPRAKELIJKHEIDSPROCEDURES
In het algemeen was het opvallend dat een toenemend aantal klagers eerst 
een beoordeling van de tuchtklacht wil door een van de tuchtcolleges alvorens 
zij starten met een letselschade- of aansprakelijkheidsprocedure. Regelmatig 
gaven zij aan dat zij hiermee gevolg gaven aan het advies van de (letselschade)
advocaat.
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VOORUITBLIK 2021
Het jaar 2021 is bij het verschijnen van deze rapportage over 2020 al flink 
gevorderd. Tot nu toe blijkt het aantal klaagschriften opvallend veel hoger 
te zijn dan in de vergelijkbare periode van 2020. Met name het aanbod van 
aanvullende klaagschriften is opvallend toegenomen, tot halverwege het jaar 
2021 met een factor 3. Hierbij kan voorzichtig aangenomen worden dat de 
tuchtcolleges met succes verwijzen naar de tuchtklachtfunctionarissen als het 
oorspronkelijke klaagschrift (zonder ondersteuning  door TKF) niet toereikend 
is om zonder aanvulling behandeld te worden. Dat mensen ons in toenemen-
de mate weten te vinden wanneer zij overwegen om een (tucht)klacht tegen 
hun zorgverlener in te dienen of hulp nodig hebben bij het aanvullen van hun 
klaagschrift/beroepsschrift, is een teken dat hiermee voorzien wordt in de 
behoefte aan ondersteuning. Dat is goed nieuws, want daarvoor is de functie 
van tuchtklachtfunctionaris in het leven geroepen. 

5.

De tuchtcolleges verwijzen met succes 
naar de tuchtklachtfunctionarissen 
als het oorspronkelijke klaagschrift niet 
toereikend is. Hiermee wordt voorzien 
in de behoefte aan ondersteuning.
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CIJFERS 2020 

TOTAAL AANTAL NIEUWE DOSSIERS:  1096

TOTAAL AANTAL KLACHTEN OVER DE ZORG:  936

VRAGEN EN KLACHTEN TOTAAL

Somatiek 564 
GGZ  188  
Tandheelkunde 59 
Farmacie (apotheek) 10 
Overig 115

Totaal 936 

SOMATIEK

Specialist ouderengeneeskunde 23 
Bedrijfsarts 39 
Huisarts 218 
Neuroloog 21 
Verpleegkundigen 41 
Overig 222

Totaal 564

6.
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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Psychiater 97 
Psycholoog 49 
Overig 42

Totaal 188 

KLACHTEN OVER ZORG 
IN INSTELLINGEN ALGEMEEN 
(WKKGZ)

Totaal 936 
Klachten over zorg in 
instellingen 33 

 
KLACHTEN NIET-BIG 
GEREGISTREERD

Totaal 936 
Klachten over personeel 
Niet-BIG geregistreerd 42
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