
Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor advocaten, leden 
rechterlijke macht en juristen werkzaam bij:
• zorginstellingen • letselschadebureaus • (aansprakelijkheids)verzekeraars 
• rechtsbijstandsverzekeraars • juridisch adviseursbureaus in de zorg

N.B. Basiskennis van het tuchtrecht in de zorg wordt verondersteld. Om up-to-date te blijven 
adviseren wij om deze cursus tweejaarlijks te volgen.

MASTERCLASS - ***SPECIALISATIE
Woensdag 15 mei 2019 - Hotel Breukelen (13.00 - 17.30 uur)

Tuchtrecht in de gezondheidszorg
Verdieping tuchtrecht, recente jurisprudentie en opmerkelijke uitspraken

Deze cursus is bedoeld voor juristen die in hun beroepspraktijk ervaring hebben met tuchtrecht in de 
gezondheidszorg en behoefte hebben aan een cursus “tuchtrecht voor gevorderden”. 
Vanuit de ervaring van beide docenten wordt u meegenomen in de praktijk van het tuchtrecht.

Onderwerpen die centraal staan, zijn:
• Wijzigingen in het tuchtrecht door de wijziging van de Wet BIG per 1 april 2019: praktische consequenties  
• De tuchtnormen in de praktijk: 

- Eerste tuchtnorm: zorgvuldigheid jegens de individuele patiënt; de zorgplicht van de arts uitgelicht
- Tweede tuchtnorm: het belang van de individuele gezondheidszorg en het vertrouwen

• Verhouding tuchtrecht – strafrecht in relatie tot het voeren van verweer
• Tuchtmaatregel: kwaliteitsverbetering of straf? 
• Procesrechtelijke aspecten in de tuchtprocedure en tips 
• De rol van de advocaat: hoe pak je een zaak aan? 
• Taken en bevoegdheden (maatregelen) verschillende toezichthouders, in het bijzonder van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd
• Praktijkvoorbeelden

Actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl

4 NIVRE  4 PE punten

Breng uw eigen casus 

en praktijkdilemma’s in



PROGRAMMA
12.30 - 13.00 uur Ontvangst met koffie en broodjes, 

registratie deelnemers

13.00 - 14.30 uur Blok I: Tuchtrecht – formeel
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:
• Verjaring
• Ontvankelijkheid; incidenteel beroep?
• Bevoegdheden van de Inspectie voor de  

Gezondheidszorg en Jeugd
• Processtukken
•  Stand van zaken en gevolgen van de wijzigingen in de  

Wet BIG
• Tuchtrecht en multidisciplinaire behandeling 
• Verhouding tussen tuchtrecht en andere juridische procedures 

(met name strafrecht)
• Mentorschap
• Mild of streng?? Beeldvorming 
mr. Jenneke Rowel-van der Linde
Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg

14.30 - 14.45 uur Pauze

14.45 - 16.15 uur Blok II: Tuchtrecht – inhoudelijk
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:
• De tuchtnormen in de praktijk:
 -  Eerste tuchtnorm: zorgvuldigheid jegens de individuele 

patiënt; de zorgplicht van de arts uitgelicht 
 - Tweede tuchtnorm: het belang van de individuele 

gezondheidszorg en het vertrouwen
• De zorgplicht van de arts
• Verhouding tuchtrecht–strafrecht in relatie tot het voeren van 

verweer
• Hoger beroep instellen?
• Procestactiek en -strategie
mr. Mieke de Die 
Advocaat/Partner, 
Velink & De Die advocaten, Amsterdam
Redacteur GZR Updates

16.15 - 16.30 uur  Pauze met warme snack

16.30 - 17.30 uur  Blok III: Discussie en bespreking van 
ingebrachte casus en vragen

17.30 uur Sluiting

Actuele informatie / Aanmelden    www.kerckebosch.nl

MASTERCLASS - ***SPECIALISATIE
Woensdag 15 mei 2019

Tuchtrecht in de 
gezondheidszorg
Verkenning van de grenzen van het tuchtrecht
In de praktijk zien we dat de grenzen van het tuchtrecht 
verkend worden: collega’s die over collega’s klagen, patiënten 
die bestuurders verantwoordelijk houden voor de zorg, 
patiënten die alle leden van een team van zorgverleners 
aanklagen, patiënten die hoge verwachtingen hebben en 
ongenoegen over hulpverleners via het tuchtrecht uiten.

Verdieping en casusbehandeling
In deze cursus wordt het tuchtrecht op verdiepende wijze 
besproken. De onderwerpen van de cursus worden ontleend 
aan de ontwikkelingen in het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke 
jurisprudentie. Er wordt stilgestaan bij formele, procesrechtelijke 
aspecten en materieelrechtelijke onderwerpen.
U krijgt tips en handvatten om de verschillende procedures 
zo goed mogelijk te doorlopen. Naast presentaties door de 
docenten, gaat u ook zelf aan de slag met de bespreking van 
(door deelnemers ingebrachte) opmerkelijke uitspraken, casus en 
praktijkdilemma´s.

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor de jurist die ervaring heeft met 
tuchtrecht in de gezondheidszorg en behoefte heeft aan 
verdieping. Deelnemers beschikken over basiskennis over de 
tuchtprocedure en het doel van het tuchtrecht.

Drie redenen waarom u deze masterclass niet mag missen:
• Diepgaande bespreking van opmerkelijke jurisprudentie, 

zowel inhoudelijk als formeel-rechtelijk
• In één middag op de hoogte van bijzonderheden en 

leerpunten uit tuchtzaken
• De mogelijkheid om zelf uitspraken, praktijkcasus en vragen 

in te brengen

Ook interessant voor u:
Aansprakelijkheid in medische zaken – 13, 20 & 27 juni 2019 
Jaarcongres Gezondheidsrecht – 6 december 2019

Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice: 030-698 4222
Klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217 of svanderlinden@kerckebosch.nl

Mijn investering?
€  445,- per persoon excl. btw
€  395,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding van 
twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Volg ons ook op twitter!   @kkbletselschade   #kkbtucht

Breng uw eigen casus in
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers tot 
één week voor aanvang van de cursus zelf vragen en 
casuïstiek inbrengen, zodat de cursus aansluit bij uw 
behoefte en interactie plaatsvindt. U kunt uw casus en 
vragen sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Kijk voor het actuele overzicht van de onderwerpen op www.kerckebosch.nl.


