
 
 

De Tien speerpunten van de Stichting www.vanklachtnaarkracht.org voor het 

jaar 2022; tegelijk de tien vragen aan het bestuur van de LHV 
 

 

 

1. U bent voor preventie van uitval van nog meer huisartsen, door het proactief 

aanbieden van softskills aan de huisartsen en hun personeel? Dit alles budget 

neutraal voor de LHV, VWS en de zorgverzekeraars en in samenwerking met de 
kaderhuisartsen supervisor/coach NHG.  
 

2. U bent voor het proactief inzetten van de soft-skills voor huisartsen, via Coaches 

voor Medici (NHG)? de expertgroep van de kaderhuisartsen supervisor/coach 

 

3. U bent voor een excellente ondersteuning van huisartsen verwikkeld in een 

calamiteitenprocedure? Zowel technisch als persoonlijk-professioneel.  

 

4. U bent vóór het voor alle medische professionals zichtbaar en toegankelijk 

maken van de onafhankelijke nationale Peer Support Ondersteunings-telefoonlijn 

085 130 32 70 ? van de ANBI stichting van klacht naar kracht 

 

5. U bent voor het uitbreiden van de landelijke lotgenoten supervisiegroepjes per 

videoverbinding?, van de ANBI Stichting van klacht naar kracht  

 

6. U bent vóór het creëren van een aanvullende verzekeringspolis voor de 

vergoeding van de begeleiding van artsen met een klacht, calamiteit of een 

ingrijpende gebeurtenis op het werk? Niet alleen juridische ondersteuning maar 

ook coaching en Peer support.  

 

7. U bent voor het proactief aanbieden van de Nationale Bijsluiter voor artsen 

verwikkeld in een klachten- of calamiteitenprocedure en na een ingrijpende 

gebeurtenis op het werk? In het geval van een klacht via het SKGE, het Medisch 

Tuchtcollege of het IGJ.  

 

8. U bent vóór de naamswijziging van de ‘medische tuchtcolleges’ in ‘medische 

toetsingscolleges’? zie ad.1)  

 

9. U bent voor onderzoek van geruchtmakende Tuchtrechtuitspraken volgens het 

Prismaonderzoek, zoals toegepast bij het calamiteitenonderzoek voor het IGJ, 

om daar optimaal van te kunnen leren?  Met daarin de leer- en verbeterpunten 



voor de gehele beroepsgroep en de gehele betrokken hulpverlenersketen. Het 

Greenteam van de Stichting van Klacht naar Kracht is er al mee begonnen.  
 

 
10. U bent bereid de inhoud van de volgende zes boeken die wij u cadeau gaven, 

tot u te nemen? En met ons daarover in discussie te gaan.  

a) Handboek openheid na incidenten in de zorg, over 
communicatie en peersupport door Hans Brölmann e.a. 

b) Het is maar Werk, anti-afbrandboek voor artsen door Hans Rode, 
psychiater en medeoprichter ABS artsen KNMG 

c) Hart voor de dokter, met zelfcompassie aan het werk van Marga 
Gooren en Mila de Koning 

d) Word een gelukkiger dokter, meer innerlijke rust meer energie 
meer werkplezier, van Ilse Ganzeboom 

e) Professional performance, tussen tijd en technologie van artsen, 
van Kiki Lombarts hoogleraar Professional Performance UMC 

Amsterdam. 
f) Verzamel zachte dingen door Saar Breimer, gedichten.  

 
 

 

 
Ad 1.  De tuchtcolleges dragen nu de naam Regionaal/Centraal Tuchtcollege voor 

de Gezondheidszorg. De benaming ‘tuchtcollege’ wordt door met name 

zorgverleners als een vorm van strafrecht (light) ervaren. De benaming lijkt ook niet 
(meer) bij de huidige tijd te passen. Het tuchtrecht heeft als doel het bewaken en 

bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg.  

De benaming ‘tuchtcollege’ klinkt punitief en past daar niet goed (meer) bij. 
De suggestie is om de benaming te wijzigen in Regionaal Toetsingscollege voor de 

Gezondheidszorg (RTG) en Centraal Toetsingscollege voor de Gezondheidszorg 

(CTG).  
Dit brengt de doelstelling van het tuchtrecht beter tot uitdrukking en kan bijdragen 

aan een betere acceptatie van de tuchtrechtspraak. Bijkomend voordeel is dat de 

nu gebruikte afkortingen en  
(ECLI‑) vindplaatsen geen wijziging behoeven.Mr. O.L. Nunes en mr. L. van Baarsel, Tijdschrift Tuchtrecht juni 

2021 39 

 


