
Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor alle professionals met een BIG-registratie, advocaten en 
overige juristen.  Andere betrokken professionals zijn ook van harte uitgenodigd. 

Accreditatie  
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene 
Nascholing (ABAN). Advocaten kunnen middels een certifi caat de punten laten bijschrijven 
o.b.v. artikel 4.4 lid 4 (Wet- en regelgeving van de NOvA).

Voor additionele verzoeken tot accreditatie, neem contact op met Lemion bv. 

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 december 2018 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-.  De kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffi e/thee, 
lunch en een exemplaar van het boek ‘Verslagen door het Tuchtrecht’. 
Bij inschrijving en betaling vóór 5 november 2018 betaalt u € 260,-.

Early bird: voor de eerste 10 personen die zich inschrijven en betalen geldt een tarief
van slechts € 195,-.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via www.lemion.nl/verslagen. Na verwerking van uw inschrijving en 
betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Annulering 
U heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren. Dit kan alleen per e-mail. Lemion bv bevestigt de annulering 
na ontvangst per e-mail. Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn 
kunt u altijd kosteloos annuleren. Als u het inschrijfgeld al heeft betaald, wordt dit binnen 2 weken gerestitueerd. Bij 
annulering tot 4 weken voor aanvang van de nascholing worden alleen administratiekosten ad. € 25,- in rekening 
gebracht. Bij annulering minder dan 4 weken voor de nascholing bent u verplicht het gehele inschrijfgeld te betalen. 
Als moment van annulering geldt de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd. 
U kunt zich zonder kosten altijd laten vervangen door een collega.

Inlichtingen
Lemion  bv 
MediArena 13 
1114 BC Amsterdam 
020 261 41 80
projectteam@lemion.nl
www.lemion.nl

www.lemion.nl/verslagen

SYMPOSIUM
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Voorzitter: Mr. Richard Korver

woensdag 12 december 2018
10.00 - 16.30 uur
Rode Hoed, Amsterdam

Schrijf in via www.lemion.nl/verslagen

TUCHTIGEN, BEWAKEN OF BESCHERMEN?
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Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg toetst of BIG-geregistreerde professionals 
zich aan de regels houden die als leidraad voor hun handelen gelden. Is dit niet het 
geval dan kan het college de betrokken hulpverlener een ‘maatregel’ opleggen. 
Het tuchtrecht beoogt hiermee niet zozeer te straffen als wel de kwaliteit van de 
Nederlandse gezondheidszorg te bewaken en te beschermen. In de praktijk komt 
echter vooral het straffende karakter van het tuchtrecht naar voren. Zorgverleners die 
geconfronteerd worden met een tuchtzaak ervaren dit doorgaans als zeer belastend 
en intimiderend. Eventueel opgelegde maatregelen worden als pijnlijk en stigmati-
serend ervaren. Soms is zelfs al de dreiging van een tuchtzaak een reden om niet 
(langer) in de zorg werkzaam te willen zijn.

Natuurlijk staat het bestaan van het tuchtrecht als zodanig niet ter discussie! Wel is 
het zo dat het in Nederland niet optimaal functioneert. Het schiet haar doel vaak 
voorbij omdat het meemaken van een tuchtzaak zelden een positieve ervaring is die 
tot kwaliteitsverbetering leidt. Het is dan ook tijd voor verandering in de houding en de 
werkwijze van medische tuchtcolleges om tot uitspraken te komen die de kwaliteit 
bewaken waar het moet en de professional beschermt waar het kan. Het doel van dit 
symposium is om die gewenste veranderingen onder voorzitterschap van advocaat 
mr. Richard Korver in gang te zetten.  

Het wordt een belangrijke bijeenkomst.
Wij hopen u dan ook op woensdag 12 december in Amsterdam te begroeten.

Aanleiding voor het symposium is het verschijnen van het boek ‘Verslagen door 
het Tuchtrecht’ (Boom Uitgevers, 2018, ISBN 978902440293) van psycholoog en 
ervaringsdeskundige dr. Martin Appelo. Deelnemers aan het symposium ontvangen 
een exemplaar van dit werk. 

Het symposium is gestructureerd rond drie thema’s: ‘bejegening’, ‘werkwijze’ en ‘maatrege-
len’. Ervaringsdeskundigen belichten hier hun specifi eke confrontatie met het tuchtcollege 
waarna dr. Martin Appelo reageert met persoonlijke aanbevelingen voor de zorgpraktijk. 
Hierop refl ecteren vervolgens ondergenoemde medisch ethicus en leden van het Tuchtcollege. 
Gestreefd wordt naar het formuleren van een samenvattend manifest.
Dr. Menno de Bree, fi losoof en docent medische ethiek en fi losofi e, UMC Groningen.
Dr. Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina Ziekenhuis te Assen en lid Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg Groningen.
Mr. Jeroen Recourt, advocaat, voorzitter van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Amsterdam.
Mr E.J. van Sandick, advocaat, plv. voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg Den Haag.

Programma
  
09.00 uur  Ontvangst en registratie

10.00 uur  Tuchtrecht en Tuchtcollege
 Mr. Richard Korver, advocaat te Amsterdam (voorzitter).
 Dr. Martin Appelo, vrijgevestigd psycholoog en cognitief gedragstherapeut 
 te Barneveld en Den Andel. Publicist en docent.

10.15 uur  Thema 1: Bejegening
 Ivo Buchholz, orthopedisch chirurg, Kliniek Klein Rosendael te Arnhem en
 medisch directeur van de klinieken van Orthopedium, Medinova en Nedspine.
 Tevens oprichter van Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON).

11.15 uur  Pauze

11.45 uur  Thema 2: Werkwijze
 Jan Willem Louwerens, psychiater, Psyland te Zuidlaren.

12.45 uur  Lunch

13.45 uur  Thema 3: Maatregelen
 Rebekka Visser, vrijgevestigd verloskundige, docent en coach eigen
 scholingscentrum Noorderzicht te Usquert.

14.45 uur  Pauze

15.15 uur  Vertaling van alle aanbevelingen naar een manifest
 Dr. Martin Appelo samen met vertegenwoordigers van betrokken 
 beroepsverenigingen.

16.00 uur  Slotbeschouwing
 Mr. Richard Korver

16.30 uur  Afsluiting symposium
Schrijf in via www.lemion.nl/verslagen
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