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Een klacht…. 
Hoe houdt u de regie? 

 

 

KNMT jaar congres 24 juni 2016 

 

Mr. A.M.P. (Annemarie) Smilde,  

senior jurist gezondheidsrecht  
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INHOUD 

• Hoe voorkomt u escalatie van 

een klacht? 

 

• Hoe beperkt u de schade bij een 

tuchtklacht? 
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Wet- en regelgeving over omgaan 

met klachten en incidenten 

• Gedragsregels voor tandartsen   

• Informatieplicht Wkkgz bij incidenten/ calamiteiten 

• Klachtenrichtlijn CBO  

• Gedragscode omgaan met medische incidenten 

• Tuchtrechtspraak over informatieplicht 
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Wet- en regelgeving over omgaan 

met klachten en incidenten 

• Gedragsregels voor tandartsen:  

 

De tandarts is bereid zich te verantwoorden en zich 

toetsbaar op te stellen 
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Wet- en regelgeving over omgaan met 

klachten en incidenten 

Informatieplicht medisch incident Wkkgz  ( 1-1-2016): 

 

patiënt/nabestaande onverwijld inlichten over tijdstip, aard en 

toedracht incident en te nemen maatregelen 

 

NB noteren in dossier 
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Wet en regelgeving over omgaan met klachten 

en incidenten 

Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg CBO: aanbevelingen over professioneel omgaan 

met klachten. 

 

- zorgverlener gaat open gesprek aan met patiënt 

- betrekt zo nodig anderen bij gesprek 

- informeert patiënt over klachtmogelijkheden 

- geeft geen oordeel over andere zorgverleners 

- trekt lering uit klachten en fouten en onderneemt actie ter bevordering  

  hiervan 

- bij klacht klachteninstantie: biedt gesprek aan, voert zakelijk verweer 
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Wet- en regelgeving over omgaan met 

klachten en incidenten 

Verplichtingen GOMA 

 

 

 

 

 

 informeer binnen 24 uur na ontdekking van incident de patiënt. 

 

 noteer aard, toedracht en (mogelijke) gevolgen van incident in dossier. 

 

 onderneem actie om negatieve gevolgen weg te nemen/te beperken. 
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Wet- en regelgeving over omgaan met 

klachten en incidenten 

 
Verplichtingen GOMA (vervolg) 

 

• Onderzoek oorzaak incidenten en onderneem acties ter voorkoming hiervan (en 

informeer patiënt hierover). 

• Informeer z.s.m. patiënt over toedracht incident, aansluitend bij diens behoeften en 

wensen. 

• Erken fout en bied excuses aan. 

• Maar doe geen uitspraak over aansprakelijkheid. 

• Informeer patiënt desgevraagd schriftelijk over mogelijkheden klacht/claim. 
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Risico’s open en toetsbare opstelling? 

• Grotere kans op tuchtklacht? 

 

• Gebruik tegen u indien toch procedure bij tuchtcollege? 

 

• Risico openheid calamiteitenonderzoek?  

 

• Kans op een claim? 

 

• In strijd met polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekeraar? 
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Casus 1 

• Bij een patiënte zijn vier facings op dunner wordende elementen geplaatst. Twee 

daarvan lieten binnen 4 maanden los, na terugplaatsing liet 1 facing diezelfde maand 

weer los en kort daarna nog een keer. Patiënt heeft andere tandarts deze facing laten 

terugplaatsen, met succes. Patiënt belt vervolgens naar de assistente met vraag over 

betaling van declaraties. Dit gesprek verloopt niet naar wens, de patiënte hangt boos 

op. De assistente informeert u hierover. 

 

• Wat doet u? 

 

• Als u het gesprek aangaat met de patiënte, wat zegt u dan? 
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Casus 1 

• Uitspraak van Tuchtcollege in vergelijkbare casus: 

 

• Ook als de ontevredenheid van de patiënt zich uit in een weigering facturen te voldoen, 

is het aan de behandelend tandarts in gesprek te gaan over een oplossing 

 

• Tandarts heeft  zich  onvoldoende ingespannen het probleem met klaagster op te 

lossen, zelfs niet nadat de ANT-klachtencommissie hem daartoe uitdrukkelijk had 

uitgenodigd. 
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Casus 1 

• Tuchtcollege legt berisping op, niet alleen vanwege gegronde klacht vanwege 

onprofessionele communicatie, maar ook uitgaande van fout bij terugplaatsen van 

facing doordat RTC niet oorzaak van herhaaldelijk loslaten kon achterhalen 

 

• RTC heeft rekening gehouden met het feit dat hij naar aanleiding van het advies van 

het ANT tracht de communicatie met patiënten te optimaliseren. Tot slot overweegt het 

college dat verweerder niet eerder geconfronteerd is geweest met een gegrond 

tuchtrechtelijk verwijt.  
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Casus 2 

• Patiënte komt bij u met pijnklachten. Er blijkt sprake van een kaakontsteking. U boor 

gaatje in element, brengt noodvulling aan en  verricht 5 dagen later een 

wortelkanaalbehandeling. Daarna vinden diverse consulten plaats, waarbij u antibiotica 

voorschrijft, het abces open maakt en weer een noodvulling aanbrengt. Het duurt 

patiënte te lang. Vanwege ernstige pijnklachten dringt zij bij u aan op een verwijzing 

naar de kaakchirurg. Uiteindelijk gaat u hiermee akkoord. Aan de balie eist ze dat u een 

spoedconsult regelt bij de kaakchirurg. U laat doorgeven dat zij moet wachten Daarna 

volgt een brief, waarin zij haar onvrede uit over het feit dat u haar zo lang met de 

klachten heeft laten doorlopen.  

 

• Wat kunt u doen om te de-escaleren? 
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Casus 2 

RTC in vergelijkbare casus 

 

• Tandarts heeft in reactie op brief van patiënte de behandelrelatie verbroken. 

• Klacht tegen tandarts ziet op gebrekkige communicatie en verbreking behandelrelatie 

  

• Oordeel RTC:Waarschuwing 

 

De tandarts had patiënte ten minste de gelegenheid behoren te geven om met haar, 

eventueel op een later moment, een gesprek aan te gaan.  

Het is niet juist dat de tandarts in plaats daarvan eenzijdig de 

behandelingsovereenkomst heeft beëindigd. Hij had moeten begrijpen dat patiënte in 

verband met hevige pijnklachten hulp nodig had, zeker toen zij in de praktijk verscheen.  

 



15 

Casus 2 

• Er was evenmin sprake van duidelijk niet oplosbare andere omstandigheden die 

voldoende reden tot de beëindiging gaven.  

 

• Hier komt bij dat de tandarts voorafgaand aan de beëindiging van de behandelrelatie 

geen poging had gedaan om op een andere wijze met patiënte tot een oplossing te 

komen en haar niet had gewaarschuwd. Dit was te meer passend geweest aangezien 

zij al circa 15 jaar patiënt was bij de tandarts en gesteld noch gebleken is dat zich 

eerder problemen tussen partijen hadden voorgedaan. 
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Herkennen signalen onvrede patiënt 

• Verzoek om afgifte kopie dossier   

• Onbetaald laten 

• Boosheid over futiliteiten (wachttijden, slechte bereikbaarheid etc.)  

• Niet verschijnen op afspraak 

• Herhaling van vragen 

• Shopgedrag: consulteren collega’s,  waarnemer voor dezelfde klachten;  

• Vraagtekens plaatsen bij uw beleid in contacten dienstdoende tandarts 
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Do’s & don’ts bij klachten, incidenten en 

fouten: do’s! 

• Neem signaal van onvrede patiënt/familie serieus. 

• Neem direct contact op met patiënt/familie. 

• Geef de patiënt ruimte om verhaal te doen en gevoelens te uiten. 

• Bij een fout: erken deze en bied excuses aan.  

• Maak duidelijk welke maatregelen genomen worden om schade te beperken. 

• Geef aan welke acties u onderneemt om soortgelijke incidenten in de toekomst te 

voorkomen. 
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Do’s  don’ts bij klachten, incidenten en 

fouten: don’ts! 

• “Te druk”, “kan ik er nu niet bij hebben” en andere uitvluchten om niet gesprek aan te 

gaan 

• Defensieve reactie 

• Om de feiten heen draaien 

• Gericht op het oplossen van de medische puzzel 

• Het achterhouden van informatie uit angst voor juridische gevolgen 

• Geen openheid vanwege polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekeraar. 

• Doen van uitspraak over schuld of aansprakelijkheid.  

• Te emotioneel betrokken zijn: schuldgevoel, boosheid. 

• Spreken vanuit de positie van de deskundige (top-down). 
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Een klacht bij het Tuchtcollege, wat dan? 
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Een klacht bij het Tuchtcollege, wat dan? 

• Wel of geen gesprek aanbieden? 

 

• Toetsbare en opstelling in de tuchtprocedure 

 

• Praktijkgevallen 

 



21 

Hoe beperkt u de schade bij een 

tuchtklacht? 
 Bied altijd een gesprek aan 

 

• Kans om probleem op te lossen en misverstanden uit de wereld te helpen. 

 

• Ook bij een afwijzing zal uw aanbod in een tuchtrechtelijke  

     beoordeling positief meewegen 
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Hoe beperkt u de schade bij een tuchtklacht? 

 

In de processtukken en ter zitting Tuchtcollege 

 

• Geef nauwkeurig alle relevante feiten en omstandigheden weer en leg uit waarom u 

voor de behandeling c.q. het beleid heeft gekozen. 

 

• Geef aan wat u met de wetenschap van nu anders gedaan zou hebben. 

 

• Durf te erkennen dat uw handelen op onderdelen beter had gekund. 

•   

• Geef aan wat u heeft geleerd en/of wat u heeft veranderd aan uw eigen werkwijze of 

binnen de organisatie. 
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Hoe beperkt u de schade bij een tuchtklacht? 

 

In de processtukken en ter zitting Tuchtcollege 

 

•  Stel uw eigen emoties niet centraal. 

 

• Het omgaan met onvrede/emoties van patiënt behoort tot uw vak. 

 

• Tonen van empathie en benoemen impact mag, mits professioneel en functioneel. 

 

• Oordeel niet over patiënt/klager of het handelen van een collega 

     (maar laat dit over aan het College). 
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Als een verdachte voor het hekje…. 
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Professionele opstelling in een procedure 

Gemakkelijker gezegd dan gedaan 

 •Angst en zorgen over de gevolgen van de klacht . 

 

•Onzekerheid: welke fouten heb ik allemaal gemaakt, wat zal het tuchtcollege nog meer 

vinden? 

 

•Dossier niet op orde. 

 

•Niet gehandeld volgens de regels. 

 

•Algehele onzekerheid over functioneren. 
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Casus 3 

• U hebt vader van minderjarig kind (14 jaar) niet vooraf geïnformeerd over 

tariefsverhoging betreffende orthodontische behandeling. Nadat hij door nota van forse 

verhoging van het behandeltarief op de hoogte raakte, heeft hij diverse malen, per 

brief, per e-mail en telefonisch geprobeerd hieromtrent informatie te verkrijgen. U hebt 

geen tijd gehad daarop te reageren. Een gesprek in een open behandelruimte neemt 

het ongenoegen van vader niet weg. Hij dient een klacht tegen u in bij het RTC over het 

gebrek aan informatie over tariefswijziging en onheuse bejegening 

 

• Wat is uw verweer?  
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Casus 3 

Oordeel RTC in vergelijkbare casus: klacht gegrond, berisping  

 

• Het College is van oordeel dat de tandarts met haar stellingname in de stukken en haar 

houding ter zitting blijk geeft van, zo al niet minachting van klager, in ieder geval 

gebrek aan inzicht in de wijze waarop een behandelaar zich ten opzichte van de 

(ouders van een minderjarige) patiënt dient te gedragen. 

 

• Ten slotte overweegt het College dat het feit dat tandarts klacht van klager heeft 

besproken in een behandelruimte waarin op dat moment nog patiënten en 

medewerkers binnen gehoorafstand aanwezig waren vanuit het oogpunt van privacy 

evenmin getuigt van respect voor de positie van klager. 
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Casus 4 

• U ziet een patiënt vanwege het feit dat de inlay van element 27 was afgebroken 

anderhalf jaar na plaatsing. Patiënt vraagt de inlay kosteloos te vervangen. U bent 

alleen bereid tot herstel tegen garantie. Patiënt beklaagt zich bij RTC over uw weigering 

tot vergoeding kosten nieuwe inlay.  

 

• Hoe reageert u op deze klacht? 
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Casus 4 

• RTC in vergelijkbare casus : waarschuwing 

 

 Tandarts geeft er geen blijk van dat hij op de hoogte is van aard en strekking van een 

tuchtrechtelijke procedure waarbij het algemeen belang van de kwaliteitsbewaking van 

de beroepsuitoefening in het geding is. 

 

 Evenmin heeft hij getoond dat in een dergelijke procedure van hem mag worden 

verwacht dat hij zich toetsbaar opstelt. Door zonder geldige reden niet te verschijnen 

ter terechtzitting heeft hij het college de kans ontnomen hem te bevragen over de 

achtergrond en beweegredenen van het verweten handelen. 

 

 Het heeft er dan ook alle schijn van dat verweerder de klacht ten onrechte slechts heeft 

opgevat als een zakelijk geschil dat ondanks zijn inspanningen en tijdsinvestering niet 

tot een oplossing is gekomen. Deze opvatting is onjuist.   
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Conclusie 

• Door professionele omgang met incidenten/fouten en klachten beperkt u de schade niet 

alleen voor patiënt, maar ook voor uzelf. 

 

• Dit geldt ook voor een professionele opstelling in een procedure bij het Tuchtcollege. 

 

• Los het niet alleen op, maar zoek steun bij een collega en laat u begeleiden door een 

deskundige! 

 


