Aan: Verpleegkundig Specialisten GGZ

UITNODIGING GEACCREDITEERDE
NASCHOLING
De Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist nodigt u
uit voor de masterclass:

Tuchtrecht
Door:
mw. dr. Chris Loth, VS ggz, docent GGZ-VS, ervaringsdeskundige;
mr. Michiel Hazenberg, senior jurist Gezondheidsrecht en ledenadviseur VvAA;
Dick van Etten, VS ggz, docent GGZ-VS, lid Medisch Tuchtcollege;
Leon Berkenbosch, VS ggz, ervaringsdeskundige.

Algemeen
Verpleegkundig Specialisten vallen vanuit hun registratie in de Wet BIG onder het tuchtrecht.
Aangeklaagd worden in het kader van deze wet is een proces dat uit vele verschillende stappen
bestaat en gepaard gaat met uiteenlopende emoties. Twijfel aan je eigen kunnen als
behandelverantwoordelijke, boosheid en ook wel onzekerheden m.b.t. de gevolgen voor het
uitvoeren van je werk kunnen o.a. opspelen. Kritisch kijken naar het eigen optreden vanuit het
kader van de Verpleegkundig Specialist is de VS niet vreemd, maar het doorstaan van een
Tuchtrecht procedure heeft toch andere nuances met eventuele in het slechtste geval nare
consequenties!
In deze Masterclass is aandacht voor de verschillende facetten van een tuchtzaak en worden de
stappen binnen het tuchtrecht verder uitgewerkt door een juridische expert van de VvAA, mr.
Michiel Hazenberg. De VvAA heeft al jaren ervaring in het bijstaan van o.a. medici, medisch
specialisten, paramedici en andere zorgverleners. Een tweetal ervaringsdeskundige VS ggz, mw. dr.
Chris Loth en Léon Berkenbosch, zal de kant van de zorgverlener in een tuchtzaak toelichten.
Inhoudelijke adviezen worden ook gegeven door Dick van Etten, VS ggz en lid van het Medisch
Tuchtcollege te Amsterdam.
De volgende punten zullen binnen de Masterclass aan de orde komen:
 Hoe ontstaat een Tuchtrechtprocedure: van klacht tot daadwerkelijke aanklacht.
 Welke stappen zitten in een Tuchtrechtprocedure: vanuit de aangeklaagde verpleegkundig
specialist, vanuit de aanklager.
 Van Tuchtrechtzaak naar het Centrale Tuchtcollege voor het hogere beroep; hoger beroep
vanuit de klager en vanuit de
 De uitspraak, diverse mogelijkheden en hun effecten in het dagelijkse werk.
 De procedurele ondersteuning: alleen op zoek naar hulp of hulp vanuit de
praktijkinstelling; juridische ondersteuning.
 De emotionele ondersteuning: wel, niet en door wie; hoe verwerk je dit?

Doelgroep
De masterclass is opengesteld voor Verpleegkundig Specialisten en andere belangstellenden (ook
verpleegkundigen in opleiding tot specialist).
Docenten:
mw. dr. Chris Loth, VS ggz en docent GGZ-VS; zie www.lothverpleegkunde.nl
mr. Michiel Hazenberg, senior jurist Gezondheidsrecht en ledenadviseur VvAA;
Dick van Etten, VS ggz en docent GGZ-VS, lid Medisch Tuchtcollege;
Leon Berkenbosch, VS ggz, ervaringsdeskundige.
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De masterclass vindt plaats op dinsdag 4 juni 2019 van 17.00 tot 20.00 uur in het zalencentrum
van de opleidingsinstelling GGZ-VS te Utrecht.
Het programma is als volgt:
 16.30 u
Ontvangst
 17.00 u
Introductie
 17.15 u
Interactieve voordracht door de sprekers
 20.00 u
Afsluiting
Na aanmelding via het DOP ontvangt u een factuur en kunt via iDeal betalen. Annulering kan tot
twee weken voor aanvang van de masterclass, schriftelijk of per email. Wij brengen dan 25 euro
administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de
masterclass bent u de volledige prijs van de cursus verschuldigd.
De voertaal van de refereerbijeenkomst is Nederlands.
Groepsgrootte:
Accreditatie:
Datum:
Kosten:
Inschrijven:

maximaal 60 personen
Accreditatie voor Verpleegkundig Specialisten is aangevraagd bij de
Registratie Commissie Specialismen Verpleegkunde.
4 juni 2019
- inclusief een broodje en koffie/thee.
tot 29 mei 2019

Vanaf heden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op de masterclasses.
Deze zijn te zien op onze website.

