Tuchtrecht van toepassing op geregistreerdmondhygiënist
Wanneer een mondhygiënist deelneemt aan het experiment ’tijdelijke zelfstandige
bevoegdheid mondhygiënist’ is een registratie in het tijdelijk BIG-register verplicht, moet
de mondhygiënist de titel geregistreerd-mondhygiënist voeren en is het medisch tuchtrecht
van toepassing.
Het medisch tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of
andere zorgverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt.
Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te
bewaken. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIGregister, waaronder artsen, maar bijvoorbeeld ook tandartsen, geregistreerdmondhygiënisten, verpleegkundigen en apothekers. Een medisch tuchtcollege bestaat uit
juristen en leden-beroepsgenoten.
Voor geregistreerd-mondhygiënisten die zelfstandig ondernemer zijn en lid zijn van NVMmondhygiënisten blijft de NVM klachtenregeling gewoon van kracht. Aangesloten zijn bij
een klachtenregeling en geschillencommissie blijft een wettelijke verplichting als je als
zorgverlener zelfstandig zorg verleent. Dit geldt zowel voor de functioneel zelfstandig
bevoegde als de zelfstandig bevoegde mondhygiënisten (de geregistreerdmondhygiënisten). Naast bovengenoemde mogelijkheden, is de route naar het
tuchtcollege een extra mogelijkheid om een klacht over een geregistreerd-mondhygiënist
in te dienen. Patiënten, diens nabestaanden, of IGJ kunnen bij het tuchtcollege een klacht
indienen.
Het verloop van een tuchtrechtelijke procedure verschilt per klacht. Op de website van
het Tuchtcollege vind je de informatiefolder ‘Klachten over uw zorg’ met een zeer
uitgebreide uitleg over het verloop van de procedure.

Indien het tuchtcollege de klacht gegrond verklaart, kan het
gelijktijdig de volgende maatregelen opleggen:
•
•
•
•
•
•
•

waarschuwing
berisping
geldboete (maximaal 4.500 euro, te betalen aan de Staat der Nederlanden)
(voorwaardelijke) schorsing van de inschrijving van de zorgverlener in het BIGregister (maximaal één jaar)
gedeeltelijke ontzegging het beroep uit te oefenen
(voorwaardelijke) doorhaling van de inschrijving van de zorgverlener in het BIGregister
binding aan bijzondere voorwaarden om het beroep uit te oefenen.

De opgelegde maatregel is afhankelijk van de ernst van de gegrond verklaarde klacht.
Als je als geregistreerd-mondhygiënist uit het BIG-register wordt geschrapt, mag je nog
wel de titel mondhygiënist blijven voeren. Dit geldt alleen gedurende het experiment.
Wanneer er een definitieve zelfstandige bevoegdheid komt voor de mondhygiënist geldt dit
niet meer en kun je definitief je titel mondhygiënist verliezen als gevolg van een
tuchtprocedure.

