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Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen 
 

Ondergetekende verklaart, 

 

I. Verbinding aan beroepscode 

0 Door BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of arts gebonden te 

zijn aan het wettelijk tuchtrecht. 

 

Register van inschrijving: 

Nummer van inschrijving:  

 

0 Door het lidmaatschap van een beroepsvereniging op het gebied van de psychologie, 

pedagogiek of psychotherapie gebonden te zijn aan een verenigingstuchtrecht.  

 

Naam van de vereniging: 

Lidmaatschapsnummer:  

   

II.  Maatregelen van het regionaal of centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg 

☐ Aan mij is/zijn geen maatregel(en) door het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de 

Gezondheidszorg opgelegd. 

 

☐ Aan mij is de volgende maatregel door het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de 

Gezondheidszorg opgelegd:1  

   

 Datum uitspraak:  ______________________________________________________  

III. Maatregelen door een tuchtrechtelijk orgaan van een beroepsvereniging 

☐ Aan mij is/zijn geen maatregel(en) met betrekking tot verwijtbaar beroepsmatig handelen 

door een tuchtrechtelijk orgaan van een beroepsvereniging opgelegd. 

 

☐ Aan mij is de volgende maatregel met betrekking tot verwijtbaar beroepsmatig handelen door 

een tuchtrechtelijk orgaan van een beroepsvereniging opgelegd: 

 

 Maatregel:  ______________________________________________________  

 Beroepsvereniging:  ______________________________________________________  

                                                             
1
 Een waarschuwing hoeft alleen vermeld te worden als deze maatregel korter dan vijf jaar geleden aan u is opgelegd.  
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 Datum uitspraak:  ______________________________________________________  

IV.  Overige maatregelen 

☐ Aan mij is/zijn geen maatregel(en) opgelegd uit hoofde van mijn zorgverlenerschap of 

supervisorschap door de strafrechter, de civiele rechter, de Inspectie voor de 

Volksgezondheid of een andere instantie. 

☐ Aan mij is een maatregel opgelegd uit hoofde van mijn zorgverlenerschap of supervisorschap 

door de strafrechter, de civiele rechter, de Inspectie voor de Volksgezondheid of een andere 

instantie. 

 Maatregel:  ______________________________________________________  

 Instantie:  ______________________________________________________  

 Datum uitspraak:  ______________________________________________________  

V.  Informeren bestuur VEN 

Ik verklaar dat ik het bestuur van de VEN terstond schriftelijk op de hoogte zal stellen indien: 

1. aan mij een maatregel als bedoeld in deze verklaring wordt opgelegd; 

2. ik door uitschrijving uit het BIG-register of opzegging van mijn lidmaatschap van een 

beroepsvereniging met een verenigingstuchtrecht niet langer onderworpen ben aan een code 

zoals bedoeld onder I;  

 

VI. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar dat ik mij in de hoedanigheid van zorgverlener en/of supervisor zal gedragen zoals een 

goed zorgverlener of supervisor betaamt.  

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

 

Datum  ______________________  

 

 

Naam  ________________________________  

 

 

Handtekening  ________________________________  

 

 

 

Alleen volledig ingevulde eigen verklaringen worden in behandeling genomen. Indien er sprake 

is van een opgelegde maatregel dient een kopie van de betreffende uitspraak te worden 

bijgevoegd. 


