TBNG
De stichting TBNG verzorgt tuchtrecht voor

TBNG, een onafhankelijk en
professioneel tuchtrecht

beroepsbeoefenaren binnen de natuurlijke

 Therapeut en cliënt hebben recht op hoor en

gezondheidszorg. We zijn een onafhankelijke
non-profitorganisatie. De kracht van TBNG zit in
de professionaliteit en deskundigheid waarmee
we werken. We hebben sinds 1990 ervaring in het
verzorgen van tuchtrechtzaken. Zolang er geen

wederhoor
 Tuchtrechtzaken komen in eerste aanleg bij de
Raad van Toezicht
 Beide partijen kunnen in hoger beroep bij het
Hof van Toezicht

wettelijk tuchtrecht is voor beroepsbeoefenaren

 De voorzitter van de Raad en het Hof zijn rech-

binnen de natuurlijke gezondheidszorg, vinden

ters of advocaten die benoembaar zijn in de

wij het noodzakelijk om een onafhankelijk tucht-

rechterlijke macht

recht in stand te houden.

 Diverse sancties zijn mogelijk: o.a. berisping,
boete en schorsing

De doelen van TBNG
 Bieden van tuchtrecht aan alle serieus
werkende kwaliteitstherapeuten
 Behandelen van klachten volgens de regels van
het formele tuchtrecht.
 Via tuchtrecht de kwaliteit toetsen van de

Tuchtrecht voor de Registertherapeut BNG®
Beroepsverenigingen die voldoen aan kwaliteitscriteria kunnen een overeenkomst afsluiten met
TBNG. De HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register en mogen de titel

beroepsuitoefening in de natuurlijke gezond-

voeren van: Registertherapeut BNG®. Deze titel

heidszorg en ervoor zorgen dat misstanden

is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau en

herkend worden.

mag daardoor alleen gebruikt worden door deze
therapeuten.

TBNG professioneel tuchtrecht

Tuchtrecht en klachtenregeling

Een procedure starten

TBNG richt zich alleen op het tuchtrecht.

Wie kan klagen?

De beroepsverenigingen die met ons een over-

De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in

eenkomst hebben afgesloten, hanteren zelf een

te dienen over een behandeling die hij zelf onder-

uniforme klachtenregeling.

gaan heeft. De partner, de ouders (of wettelijke

De aard van de klacht bepaalt of het een zaak is

vertegenwoordigers) van de cliënt kunnen ook bij

voor het tuchtrecht of voor de klachtenregeling.

het tuchtcollege klagen.

Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die
gaan over de behandeling of de effecten van een

Tegen wie?

behandeling. Bij de klachtenregeling gaat het

Tegen de therapeuten die zijn opgenomen in het

meestal om zaken die te maken hebben met de

RBNG-register.

communicatie tussen therapeut en cliënt, zoals
bijvoorbeeld onjuiste nota’s, niet nakomen van

Waarover?

afspraken et cetera.

Over behandelingen die plaats hebben gevonden
tijdens de periode dat er een duidelijke thera-

Voorbeelden van tuchtrechtzaken uit

peut/cliëntrelatie was. Opleidingen en privérela-

het verleden:

ties vallen buiten onze bevoegdheid. Indien het

 onthouden van reguliere medische zorg

gaat om een klacht voor de klachtencommissie,

 verkeerde of te late diagnose

kunnen cliënten contact opnemen met de be-

 seksuele intimidatie

roepsvereniging van de therapeut.

 ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere hulpverlener

Hoe?

 schenden beroepsgeheim

Cliënten kunnen bij het tuchtcollege alleen maar

 cliënten onvoldoende informeren over behande-

schriftelijk klagen, dit mag tot drie jaar na het

ling en eventuele gevolgen daarvan.

voorval. Klagers ontvangen zo spoedig mogelijk,
uiterlijk binnen drie weken, informatie over de
procedure die de Raad van Toezicht hanteert.
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