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PERSONALIA: 
Naam: Aldegonda Johanna Gerarda Peters 
Adres: Dahliaweg 10 Venlo 
Burgerlijke staat: Gehuwd (V.M.C. Verstappen) 
Postcode en plaats: 5915 EV 
Geboren: 21 februari 1951 
Opzegtermijn: n.v.t. 
Nationaliteit: Nederland 
Telefoon: 0638104345 
Email: ajgpeters@opvogels.nl 
 
 

 

OPLEIDING: 
Opleiding Periode Diploma 
Middelbare school 1963-1967 Ja 
Psychologisch assistent (NPI) 1979 Ja 
Nederlands recht 1991-1994 Ja* 
Nederlandse Orde van Advocaten 1997 Certificaat** 
Mediator (NMI) 2000-2001 Ja 

*1991 propedeutisch examen / Nederlands recht Rijksuniversiteit Utrecht, doctoraal Examen, 
judicium: met genoegen 

 
** certificaat beroepsopleiding en stageverklaring 

 

WERKERVARING: 
Bedrijf Sector Periode Functie 
Peters Juridisch advies en 
conflictbemiddeling 

Gezondheidszorg 1 juli 2016-
heden 

Adviseur 
gezondheidsrecht, adviseur 
kwaliteitszaken, adviseur 
interne inspecties; 
Extern voorzitter 
calamiteitencommissie 
Docent opleiding cursus 
kwaliteit en veiligheid 

Inspectie Gezondheidszorg Ministerie VWS 2001 tot 1-
7-2016 

Senior inspecteur-jurist 

Inspectie Gezondheidszorg Ministerie VWS 2004-2012 Vertrouwenspersoon 
Advocatenkantoor Lucassen Advocatuur 1997-2001 Advocaat 
Peters en Bronneberg Advocatuur 1994-1997 Advocaat 
Prof. Duboisstichting Gezondheidszorg 1990-1994 Psychologisch medewerker 
Maartens Gasthuis Gezondheidszorg 1978-1990 Psychologisch medewerker 
Maartens Gasthuis Gezondheidszorg 1975-1978 Secretaresse medische staf 

en stafbestuur 
Maartens Gasthuis Gezondheidszorg 1968-1975 Doktersassistente 
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Toelichting op de opleiding en werkervaring 

Gedwongen door privéomstandigheden ben ik na de middelbare school meteen gaan werken in de 

gezondheidszorg en ben tijdens deze werkzaamheden met mijn studie Nederlands  Recht 

begonnen.  Ik heb een aantal jaren gewerkt als secretaresse van de medische  staf en het 

stafbestuur, waardoor ik een goed beeld heb kunnen krijgen van de onderlinge verhoudingen in 

een ziekenhuis en de relatie medische staf/raad van bestuur. Omdat het  werken in de 

gezondheidszorg mij erg beviel, heb ik als specialisatie gekozen voor forensische psychologie en 

forensische psychiatrie, naast de hoofdvakken strafrecht en  privaatrecht. Mijn afstudeerscriptie 

was ook in die lijn (‘De extra beveiligde inrichting, een inhumane vernederende behandeling en 

bestraffing?’’). Werkzaam binnen de advocatuur heb ik me veel bezig gehouden met patiënten- 

rechten en nam ik deel aan de BOPZ-piketregeling (wet bijzondere opnemingen psychiatrische 

ziekenhuizen) en stond ik vele psychiatrische patiënten bij.  Ook het gezondheidsrecht in bredere 

zin en de  rol  van de patiënten rechten daarin heeft altijd mijn speciale aandacht en belangstelling 

gehad.  De opleiding tot mediator heb ik ook in deze tijd afgerond om ook 

echtscheidingsbemiddeling en andersoortige conflictbemiddeling te kunnen doen. Tijdens mijn 

werkzaamheden bij de inspectie was ik jarenlang vertrouwenspersoon, wat in tijden van 

reorganisatie veel invoelingsvermogen en diplomatie vraagt  en waarin uiteraard mijn opleiding 

tot mediator zeer goed van pas kwam.  Het werk als senior inspecteur-jurist hield onder meer in 

dat ik in de gaten hield dat ook de  positie en mening  van de patiënt/cliënt aandacht kreeg en in 

de beoordeling meegenomen werd.  Verder was ik betrokken bij het beoordelen van de gemelde 

calamiteiten en de eindbeoordeling van toezicht bezoeken en voerde indien nodig mede de 

interventies uit  die noodzakelijk waren.  Daarnaast bestond mijn werk uit deelname aan diverse 

projecten binnen de inspectie onder meer op het gebied van de BOPZ (thans de wet Zorg en 

Dwang), met name projecten op het gebied van terugdringen vrijheid beperkende maatregelen en 

medicatieveiligheid. Verder deelname aan het Project heroïne en methadonverstrekking en 

medicatieveiligheid. Het beoordelen van governance vraagstukken,  onder meer op basis van de 

bestaande en de nieuwe governancecode, was onderdeel van mijn werk.  

Thans verricht ik juridische advieswerkzaamheden op het gebied van gezondheidszorg en 

onderzoek ik als extern voorzitter calamiteiten in de gezondheidszorg. Ook geef  ik les op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid. Recent heb ik een aantal zorginstellingen (VV) bezocht in het 

kader van een interne kwaliteitstoets met name wat betreft verzorging, verpleging, 

medicatieveiligheid dossiervoering, mondhygiëne en hygiëne en infectiepreventie. 

Ik heb tijdens mijn werkzaamheden als advocaat en inspecteur-jurist vele cursussen gevolgd en 

ook gegeven, onder meer op de gebieden waarop ik werkzaam was, gezondheidsrecht, strafrecht, 

letselschade. Binnen de inspectie was ik regelmatig docent op het gebied van BOPZ, WGBO, 

tuchtrecht, wet Big, kwaliteitswet, wilsbekwaamheid. Buiten de inspectie gaf ik regelmatig college 

aan het Openbaar Ministerie, de advocatuur, universiteit Maastricht, VU Amsterdam, universiteit 

Leiden. Recent heb ik de masterclass “Geen toezicht zonder inzicht” gevolgd. 

PUBLICATIES: 
Ars Aqui, jaargang 43, 2 februari 1994:  
De extra beveiligde inrichting, een inhumane vernederende behandeling en bestraffing? 
Echtscheidingsbulletin nr.2 , februari 1996” 
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Danny krijgt naam van zijn biologische vader 
Nederlands Juristenblad, jaargang 72, 28 februari 1997: 
Chemische castratie, toch een aanvaardbaar alternatief? 
Journaal GGZ en Recht, jaargang 1, 2007: 
Vroegtijdig ontslag van IBS patiënten en toenemende kritiek op aanwezigheid 
psychiatrische patiënten in de samenleving: oorzaak en gevolg? 

 

OVERIGE FUNCTIES: 
Lid van Raad van toezicht Stichting Zorgcircuits Venlo 1996-2001:gestopt vanwege start 
werkzaamheden bij de IGZ 
Lid Bopz-klachtencommissie Vincent van Gogh instituut 1995-2001: gestopt vanwege start 
werkzaamheden bij de IGZ 
Bestuurslid stichting Beschermingsbewind Vincent van Goghinstituut Venray 1995-2001: gestopt 
vanwege start werkzaamheden bij de IGZ 
Coördinator regionale commissie voor psychiatrische piket 1997-2001: gestopt vanwege start 
werkzaamheden bij de IGZ 
Lid Geschillencommissie vakbond ABW 1994 tot heden 
Lid Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004 tot heden 
Lid Forum TBS, lid van de kerngroep TBS 2016 tot medio 2019 
Participatie vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuning in kader WMO, 2016 -2018 
Lid Cliëntenraad Mutsaersstichting, mei  2017 tot heden 
Lid bestuur Emmaus Feniks, oktober 2018- tot begin 2021 
Bestuurslid “Venloos Philharmonisch Gezelschap”  2010-2016 
Bestuurslid toneelvereniging “Tosjopa” en toneelvereniging ”Zet Door” 1970-1986 
Deelname werkgroep Sociaal culturele planning Gemeente Tegelen 1978-1986 

 


