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2• 	Voorwoord	en	inleiding	

Het jaarverslag dat voor u ligt, is het derde dat gezamenlijk door de vijf Regionale 
Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg wordt uitge-
bracht. Hopelijk verschaft het u nuttige informatie. Voor op- of aanmerkingen houden 
wij ons als altijd aanbevolen!

Waarom klagen mensen bij een tuchtcollege? Het college zal doorgaans bij die vraag 
niet lang stilstaan. Er is een klacht ingediend en als die ontvankelijk is, hoort de klacht 
te worden behandeld en beoordeeld. Toch is het wel interessant om aandacht te geven 
aan de zojuist genoemde vraag nu het oordeel over de bemoeienis van het college en 
de gegeven beslissing zullen samenhangen met de verwachting waarmee de procedure 
wordt begonnen. Tuchtrecht is er in beginsel niet voor individuele genoegdoening. Het 
is primair een instrument voor kwaliteitshandhaving, -bevestiging en -bevordering. 
Degene die erkenning zoekt van onjuist geacht medisch handelen en stelt: Laat ande-
ren niet overkomen wat mij is overkomen, zit op het goede spoor. Wie vooral in actie 
komt uit boosheid of zelfs behoefte aan wraak, rouwverwerking, projectie van eigen 
tekortgeschoten zorg of aandacht op de hulpverlener die het beter had moeten weten 
en doen e.d., en die gevoelens voorop stelt, zal teleurgesteld zijn als de klacht wordt 
afgewezen. En dat gebeurt nu eenmaal in de meeste gevallen, niet omdat het college de 
aangeklaagde de hand boven het hoofd zou houden (een kennelijk nog steeds hard-
nekkig persisterend beeld bij sommigen) maar omdat de hulpverlener bij het verlenen 
van zorg binnen de bandbreedte van zorgvuldig medisch handelen is gebleven.

De zittingen van de tuchtcolleges zijn openbaar en de uitspraken zijn langs digitale 
weg toegankelijk (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). Er wordt gewerkt aan 
een nog betere voorlichting. Voorzover mogelijk wordt medewerking verleend aan 
contact tussen partijen en makers van tv-programma’s met betrekking tot tuchtrecht 
en “medische missers”. Er is ons door een onderzoeksinstituut gevraagd gegevens aan 
te leveren over partijen in procedures, maar dan alleen procedures waarin de klacht 
gegrond is verklaard. Dat laatste valt op, mede in het licht van het volgende. Er is wel 
geopperd dat het vertrouwen in de tuchtrechtspraak zou stijgen als het aantal gegrond 
verklaarde klachten zou toenemen. Hoezo? je zou dan toch bovendien denken dat het 
vertrouwen in de medische stand navenant daalt. Voorzover mij bekend is er nooit een 
onderzoek gedaan naar dat gestelde ontbrekend vertrouwen. Ook niet door de wet-
gever die het bij het indienen van het ontwerp voor de Wet BIG gewoon als feit heeft 
genoemd. Ik waag het erop te veronderstellen dat bij een aantal mensen een hard-
nekkig negatief beeld bestaat, niet op basis van enige kennis van of ervaring met het 
onderwerp maar gewoon uit onvrede, gevoed door wat men zo her en der oppikt, waar 
ook met de beste inzet niet veel aan valt te veranderen. Enkele strafrechtelijke missers 
of ander ongenoegen over rechtspraak zullen daar geen goed aan doen. Het focussen 
op medische missers legt een eenzijdig accent als wordt gekeken naar de gezondheids-
zorg in ons land. Bovendien valt er niet zelden heel wat te leren, ook uit zaken waarin 
de klacht is afgewezen. Bij voorbeeld, waar het in de communicatie tussen patiënt en 
hulpverlener mis is gegaan, hoe de klacht voorkomen had kunnen worden en partijen 
de spanning en belasting van een tuchtprocedure bespaard zou zijn gebleven. 

Het aantal klachten neemt niet manifest toe en is eigenlijk vele jaren opvallend con-
stant. In aanmerking genomen het aantal medische handelingen alleen al per dag, is het 
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aantal klachten kwantitatief zeer gering. Het aantal gegrondverklaringen van klachten 
blijft ook vrij constant door de jaren heen, een fenomeen dat ook in andere takken 
van rechtspraak (bij voorbeeld bestuursrechtspraak) bekend is. Alle klachten worden 
door de beroepsgenoten en de juristen van het college zo zorgvuldig mogelijk be-
handeld, beoordeeld en gemotiveerd afgedaan. Kennelijk leidt dat door de jaren heen 
tot een bepaalde score van gegrond verklaarde en van afgewezen klachten. Daarin 
zal niemand kunnen treden, de rechter is onafhankelijk en kent als beste de casus die 
voorligt. Ook om die reden is het willen opkrikken van het aantal gegrond verklaarde 
klachten een optie waarover nog maar eens moet worden nagedacht.

De bedrijfsvoering is een permanent punt van aandacht. Het kan altijd nog beter. 
Gemeld kan worden dat de colleges in goede samenwerking hun administratie ver-
beteren en de dienstverlening optimaliseren. En waar nodig op de bres staan om deze 
tak van rechtspraak veilig te stellen. In de stellige overtuiging dat onafhankelijke en 
onpartijdige beoordeling van medisch handelen vooral door vakgenoten het best recht 
doet aan het doel van het tuchtrecht én aan de te beoordelen zorgverlener die wordt 
beoordeeld naar zijn handelen in een individueel geval. Die beoordeling kan vérstrek-
kende gevolgen hebben. Zelfs de lichtste sanctie -een waarschuwing, waarover soms 
(doch ten onrechte) geringschattend wordt gesproken- is een maatregel die aankomt 
en stigmatiseert. Ook al is een waarschuwing niet eens een straf maar vooral een pre-
ventieve boodschap: voortaan moet het anders en beter.

mr. T. Duursma,
Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen
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3• 	Werkzaamheden	
	 van	de	colleges

3.1  Algemeen
 

Het tuchtrecht berust op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG). Hoofdstuk VII van deze wet, ingevoerd op 1 december 1997, vervangt de 
voormalige Medische Tuchtwet van 2 juli 1928.
De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van de tuchtcolleges zijn geregeld in de 
Wet BIG en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, waaronder met name het 
Tuchtrechtbesluit BIG.

3.2 Doel van het tuchtrecht

De Wet BIG waarin het tuchtrecht is geregeld, heeft als doelstelling de kwaliteit van de 
beroepsbeoefening te bevorderen en te bewaken.

3.3 De tuchtcolleges

De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door de Regionale Tuchtcol-
leges en in beroep door het Centraal Tuchtcollege. Er zijn vijf regionale tuchtcolleges, 
die gevestigd zijn in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De 
ambtsgebieden van deze tuchtcolleges zijn verdeeld over de desbetreffende provincies. 
De woonplaats van de aangeklaagde persoon is bepalend voor de bevoegdheid van een 
tuchtcollege. In sommige gevallen kan de plaats van het gewraakte handelen of nalaten 
de bevoegdheid bepalen. Dat is het geval wanneer de klacht meer aangeklaagden be-
treft die in verschillende ambtsgebieden woonachtig zijn. 

Het Centraal Tuchtcollege is gevestigd in Den Haag

3.4 Klachtgerechtigden 

a.  In de eerste plaats een rechtstreeks belanghebbende. In het algemeen is dat de patiënt 
zelf. Als wordt geklaagd over de behandeling van een ander, beoordeelt het college of 
deze individuele klager een voldoende rechtstreeks belang heeft bij de behandeling 
van zijn klacht. Is dat niet het geval dan wordt de klager niet-ontvankelijk verklaard. 

 Daarnaast zijn klachtgerechtigd:
b. degene die aan iemand die onder het tuchtrecht valt een opdracht heeft gegeven;
c.  de werkgever of het bestuur van de instelling waar een vrijgevestigd arts werkzaam is;
d.  de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur voor de Gezondheidszorg;
e.  de zorgverzekeraar bij wie de beroepsbeoefenaar is ingeschreven.

3.5 Welke personen kunnen worden aangeklaagd?

Het college behandelt alleen klachten over artsen, tandartsen, apothekers, gezond-
heidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en ver-
pleegkundigen. Een klacht moet tegen een met naam genoemde persoon zijn gericht. 
Een klacht tegen een ziekenhuis of een instelling als zodanig kan dus niet in behande-
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ling worden genomen. Het college is voorts uitsluitend bevoegd een klacht tegen een 
lid van de hiervoor genoemde beroepgroepen te behandelen als deze in het daarvoor 
ingestelde BIG-register is geregistreerd ten tijde van de gewraakte handeling.

3.6 De wettelijke normen

 Het handelen van een aangeklaagde persoon in zijn hoedanigheid van lid van een van 
de hiervoor genoemde beroepsgroepen wordt getoetst aan de in artikel 47 van de Wet 
BIG vastgestelde normen. 

 Deze normen zijn:
a.  enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te 

betrachten ten opzichte van:
1. degene met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn 

bijstand is ingeroepen;
2 degene die in nood verkerende, bijstand met betrekking tot zijn gezondheids- 

toestand behoeft;
3. de naaste betrekkingen van de onder 1. en 2. genoemde personen. 

b.  enig ander dan onder a. bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met 
het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.

3.7 Het klaagschrift

 Een zaak wordt in eerste aanleg bij het bevoegde regionale tuchtcollege aanhangig 
gemaakt door middel van een schriftelijke klacht. 

 Het klaagschrift dient te bevatten:
- naam, voornamen, adres en geboortedatum van de klager(s);
- de klacht, de feiten en de gronden waarop de klacht berust;
- een duidelijke aanduiding van het belang dat de klager bij de klacht heeft;
- naam, adres en geboortedatum van de betrokken patiënt, indien deze niet zelf de kla-

ger is;
- een verklaring van de patiënt waaruit blijkt dat de klager gemachtigd is een klacht in 

te dienen: is dat niet mogelijk, dan dient de klager zijn rechtstreeks belang en de relatie 
met de patiënt nader te omschrijven;

- naam, praktijkadres en, indien bekend, woonadres van degene tegen wie de klacht zich 
richt;

- de inhoud van de klacht in de vorm van een korte omschrijving van de feiten en de 
gronden met vermelding van behandeldata, namen van andere behandelaars, opname-
data en verdere voor de klacht relevante informatie.

 De bevoegdheid tot het indienen van een klacht vervalt door verjaring in tien jaren. 
Deze termijn vangt aan op de dag na die waarop het desbetreffende handelen of nala-
ten heeft plaatsgevonden. 

3.8 Het vooronderzoek

Voorafgaand aan de behandeling in de raadkamer of de behandeling ter terechtzitting 
vindt een vooronderzoek plaats.

Als het klaagschrift aan de daaraan te stellen eisen voldoet, wordt daarvan een 
afschrift aan de aangeklaagde persoon gezonden met het verzoek schriftelijk op de 
klacht te antwoorden. 
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Na ontvangst van het antwoord krijgt de klager de gelegenheid daarop schriftelijk in 
een repliek te reageren. De aangeklaagde mag daar desgewenst nogmaals op antwoor-
den in een dupliek. Voorts kan, als dat noodzakelijk of wenselijk is, de door de voorzit-
ter aangewezen vooronderzoeker aan derden inlichtingen vragen, bijvoorbeeld aan 
andere behandelaars of instellingen.

Als alle noodzakelijke informatie is verzameld, worden de klager en degene over wie 
is geklaagd in de gelegenheid gesteld mondeling te worden gehoord. Indien partijen 
van deze mogelijkheid gebruik maken, kan degene die het vooronderzoek verricht, 
proberen een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Als een minnelijke oplossing 
mogelijk blijkt, geeft de klager daarmee te kennen zijn klacht te hebben ingetrokken. 

Daarna wordt het vooronderzoek gesloten en wordt de zaak verwezen naar het col-
lege. 

3.9 De samenstelling van het college

Het college bestaat uit een voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden-beroeps- 
genoot. 
De voorzitter kan bepalen dat een zaak die hem daartoe geschikt voorkomt, wordt 
behandeld door een college bestaande uit een voorzitter-jurist en twee leden-beroeps-
genoot. 
Het college wordt bijgestaan door een secretaris-jurist. 

3.10 De behandeling in raadkamer

Indien het college op grond van de schriftelijke stukken tot het oordeel komt dat een 
klacht kennelijk ongegrond is, wijst het de klacht af in een schriftelijke, gemotiveerde 
beslissing.

Ook de ingetrokken klachten worden door het college beoordeeld. Het college kan 
namelijk beslissen dat de behandeling van de ingetrokken klacht om redenen, aan het 
algemeen belang ontleend, toch moet worden voortgezet. 

De klager wordt niet-ontvankelijk verklaard als het college tot de conclusie komt 
dat het klaagschrift niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, dat de klager niet als 
rechtstreeks belanghebbende kan worden beschouwd, dat de klacht is verjaard of dat 
er wordt geklaagd over handelen van een zorgverlener die op dat moment niet in het 
BIG-register stond ingeschreven. 

Het college kan voorts de zaak voor verdere behandeling naar een openbare terecht-
zitting verwijzen.

3.11 De behandeling ter terechtzitting

Voorafgaand aan een terechtzitting worden partijen uitgenodigd bij de zitting aan-
wezig te zijn, maar zij kunnen niet worden verplicht te verschijnen. Voorts wordt aan 
partijen en/of hun gemachtigden gelegenheid geboden de stukken in te zien. In de 
uitnodiging voor de terechtzitting wordt op dit inzagerecht gewezen. Ook de samen-
stelling van het college wordt daarin vermeld. 
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De terechtzittingen van het college zijn openbaar, tenzij er gewichtige redenen zijn 
om daarvan af te wijken. Het publiek en de pers kunnen gedurende acht dagen vóór de 
zitting kennisnemen van de door het college in het openbaar te behandelen zaken. Bij 
de Centrale Balie van het gerechtsgebouw wordt in die periode een rollijst ter inzage 
gelegd. Op de rollijst staan in beginsel de namen van partijen en hun gemachtigden, 
de plaats, de dag en het uur van de openbare terechtzitting of uitspraak met een 
korte aanduiding van de aard van de desbetreffende zaak. De rollijst wordt (zonder 
de namen van partijen, hun gemachtigden en van de leden van het college) ook op de 
website gepubliceerd.

Ter terechtzitting krijgen partijen gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten en 
te antwoorden op de door de voorzitter en de leden van het college aan hen gestelde 
vragen. 
De opgeroepen getuigen en/of deskundigen worden in beginsel gehoord.
Na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting trekt het college zich terug voor de 
beraadslaging in raadkamer. De klacht wordt getoetst aan de wettelijke normen. Deze 
zijn beschreven onder 3.6.

De bevindingen en de beslissing van het college worden vastgelegd in een schriftelijke, 
gemotiveerde beslissing. De beslissing wordt binnen twee maanden na de terecht- 
zitting in het openbaar uitgesproken. 

3.12 De op te leggen maatregelen

Als de klacht gegrond wordt bevonden, wordt aan de aangeklaagde in beginsel een 
maatregel opgelegd. De mogelijkheden zijn:

- waarschuwing;
- berisping;
- geldboete van ten hoogste € 4.500,00;
- schorsing van de inschrijving in het register voor ten hoogste één jaar;
- gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid het in het register ingeschreven staande 

betrokken beroep uit te oefenen;
- doorhaling van de inschrijving in het register.

Bepaalde maatregelen mogen gecombineerd worden opgelegd.
De maatregel schorsing van de inschrijving mag ook voorwaardelijk worden opgelegd 
met bepaling van een proeftijd van maximaal twee jaar. 

De voor de wijze van beroepsuitoefening van belang zijnde maatregelen moeten ook 
aan het BIG-register worden gemeld. Deze maatregelen worden, zodra zij onherroe-
pelijk zijn, ook in dat register geregistreerd. 

3.13 Hoger beroep

Beide partijen kunnen tegen eindbeslissingen van het college binnen zes weken na de 
dag van verzending van het afschrift van de beslissing schriftelijk beroep instellen bij 
het Centraal Tuchtcollege in Den Haag. De klagende partij kan uitsluitend beroep in-
stellen tegen de beslissing voor zover zijn klacht is afgewezen. Het beroepschrift dient 
binnen de gestelde termijn te zijn ontvangen door het secretariaat van het regionale 
tuchtcollege tegen wiens beslissing het beroep is gericht. Het regionale tuchtcollege 
stuurt het beroepschrift aan het Centraal Tuchtcollege. 
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De Inspecteur voor de Gezondheidszorg ontvangt een afschrift van alle beslissingen 
en heeft een zelfstandig recht om in beroep te gaan.

De samenstelling en werkwijze van het Centraal Tuchtcollege wijken iets af van de 
samenstelling en werkwijze van de regionale tuchtcolleges. 
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4•Overzicht	klachten

4.1  De Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

4.1.1  Afgehandelde klachten �00�

A.  Totaal afgehandelde klachten

	 Beslissingen	gewezen	na	zitting	 76	 73	 100	 112	 109	 470

	 Beslissingen	gewezen	in	raadkamer	 79	 164	 238	 220	 176	 877

Totaal 155 237 338 332 285 1.347

	 Doorgestuurde	klachten	naar	andere	RTG’s		 0	 23	 29	 23	 16	 91

	

Mondelinge vooronderzoeken

Totaal aantal mondelinge vooronderzoeken 20 35 41 8 48 152

Ingetrokken	tijdens/na	vooronderzoek	 0	 12	 8	 2	 2	 24

Raadkamerbeslissing	na	vooronderzoek	 17	 8	 24	 5	 27	 81

Naar	zitting	na	vooronderzoek	 3	 15	 9	 1	 19	 47

B. Beslissingen gewezen na 

 behandeling ter terechtzitting

Niet-ontvankelijk	 3	 2	 4	 	 1	 10	 2	%

Klacht	ingetrokken	ter	zitting		 	 	 4	 	 2	 6	 1	%

Ongegrond/Afwijzing	 53	 26	 48	 69	 62	 258	 55	%

Gegrond	 20	 45	 44	 43	 44	 196	 42	%

			Waarschuwing	 17	 33	 34	 28	 33	 	

			Berisping	 1	 9	 7	 10	 4	 	

			Boete		 	 	 	 	 	 	

			(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving	

						register	 	 2	 	 2	 1	 	

			Gedeeltelijke	ontzegging	 	 	 	 	 	 	

			Doorhaling	inschrijving	register	 	 	 1	 1	 2	 	

			Gegrond,	geen	maatregel	 2	 1	 2	 2	 4	 	

Totaal  76 73 100 112 109 470	

	 	 	 	 	 	 	

Ter	publicatie	aangeboden	 3	 9	 10	 3	 15	 40	
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C. Beslissingen gewezen na 

 behandeling in raadkamer

Klacht	ingetrokken	 45	 108	 52	 51	 40	 296

Klager	niet-ontvankelijk	 18	 25	 56	 74	 67	 240

Aangeklaagde	overleden	 1	 	 3	 	 	 4

Afwijzing	 15	 31	 123	 95	 69	 333

Behandeling	gestaakt	om	andere	reden	

			dan	intrekking	 	 	 41		 	 	 4

Totaal  79 164 238 220 176 877

     

D. Afgehandelde klachten 

 per beroepsgroep

	 Arts		 103	 138	 255	 223	 186	 905

	 Tandarts	 6	 		152		 14	 203		 12	 67

	 Apotheker	 1	 3	 3	 	 2	 9

	 Gezondheidszorgpsycholoog	 12	 16	 11	 8	 8	 55

	 Psychotherapeut	 2	 4	 1	 5	 5	 17

	 Fysiotherapeut	 4	 3	 3	 5	 4	 19

	 Verloskundige	 	 	 7	 2	 4	 13

	 Verpleegkundige		 10	 11	 30	 18	 23	 92

	 Onbekend/niet-BIG	geregistreerd	 17	 47	 14	 51	 41	 170
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1		De	behandeling	is	gestaakt	omdat	de	aangeklaagde	onvindbaar	was.

2		Waaronder	2	orthodontisten.

3		Waaronder	1	orthodontist.
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E. Afgehandelde klachten naar

  specialisme aangeklaagde arts

	

	 Anesthesioloog	 2	 2	 2	 4	 1	 11

	 Bedrijfsarts	 3	 9	 5	 6	 11	 34

	 Verzekeringsarts	 12	 3	 2	 3	 3	 23

	 Cardioloog	 7	 2	 3	 5	 5	 22

	 Cardiothoracaal	chirurg	 	 	 	 	 	

	 Dermatoloog	 1	 	 	 	 	 1

	 Chirurg	 3	 14	 11	 14	 17	 59

	 Huisarts	 19	 41	 74	 59	 45	 238

	 Inrichtingsarts	 8	 2	 	 	 	 10

	 Internist	 2	 5	 2	 16	 9	 34

	 Keel-neus-oorarts	 1	 1	 5	 2	 2	 11

	 Kinderarts	 2	 	 4	 1	 	 7

	 Klinisch	geneticus	 	 	 	 	 	

	 Klinisch	geriater	 	 	 	 	 	

	 Longarts	 	 1	 	 	 3	 4

	 Arts	voor	maag-lever-darmziekten	 	 	 	 	 	

	 Arts	maatschappij	en	gezondheid	 	 	 	 	 	

	 Art-microbioloog	 	 1	 	 	 	 1

	 Arts	voor	verstandelijk	gehandicapten	 	 	 	 	 	

	 Neurochirurg	 	 	 1	 	 3	 4

	 Neuroloog	 4	 3	 2	 3	 7	 19

	 Nucleair	geneeskundige	 	 	 	 	 	 	

	 Oogarts	 2	 1	 3	 7	 2	 15

	 Orthopedisch	chirurg	 	 5	 5	 4	 6	 20

	 Patholoog	 	 	 	 1	 	 1

	 Plastisch	chirurg	 	 1	 2	 2	 6	 11

	 Psychiater	 25	 19	 28	 24	 25	 121

	 Radioloog	 2	 1	 	 1	 2	 6

	 Radiotherapeut	 	 	 	 	 	 	

	 Reumatoloog	 	 	 	 	 1	 1

	 Revalidatiearts	 	 1	 1	 	 3	 5

	 Sociaal	geriater	 	 	 	 1	 	 1

	 Uroloog		 1	 2	 	 2	 1	 6

	 Gynaecoloog	 2	 4	 5	 8	 6	 25

	 Verpleeghuisarts	 1	 3	 	 4	 5	 13

	 Overige	artsen	 6	 17	 100	 56	 23	 202
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4.1.2  Ingekomen klachten �00�

 

 

 

Ingekomen klachten5 	 98	 274	 370	 323	 303	 1.368	 6

Aard van de ingekomen klachten6 	 	 	 	 	 	 	

Niet	of	te	laat	komen	 3	 10	 	 25	 6	 	

Onjuiste	behandeling/verkeerde	diagnose	 58	 70	 	 97	 167	 	

Geen	of	onvoldoende	zorg	 6	 69	 	 47	 20	 	

Onvoldoende	informatie	 	 14	 	 20	 15	 	

Onheuse	bejegening	 2	 25	 	 15	 16	 	

Niet	of	te	laat	verwijzen	 	 17	 	 20	 	 	

Onjuiste	verklaring	of	rapport	 3	 24	 	 25	 41	 	

Onjuiste	declaratie	 	 	 	 8	 2	 	

Schending	beroepsgeheim	 2	 16	 	 12	 9	 	

Grensoverschrijdend	gedrag	 1	 2	 	 7	 5	 	

Lichamelijke	toestand	 	 	 	 	 	 	

Geestelijke	toestand	 	 	 	 	 	 	

Alcoholisch	misbruik	 	 	 	 	 	 	

Opiumwetmiddelen	misbruik	 	 	 	 	 	 	

Overige	klachten	 23	 27	 	 47	 38	

4		IGZ	staat	voor	Inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg.	

5			Inclusief	doorgezonden	klachten	van	andere	colleges	en	door	IGZ	ingediende	klachten.

6			Een	klacht	kan	onder	meerdere	categorieën	tegelijk	vallen.
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4.1.3  Overzicht klachten �00�-�00�

 

 

 

 Aantal ingekomen zaken�        

2003	 78	 212	 255	 330	 263	 1.138	 0

2004	 93	 236	 311	 318	 326	 1.284	 14

2005	 117	 217	 342	 314	 321	 1.311	 2

2006	 115	 226	 368	 346	 264	 1.319	 1

2007	 99	 276	 377	 388	 301	 1.441	 1

2008 98 274 370 323 303 1.368 6

 

 Aantal afgehandelde klachten�      

2003	 106	 214	 272	 	 206

2004	 72	 155	 228	 	 216

2005	 78	 195	 305	 	 329

2006	 115	 256	 393	 	 352

2007	 119	 203	 341	 282	 350

2008 155 237 338 332 285

	 	 	 	 	

 Ter publicatie aangeboden

2003	 0	 2	 7	 	 4

2004	 2	 1	 12	 	 6

2005	 6	 1	 31	 	 15

2006	 11	 11	 20	 	 9

2007	 6	 10	 14	 5	 16

2008 3 9 10 3 15

	 	 	 	 	

Gemiddelde	doorlooptijd	van	de	

afgehandelde	klachten	in	2008	

(in	dagen)	 351	 261	 290	 295	 216

	 	 	 	 	

Voorraad	nog	niet	afgehandelde	klachten	

per	31	december	2008	 52	 198	 193	 198	 184

    

7	In	de	jaren	2003-2007	registreerden	niet	alle	tuchtcolleges	de	door	IGZ	ingediende	klachten	apart.	

8		Inclusief	doorgezonden	klachten	van	andere	colleges	en	door	IGZ	ingediende	klachten.

9		Het	Regionaal	Tuchtcollege	Den	Haag	registreert	deze	gegevens	vanaf	2007.	
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4.2 Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

4.2.1 Overzicht ingekomen appelzaken �00� -�00�

A. Ingekomen appelzaken �00�-�00�

 �00� �004 �00� �00� �00� �00�

Aantal	ingekomen	zaken	 310	 265	 290	 347	 372	 333

Aantal	afgedane	zaken	 242	 318	 257	 317	 329	 355

Voorraad	nog	niet	afgehandelde	

			appelzaken	per	31	december		 233	 191	 227	 257	 302	 272

Publicaties	 19	 42	 28	 49	 47	 39

Gemiddelde	doorlooptijd	van	de	

afgehandelde	appelzaken	(in	dagen)	 258	 248	 281	 264	 267	 271

B. Herkomst van de ingekomen appelzaken �00� -�00�

Regionaal Tuchtcollege 

voor de Gezondheidszorg �00� �004 �00� �00� �00� �00�

Groningen		 29	 32	 26	 33	 23	 23

Zwolle		 38	 27	 35	 35	 50	 44

Amsterdam		 73	 68	 79	 121	 82	 97

Den	Haag	 103	 80	 63	 56	 89	 78

Eindhoven	 66	 57	 87	 102	 128	 91

College	Medisch	Toezicht	 1	 1	 	 	 	

Totaal  310 265 290 347 372 333

4.2.2 Afgehandelde appelzaken in �00�

A. Appelzaken behandeld in raadkamer

	 	Aantal

Appel	niet-ontvankelijk	 47	 	 	

Bevestiging	niet-ontvankelijkheid	klacht	eerste	aanleg	 28	 	 	

Totaal  75   

	 	 	 	 	 	

Toelichting:	appelzaken	worden	in	raadkamer	behandeld	wanneer	de	klager	niet-ontvankelijk	is	

(bijvoorbeeld:	wanneer	de	klacht	is	gericht	tegen	een	niet	BIG-geregistreerde	of	wanneer	kla-

ger	geen	belanghebbende	is)	en	ook	wanneer	de	persoon	die	in	beroep	is	gekomen	niet-ontvan-

kelijk	is	(bijvoorbeeld	het	beroep	is	te	laat	ingesteld	of	klager	geeft	niet	aan	wat	het	bezwaar	

is	tegen	de	uitspraak	in	eerste	aanleg).	In	alle	overige	gevallen	wordt	de	zaak	op	een	openbare	

terechtzitting	behandeld.	
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B. Afgehandelde appelzaken (overig, dus geen raadkamerbeslissingen),  

uitgesplitst naar beslissingen in eerste aanleg

�e aanleg Appel Appel Appel Appel Appel Appel Appel

 niet-ont- bevestigd vernietigd, vernietigd, zwaardere lichtere inge-

 vankelijk  ongegrond gegrond maatregel maatregel trokken

Kennelijk

			ongegrond	 	 33	 	 	 	 	

Ongegrond	 18	 116	 	 21	 	 	 19

Gegrond	 7	 23	 12	 9	 2	 7	 13

Niet-ontvankelijk	 6	 	 	 	 	 	 1

Totaal  31 172 12 30 2 7 33

C. In appel genomen beslissingen�0 

 Aantal

Ongegrond	 195	

Kennelijk	ongegrond	 33	

Ongegrond	 116	

Vernietigt	waarschuwing	 19	

Vernietigt	berisping	 2	

Staakt	de	behandeling	 1	

Niet-ontvankelijk	 24	

Gegrond		 52	

Waarschuwing		 35	

Berisping	 3	

Boete	 1	

(voorwaardelijke)	Schorsing	inschrijving	register	 	

Gedeeltelijke	ontzegging	 7	

Doorhaling	inschrijving	register	 	 	

Gegrond,	geen	maatregel	 3	

Herziening		 2	

Herziening,	terugverwijzing	naar	Regionaal	tuchtcollege		 1	

Totaal  247 

	 	 	 	 	

Toelichting:	Het	totale	aantal	van	355	afgedane	zaken	bestaat	uit	75	raadkamerzaken	en		

33	ingetrokken	appellen	en	247	beslissingen	na	volledig	onderzoek.	

10		Inclusief	bevestiging	van	gelijkluidende	uitspraken	van	eerste	aanleg,	exclusief	raadkamerbeslissingen	

					vermeld	onder	A	op	bladzijde	15.
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D. Appelzaken, uitgesplitst naar indiener beroep 

	 Aantal	

Oorspronkelijke	klager	 286	

Oorspronkelijke	verweerder	 45	

Inspecteur	voor	de	Gezondheidszorg	 2	

Totaal11   333 

E. Afgehandelde klachten per beroepsgroep

	 Aantal

Arts	 258	 	

Tandarts	 2212	 	

Apotheker	 3	 	

Gezondheidszorgpsycholoog	 5	 	

Psychotherapeut		 3	 	

Fysiotherapeut	 5	 	

Verloskundige	 1	 	

Verpleegkundige	 16	 	

Onbekend/niet	BIG-geregistreerd	 20	 	

Totaal  333  

		

11		Het	totaal	aantal	is	hoger	dan	het	aantal	ingediende	appelzaken,	omdat	soms	beide	partijen	appel		

indienen.

12		Waaronder	1	orthodontist.
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F. Afgehandelde klachten naar specialisme aangeklaagde arts 

  Aantal 

Anesthesioloog	 	 2	

Bedrijfsarts	 	 12	

Verzekeringsarts	 	 4	

Cardioloog	 	 9	

Cardiothoracaal	chirurg	 	 	 	

Dermatoloog	 	 2	

Chirurg	 	 17	

Huisarts	 	 47	

Internist	 	 14	

Keel-neus-oorarts	 	 6	

Kinderarts	 	 7	

Klinisch	geneticus	 	 	 	

Klinisch	geriater	 	 	 	

Longarts	 	 4	

Arts	voor	maag-lever-darmziekten	 	 	 	

Arts	maatschappij	en	gezondheid	 	 	 	

Art-microbioloog	 	 	 	

Arts	voor	verstandelijk	gehandicapten	 	 	 	

Neurochirurg	 	 	 	

Neuroloog	 	 5	

Nucleair	geneeskundige	 	 	 	

Oogarts	 	 5	

Orthopedisch	chirurg	 	 3	

Patholoog	 	 1	

Plastisch	chirurg	 	 5	

Psychiater	 	 48	

Radioloog	 	 2	

Radiotherapeut	 	 	 	

Reumatoloog	 	 1	

Revalidatiearts	 	 4	

Uroloog		 	 	 	

Gynaecoloog	 	 13	

Verpleeghuisarts	 	 7	

Overige	artsen	 	 40	
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5• 	Casuïstiek

In dit hoofdstuk staan een aantal van de in 2008 gegeven beslissingen van 

de Regionale Tuchtcolleges. De casus zijn voor de leesbaarheid ingekort, 

waarbij nuances verloren kunnen zijn gegaan. De volledige uitspraken zijn  

te vinden onder het kopje ‘documentatie’ op de website  

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.  

5.1 RTG Groningen, G �00�/��:

 Palliatieve sedatie of euthanasie; belang van wilsverklaring

De vader van klaagster werd opgenomen in het ziekenhuis nadat hij was gevallen en 
daarbij een pertrochantere femurfactuur links had opgelopen. Hij was bekend met 
een terminale nierinsufficiëntie, diabetes mellitus en decompensatio cordis. Gezien de 
korte levensverwachting van de vader van klaagster, zijn weigerachtigheid om geope-
reerd te worden en de terminale nierinsufficiëntie werd in het ziekenhuis besloten geen 
operatieve behandeling meer te geven, maar alleen pijnbestrijding en tot overplaatsing 
naar een hospice.
Daar werd hij de volgende dag gezien door verweerder die al ruim 15 jaar zijn huis-
arts was. De vader van klaagster leed kwellende pijn. Verweerder heeft de vader van 
klaagster uitgelegd hoe de situatie ervoor stond en opties van pijnstillende behande-
ling besproken. Hierbij heeft verweerder de vader van klaagster het verschil uitgelegd 
tussen terminale sedatie, normaal medisch handelen gericht op het verlichten van het 
lijden van een patiënt in de laatste levensfase, maar met niet als doel het beëindigen 
of bekorten van het leven, en euthanasie, gericht op beëindiging van het leven. Naast 
het klinisch beeld heeft verweerder bij de bespreking van de behandelopties zich laten 
leiden door het gestelde in de richtlijnen (palliatieve) sedatie van de KNMG en het  
gestelde in het handboek “Palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk van het IKN”. 
De vader van klaagster gaf aan dat hij geen pijn wilde en dat hij wilde slapen. Ver-
weerder heeft vervolgens namens de vader van klaagster in bijzijn van diens zoon 
een wilsverklaring opgesteld en hem deze voorgelezen. De vader van klaagster was 
bij dit gesprek helder van geest. Hij heeft de verklaring in het bijzijn van verweerder 
ondertekend. Verweerder heeft daarna de vader van klaagster 10 milligram morfine en 
15 milligram midazolam per intramusculaire injectie toegediend waarop de vader van 
klaagster rustig in slaap is gevallen. Vervolgens werd een medicijnpomp aangesloten 
met als dosering 100 milligram morfine en 60 milligram midazolam per 24 uur. De 
vader van klaagster is de volgende dag rustig overleden. 
Klaagster verwijt verweerder dat haar vader, voorafgaand aan het toedienen van de 
injecties, min of meer gedwongen werd zijn handtekening te zetten als bewijs van 
instemming. Klaagster is ervan overtuigd dat de injecties hebben bijgedragen aan het 
vroegtijdig overlijden van haar vader en denkt dat sprake is geweest van euthanasie. 
De vader van klaagster was het volgens klaagster wel eens met het verminderen van 
de pijn, maar het was hem niet duidelijk dat het laten toedienen van de medicamenten 
uiteindelijk het einde van zijn leven zou betekenen. De keuze voor het toedienen van 
de medicamenten is niet overlegd met klaagster. 
In de gezondheidsomstandigheden waarin de vader van klaagster verkeerde heeft 
verweerder hem naar het oordeel van het college op juiste gronden de enige moge-
lijkheden voorgehouden die er waren. De vader van klaagster was in staat duidelijk 
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en helder zijn mening kenbaar te maken. Daarom was voor verweerder de vader van 
klaagster dan ook de persoon met wie verweerder deze keuzes moest bespreken en 
de persoon die hij de afweging moest laten maken om de keuze te maken. Het verwijt 
dat verweerder klaagster niet heeft betrokken bij deze keuze is naar het oordeel van 
het college dan ook ongegrond. De arts moet de behandeling met de patiënt bespre-
ken, indien deze hiertoe in staat is, en niet met de familie. De vader van klaagster heeft 
daarop gekozen voor palliatieve sedatie. Dit betreft een normaal medisch handelen in 
een geval als het onderhavige, waarin de patiënt in staat wordt geacht om welover- 
wogen de keuze hiervoor te maken. Dit handelen is niet gericht op het verkorten dan 
wel beëindigen van het leven, maar dient ter bestrijding van onbehandelbare sympto-
men door bewustzijnsverlaging. Het verwijt dat het toedienen van de medicamenten 
uiteindelijk het einde van het leven van de vader van klaagster betekende is dan ook 
ongegrond. De door verweerder - uit zorgvuldigheidsoogpunt - op schrift gestelde 
en door de vader van klaagster ondertekende wilsverklaring was in de ogen van het 
college niet nodig geweest. De vader van klaagster had mondeling al duidelijk zijn wil 
te kennen gegeven. Het college heeft geoordeeld dat verweerder zorgvuldig heeft 
gehandeld en heeft de klacht als ongegrond afgewezen.

5.2 RTG Groningen, G �00�/��: 

 Onbevoegdheid tot klagen huwelijkspartner

 Klager heeft een klacht ingediend tegen de psychiater van zijn voormalige echtge-
note. Nog tijdens de behandeling door verweerder heeft de echtgenote besloten om 
een echtscheidingsprocedure tegen klager aanhangig te maken, waarna het huwelijk 
werd ontbonden. Volgens klager was bij de echtgenote in feite sprake van alcohol-
problematiek, maar heeft zij deze problematiek vertaald naar huwelijksproblematiek. 
Klager verwijt verweerder dat hij bij zijn beoordeling het DSM-IV systeem naast zich 
heeft neergelegd, waarin een duidelijke richtlijn wordt gegeven inzake prioriteit van 
psychiatrische behandelingen waar het gaat om alcoholgebruik en de daaruit voort-
komende psychische klachten. Voorts had verweerder bij wijziging van de diagnos-
tische beoordeling van alcoholproblematiek naar huwelijksproblematiek klager als 
toenmalige partner in die beoordeling en het daaruit voortvloeiende behandelplan 
dienen te betrekken. 

 Het college overweegt in het kader van de ontvankelijkheid van klager in zijn klacht 
het volgende. Op grond van artikel 65, eerste lid onder a van de Wet BIG, kan een 
klacht slechts aanhangig worden gemaakt door een rechtstreeks belanghebbende.  
Onder rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Wet BIG dient te worden ver-
staan de patiënt of, in geval van overlijden, zijn nabestaanden. 

 Bovendien kunnen ook de naaste betrekkingen van een patiënt rechtstreeks belang-
hebbende zijn. Dit laatste is het geval indien de patiënt minderjarig is of anderszins 
handelingsonbekwaam of wanneer de patiënt met het indienen van de klacht instemt. 
Het college verwijst hierbij naar een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg van 12 oktober 2000 (gepubliceerd in TvGR 2001, 59). Klager heeft 
desgevraagd meegedeeld dat zijn voormalige echtgenote niet heeft ingestemd met het 
indienen van de klacht. 

 Uit de wet noch de jurisprudentie valt af te leiden dat een huwelijkspartner zonder toe-
stemming van de echtgenoot als rechtstreeks belanghebbende kan worden aangemerkt 
ten opzichte van de behandelaar van de echtgenoot.

 Op grond van bovenstaande komt het college tot het oordeel dat klager geen zelfstan-
dig klachtrecht toekomt en daarom niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
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5.3 RTG Zwolle, 04�/�00�: 

 Ongefundeerde uitlatingen in rapportage medisch adviseur,  

leeftijdsdiscriminatie

Verweerder is als medisch adviseur werkzaam bij een schaderegelaar. Hij heeft geadvi-
seerd over de vraag of de echtgenote van klager arbeidsongeschikt was geworden ten 
gevolge van een ongeval met de auto. In zijn advies schrijft verweerder onder meer:
“ In conclusie betreft het hier een vrouw die, toen zij bijna 72 jaar oud was, een her-
senschudding opliep. (…) Afgezien van de vraag of een vrouw van 72 jaar überhaupt 
nog geschikt zou zijn geweest voor het leiden van een assurantiekantoor meen ik (…) 
terwijl ik bovendien nog eens wil benadrukken dat het op zijn minst opmerkelijk is dat 
betrokkene meende na haar 72e jaar nog gewoon te kunnen functioneren als kantoor-
leidster”
Klager verwijt verweerder dat hij zich in de adviezen onnodig grievend heeft uitgelaten 
over zijn -inmiddels overleden- echtgenote doordat hij naar leeftijd heeft gediscrimi-
neerd. De adviezen getuigen niet van een professionele houding en zijn onvoldoende 
zorgvuldig opgesteld. Het college overweegt dat het verweer dat de adviezen alleen 
voor intern gebruik door de schaderegelaar waren bestemd niet opgaat. Sinds april 
2003 geldt voor deze adviseurs een beroepscode. Artikel 11 van die code behelst het 
leesrecht en blokkeringrecht van keurlingen. Reeds daarom behoorde verweerder er 
rekening mee te houden dat zijn adviezen voor ander dan intern gebruik zouden wor-
den bestemd. Het college acht voorts de gewraakte passages ongefundeerd en genera-
liserend. Ter zitting is verweerder gevraagd naar zijn opvattingen over de vraag of een 
72 jarige vrouw geschikt is voor het leiden van een kantoor. Verweerder blijft steken 
in algemeenheden en ontwijkende beantwoording. Verweerder kan zijn opvattingen 
niet hard maken. Zijn opvattingen zijn ook niet gebaseerd op medische expertise of 
op professionele richtlijnen. Het college acht het invoelbaar dat klager die passages als 
grievend heeft ervaren. Verweerder is naar het oordeel van het college door de ge-
noemde passages in zijn adviezen te vermelden niet binnen de grenzen van een redelijk 
bekwame beroepsuitoefening gebleven. Aan verweerder wordt een waarschuwing 
opgelegd.

5.4 RTG Zwolle, 0��/�00�

 Ook (of: juist) na echtscheiding toestemming beide ouders vereist 

voor behandeling kind, het vragen daarvan kan niet aan een ouder 

worden overgelaten

Klager en zijn ex-echtgenote zijn uit elkaar. De kinderen, jonger dat 12 jaar, zijn bij hun 
moeder gebleven. Beide ouders hebben het gezag over de kinderen gehouden. Ver-
weerster is gezondheidszorgpsycholoog. Na contact met een medewerkster van het 
Bureau Slachtofferhulp nam verweerster één van de kinderen in behandeling. Een jaar 
later heeft verweerster ook beide andere kinderen gezien en één van hen in behan-
deling genomen. Vervolgens heeft verweerster een tweetal verklaringen opgesteld 
betreffende de kinderen met als aanhef: “Aan wie dit aangaat”. Eén van de verkla- 
ringen bevat onder meer het volgende: “Voor zover ik kan beoordelen pakt moeder, gezien 
de omstandigheden én de zéér moeilijke contacten met vader over de kinderen, de zaak iha rustig 
en verstandig aan, hetgeen zeker niet eenvoudig is. Het is m.i. begrijpelijk dat er voor de kinderen 
(apart óf samen) een periode is dat het moeilijk voor ze is of zelfs onmogelijk om hun vader te 
bezoeken.” De vader klaagt over het handelen van verweerster. Het college oordeelt dat 
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een behandelaar toestemming nodig heeft van beide met het gezag belaste ouders voor 
de behandeling van een minderjarig kind dat de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft. Ver-
weerster meende dat het voldoende was dat zij de toestemming van de moeder had en 
dat zij de moeder kon vragen klager in te lichten omtrent het in behandeling nemen van 
de kinderen. Inlichten van de ander is echter onvoldoende, de andere ouder moet toe-
stemming geven. Het vragen daarvan kan ook niet aan de verzorgende ouder worden 
overgelaten. Alleen de behandelaar zelf is immers toegerust om met voldoende zeker-
heid een informed consent van de niet-verzorgende ouder te verkrijgen. Uitgangspunt 
in de individuele gezondheidszorg is voorts dat een behandelaar zich gezien zijn positie 
als hulpverlener moet onthouden van een verklaring waarin waardeoordelen worden 
uitgesproken. Hier komt bij dat de aanhef “aan wie dit aangaat” in feite een vrijbrief 
inhoudt voor (de advocaat van) moeder om hier naar goeddunken mee om te gaan. 
Verder was klager in het geheel niet gehoord door verweerster, hetgeen meebrengt dat 
klager haar terecht verwijt een partijdige verklaring te hebben opgesteld en overigens 
twijfel oproept over de kundigheid van verweerster op het uiterst complexe gebied 
van omgangsregelingen met kinderen in het geval er hevige strijd is tussen de ouders. 
Tot slot heeft verweerster herhaalde malen aangegeven dat zij niet wenst in te gaan op 
een “sommatie” van vader om informatie over de behandeling van de kinderen. Nog 
daargelaten dat klager in de e-mail, welke het college ter zitting heeft ingezien, wat 
die informatie betreft niet sommeert maar “aandringt”, gaat verweerster eraan voorbij 
dat zij vanuit haar professionaliteit niet behoort bij te dragen aan een escalatie van de 
communicatie maar juist moet trachten, waar nodig, de communicatie terug te bren-
gen tot een normaal niveau. Dit klemt in het onderhavige geval te meer, omdat klager 
reden had om verontwaardigd te zijn omdat verweerster zonder zijn toestemming zijn 
kinderen behandelde, geen informatie wilde geven en een partijdige verklaring had 
afgegeven. Volgt een waarschuwing.

5.5 RTG Amsterdam, 0�/0��: 

 De huisartsenpost ’s nachts

Klagers zijn de ouders van een ruim 3 jaar oude zoon. Hij was al enkele dagen ziek en 
had koorts gekregen. Nadat de moeder de nacht ervoor met de huisartsenpost contact 
had opgenomen voor advies en intussen overdag de huisarts was geraadpleegd, belde 
zij de volgende nacht om 3.56 uur opnieuw naar de post. Van het telefoongesprek is een 
bandopname, en daarvan een transcriptie, gemaakt. 
Het telefoongesprek werd gevoerd met de assistente die op aanwijzing van de dienst-
doende arts adviseerde de volgende dag met de eigen huisarts contact op te nemen. Het 
verslag van dit contact is pas na uren opgemaakt en gefiatteerd.
Omdat de toestand van de jongen verder was verslechterd, is de moeder de volgende 
morgen vroeg met de jongen direct naar de SEH van het ziekenhuis gegaan. Daar werd 
een septische shock geconstateerd; de bloeddruk was dramatisch laag en de jongen was 
ernstig uitgedroogd. Bij onderzoek bleek een streptococcen toxic shock syndroom. 
Hij is zeven weken opgenomen geweest, waarna hij langdurig onder behandeling is 
gebleven. 
De eerste klacht hield in dat de arts niet op de meegedeelde symptomen is ingegaan, 
geen onderzoek heeft willen doen en de ernst van de situatie niet heeft ingezien. 
De assistente is op de terechtzitting als getuige gehoord. Volgens haar verklaring had de 
moeder tijdens het gesprek verteld dat het kind vlekjes op benen en voeten had, 4 da-
gen (soms hoge) koorts had, dat Paracetamol niet hielp, dat hij onrustig was, nu telkens 
met zijn hoofd lag te bewegen en voor de assistente hoorbaar kreunde. De arts stond bij 
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dit gesprek naast de assistente. Zij wist van het begin af dat de situatie ernstig was en 
heeft dat ook aan de arts door woord en gebaar laten merken. Bij het tussentijds overleg 
met de arts heeft zij alle symptomen doorgegeven en de ongerustheid van de moeder 
overgebracht. De arts volstond met het advies om koude kompressen te geven, waarop 
de assistente – naar haar zeggen – heeft geantwoord het daarmee niet eens te zijn. 
De arts heeft schriftelijk een korte reactie gegeven op de ingediende klacht. Tijdens de 
mondelinge behandeling was hij afwezig.
Het college heeft de klacht gegrond verklaard, waarvoor de transcriptie van het ge-
sprek, de verklaring van de assistente en het door de arts niet weersproken relaas van 
de moeder alles bepalend zijn geweest. 
Het tweede verwijt, dat de arts zijn fouten niet heeft willen erkennen, is ook gegrond 
verklaard. Ondanks de bij de ouders levende vragen en wens om met hem in gesprek te 
komen, is hij blijkbaar de mondelinge confrontatie uit de weg gegaan, ook bij de eer-
dere behandeling voor de klachtencommissie. De beweegredenen van de arts om geen 
hulp te bieden zijn dan ook onduidelijk gebleven.
Het tuchtcollege heeft de arts een berisping opgelegd. Ten overvloede is in de beslis-
sing aandacht besteed aan de organisatie van de huisartsenpost. Na evaluatie van de 
gebeurtenissen zijn striktere afspraken gemaakt, onder andere, dat bij een tweede  
contact binnen 24 uur de assistente de patiënt altijd met de dienstdoende arts doorver-
bindt, dat zij zich bij de vermelding van het klachtenpatroon duidelijker laat gelden en 
dat het verslag van het telefonisch contact voortaan binnen een uur wordt gefiatteerd. 
De beslissing wordt gepubliceerd om algemene bekendheid te geven aan de noodzaak 
dat huisartsenposten, overdag en ’s nachts, maximaal bereikbaar en beschikbaar zijn 
voor patiënten die gezondheidszorg dringend behoeven.

5.6 RTG Amsterdam, 0�/�0�:

 Hallucinaties tijdens een Zero-G Experience

Klager had samen met twee collega’s in het kader van een televisieprogramma een 
paraboolvlucht geboekt in het Kennedy Space Center in Florida (VS). Tijdens deze 
paraboolvlucht wordt gewichtloosheid (The Zero-G Experience) gesimuleerd.
Ter voorkoming van misselijkheid tijdens de vlucht werd vanuit de VS schriftelijk ge-
adviseerd medicatie uit te laten schrijven onder meer bestaande uit .4mg scopolamine.
Klager heeft aan verweerder als waarnemend huisarts dit advies getoond en heeft hem 
verzocht de medicatie uit te schrijven. De arts adviseerde klager contact op te nemen 
met de apotheek omdat hij de samenstelling niet kende. Na verkregen goedkeuring van 
de apotheek, heeft hij het recept in het bijzijn van klager uitgeschreven. De arts heeft 
daarbij 4 mg scopolamine voorgeschreven. Klager heeft de arts gewezen op de af- 
wijking met de in het advies genoemde punt 4 mg. De arts heeft aan deze opmerking 
geen betekenis toegekend. Nadat het recept aan de apotheker was voorgelegd, is de 
medicatie door de apotheker bereid en aan klager afgeleverd. 
Na inname van de medicatie in de VS had klager tijdens en na de vlucht last van een 
droge mond, tintelingen en visusstoornissen. Tevens traden in toenemende mate angst-
stoornissen, waanbeelden en hallucinaties op, waardoor klager erg ziek werd en enige 
tijd zijn werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten.
De klacht houdt in dat de arts aan klager een overdosering scopolamine heeft voor-
geschreven, terwijl hij daarvoor gewaarschuwd was. De arts kende de stof niet en had 
zich dus moeten vergewissen van de aard, werking en dosering daarvan.
Het college oordeelde dat de arts niet onzorgvuldig heeft gehandeld door aan klager  
4 mg scopolamine voor te schrijven in plaats van 0,4 mg.



vijf vijf

De arts mocht volgens het college afgaan op het oordeel van de apotheker dat het 
recept in orde was en heeft zorgvuldig gehandeld door de toedieningsvorm en de 
grondstoffen op te zoeken in het farmacotherapeutisch kompas. Het verwijt dat de 
arts geen waarde heeft toegekend aan de opmerking van klager over de sterkteaandui-
ding van het middel, treft geen doel. Het college overwoog dat de Amerikaanse wijze 
van noteren – geen 0 voor de decimale punt – in de Nederlandse huisartsenpraktijk 
vaker onbekend zal zijn. Daarbij achtte het college van belang dat de punt niet duide-
lijk weergegeven was op de aan de arts getoonde kopie van het medicatie-advies.
In de gelijktijdig tegen de apotheker ingediende klacht in dezelfde zaak (met nummer 
07/302Ap) is door het college wel de maatregel van waarschuwing opgelegd nu van de 
apotheker als eindverantwoordelijke mag worden verwacht dat hij een recept kritisch 
beoordeelt.

5.7 RTG Den Haag, �00� H 0��: 

 Verpleegkundige schiet ernstig tekort in zijn zorg als hulpverlener 

van de ambulancedienst

De vader van klaagster, (hierna te noemen: patiënt) is tijdens een bezoek aan een 
sportschool onwel geworden. Hij klaagde onder andere over vreselijke pijn aan zijn 
been. Een medewerker van de sportschool heeft via 112 de ambulancedienst gebeld. De 
verpleegkundige die toen bij de ambulancedienst dienst had, is ter plaatse gekomen en 
heeft patiënt beoordeeld. Zijn diagnose was “pijn in de benen door kramp” en “ onwel 
door uitdroging”. Geadviseerd werd om patiënt vocht toe te dienen. Patiënt werd niet 
meegenomen.
Van de meldingen en de telefonische contacten tussen de medewerker van de sport-
school, de centralist van de ambulancedienst, de verpleegkundige en de politie zijn 
geluidsopnamen gemaakt die in transcriptie aan het college zijn overgelegd.
De inhoud hiervan is, voorzover van belang, als volgt. Waar ambulance staat vermeld, 
is daarmee de verpleegkundige bedoeld.

Beller:  …Goedemiddag sportschool A, ik wil graag een ambulance bestellen   
voor een klant die onwel is geworden….

Centralist: …OK we komen eraan.
Centralist:  ….willen jullie even kijken op Kade B nummertje C
Ambulance: ja….
Centralist: dat is sportschool A, daar word je opgevangen voor iemand die onwel   

is geworden…
Ambulance: OK…
Centralist 2:     Ambulance 6, zegt u het maar.
Ambulance: ja weer beschikbaar, ik heb er niks van gemaakt…heel hysterisch   

verhaal, dus we zijn weer vrij….
Centralist 2: Meldkamer Ambulancedienst, goedendag
Beller: Dag, u spreekt met…., Sportschool A..
                    We hebben net een ambulance hier gehad…
 ... Omdat er een meneer onwel is geworden in de sauna…
 .. . eh die heren van de ambulance zijn onverrichter zaken weer wegge-

gaan…
 … maar die meneer ligt hier nog op de bank. Het enige wat ie doet is 

kermen help me help me help me. Eh, hij zegt zijn naam niet nou ja, hij 
zegt verder helemaal niets en ik weet niet wat ik er mee moet doen?
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Centralist 2: … Ik werd net gebeld door Sportschool A
 … Of je even contact op wil nemen met… over die meneer die je net   

gezien hebt
 … want ze zegt ja ik weet niet wat ik verder met deze meneer moet, hij 

ligt hier op dat bankje en hij zegt help me help me en ik weet verder niet 
wat ik d’r mee moet

Ambulance: ... OK..
Centralist 3: ... CPA met...
Ambulance: ... Ik heb net de Sportschool A weer aan de lijn gehad, ja die mensen zit-

ten er ook een beetje mee maar ja het is voor mij niks, ik kan d’r niks mee
 … maar mochten ze blijven zeuren, dan moet je maar een ander d’r effe 

naar toe sturen
Centralist 3: is goed
Ambulance: het is daar volgens mij een nichtenbende dus,…
Centralist 3: nee, jammer nou,…
Centralist 3: ……als het niks is houdt het op hè?
Ambulance: ja maar goed, als ze blijven ja we kunnen hem hier niet zo laten liggen, 

want hij ligt in z’n blote reet. Dus ja ik ga hem niet aankleden
Centralist 3: Nee, dat bedoel ik, dan gooi je er een handdoek over laat lekker liggen
Ambulance: ja, maar als je anders bij het Witte Kruis informeert, daar werken ook 

nog wel een paar van die pisnichten, dat iemand van hun ze kan helpen
Centralist 3: … Ik ga voor je kijken wat ik kan doen….”

Omdat ook het Witte Kruis geen hulp bood, heeft de CPA om de komst van de politie 
gevraagd. Patiënt is daarna door de politie opgehaald en op het bureau in een obser- 
vatiecel geplaatst. Daarna is hij naar huis en van hier uit in de avond, na verwijzing van 
de stichting mobiele Artsen Service, naar een ziekenhuis vervoerd. Daar werd een  
gescheurde aorta geconstateerd vanaf zijn hart tot aan de lies. Een spoedoperatie van 
tien uur volgde, die op zichzelf geslaagd was, maar waarna de toestand van patiënt 
na enige dagen weer ernstig verslechterde. Uiteindelijk is patiënt kort daarop in het 
ziekenhuis overleden.
De klachtencommissie van de GGD en de CPA heeft op de door klaagster over de
gebeurtenissen ingediende klachten geoordeeld dat de verpleegkundige in zijn ver-
slaglegging in het ritformulier zeer ernstig tekort is geschoten, nu hij met vermelding 
op het formulier “loze rit” ten onrechte heeft doen voorkomen dat hij patiënt formeel 
niet had aangetroffen. Ook heeft de klachtencommissie geoordeeld dat de verpleeg-
kundige in zijn bejegening naar patiënt ernstig tekort is geschoten. 
Klaagster verwijt de verpleegkundige dat deze patiënt ter plaatse in hulpbehoevende 
situatie heeft achter gelaten, heeft verzuimd om professioneel, zorgvuldig en ade-
quaat onderzoek te doen, ten onrechte geen adequate hulp heeft geboden en in zijn 
verslaglegging is tekort geschoten. De verpleegkundige heeft op basis van de weinige 
gegevens de CPA verkeerd voorgelicht en daarbij onprofessioneel gewerkt door aan te 
geven dat het maar een “nichtenbende” was. Klaagster wijst er op dat de verpleegkun-
dige de centralist op het verkeerde been heeft gezet door ten onrechte te laten weten 
dat hij patiënt had onderzocht, zonder voldoende onderzoek mee te delen dat patiënt 
niet de nodige medewerking verleende en door de denigrerende wijze waarop hij zijn 
informatie heeft verschaft. Klaagster vraagt om oplegging van een maatregel en  
publicatie van de uitspraak.
De verpleegkundige geeft toe dat hij zich met meer respect over patiënt had moeten 
uitlaten en dat het ritformulier niet geheel juist was ingevuld. Hij heeft overigens tegen 
de tegen hem geuite verwijten verweer gevoerd. Hij stelt dat hij in de gegeven omstan-
digheden – een patiënt - die niet meewerkte aan het onderzoek, hysterisch deed, zijn 



vijf vijf

naam en woonplaats niet opgaf en eigenlijk onhandelbaar was - gelet op de klachten 
over pijn in zijn been en het onderzoek naar polsslag, ademhaling en AMV, terecht 
heeft geconcludeerd dat acute medische hulp niet nodig was. Hij wijst er verder op dat 
de artsen in de keten na hem evenmin de klachten ernstig genoeg hebben gevonden 
om patiënt naar het ziekenhuis te doen vervoeren.
Het college is van oordeel dat de vaststaande en hiervoor vermelde feiten geen andere 
conclusie toelaten dan dat de verpleegkundige ernstig tekort geschoten is in zijn zorg 
als hulpverlener van de ambulancedienst. Bij het eerste bezoek aan de sauna is enig 
effectief onderzoek onnodig achterwege is gebleven. De verpleegkundige heeft zich 
door het gedrag van patiënt, de omgeving waarin zijn hulp werd gevraagd (een sauna 
die naar de verpleegkundige begreep door homoseksuelen werd bezocht) en zijn 
ervaring met querulanten die hij en zijn collega’s vaak tegenkomen volkomen op het 
verkeerde been laten zetten. Al aannemende dat enig onderzoek naar de toestand van 
patiënt heeft plaatsgevonden, zoals de verpleegkundige heeft omschreven, had de  
verpleegkundige zich van zijn zojuist genoemde (voor)oordelen moeten distantiëren 
en met de mogelijke ernst van de situatie rekening moeten houden. Hij heeft naar 
eigen zeggen een 23-jarige ervaring als ambulancebroeder en moet dus meer dan 
voldoende ervaring hebben opgebouwd met hulpzoekende patiënten “met een ondui-
delijk verhaal” die er achteraf veel ernstiger aan toe blijken te zijn dan op het eerste 
gezicht lijkt. Van verpleegkundigen bij de ambulancedienst wordt verwacht dat zij zich 
bij hun beoordeling niet laten leiden door zaken die niet van belang zijn en in elk geval 
de echt ernstige gevallen serieus nemen.
Het was hier mogelijk om hulp te verlenen, ook al kon niet worden vastgesteld wat de 
oorzaak van de klachten waren. De verpleegkundige had de patiënt zekerheidshalve 
kunnen meenemen of hem kunnen doorverwijzen voor nader onderzoek naar een arts. 
Als verweer is aangevoerd dat hij de naam en woonplaats van patiënt, en daarmee zijn 
huisarts, niet kon achterhalen maar dat is onbegrijpelijk. De politieambtenaren hebben 
later het rijbewijs, met naam en woonplaats, in de kleding van patiënt gevonden. Enig 
gericht onderzoek daarnaar heeft de verpleegkundige zonder noodzaak achterwege 
gelaten.
Ook toen de hulpvraag in latere gesprekken werd herhaald en nadrukkelijker werd 
uitgesproken dat patiënt telkens zei pijn te hebben, heeft de verpleegkundige de 
mogelijke ernst van de situatie niet ingezien. Hij heeft de hulpvraag afgewezen, zowel 
naar de medewerkster van Sportschool A als naar patiënt, en zijn toevlucht gezocht tot 
denigrerende uitspraken.
Het is aannemelijk dat, zoals namens klaagster is aangevoerd, de toonzetting van de 
gesprekken met de verpleegkundige en de suggestie dat de verpleegkundige een  
adequaat onderzoek had verricht de oordeelsvorming van de opvolgende hulp- 
verlenende instanties (Witte Kruis en politie) negatief hebben beïnvloed. Ook al heeft 
een ieder in de keten een eigen verantwoordelijkheid, van onzakelijke en suggestieve 
berichtgeving dient een professioneel hulpverlener zich zoveel mogelijk te onthouden 
met het oog op de mogelijke gevolgen zoals hier besproken. 
De vermelding van “loze rit” op het formulier, naar de verpleegkundige op de zitting 
heeft erkend uit frustratie gedaan, is fout en verwijtbaar. 
Uit het voorgaande volgt dat de vijf klachtonderdelen alle gegrond zijn en dat, zoals 
de klachtencommissie eerder al heeft overwogen, de verpleegkundige daarvan een 
zeer ernstig verwijt te maken valt. Een tuchtrechtelijke maatregel dient te worden op 
gelegd.
Voor de aard van deze maatregel wordt enerzijds in aanmerking genomen dat werk-
zaamheden op de ambulance zwaar zijn en veel van de medewerkers vergen. Op elk 
moment kan om een beoordeling worden gevraagd van patiënten in uiteenlopende 
omstandigheden. Verder wordt ten gunste van de verpleegkundige meegewogen dat 
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zijn 23-jarige loopbaan – behoudens in één geval – kennelijk zonder negatieve inciden-
ten is verlopen. Tevens is duidelijk geworden dat intern ook al sancties zijn opgelegd: 
de verpleegkundige mag nog slechts ondersteunende werkzaamheden voor de Ambu-
lancedienst verrichten.
Deze omstandigheden kunnen evenwel niet voorkomen dat een schorsing van langere 
duur op zijn plaats is. Hierbij speelt geen rol dat het allerminst zeker is dat bij onmid-
dellijk adequaat ingrijpen van de verpleegkundige de noodlottige afloop voor patiënt 
niet voorkomen was. Wel is van doorslaggevend belang dat de verpleegkundige zijn 
taak – hulp bieden waar nodig – heeft verwaarloosd en professioneel tekort is gescho-
ten. 
Het college legt de verpleegkundige de maatregel op van schorsing voor de duur van 
twee maanden.
Het wordt van algemeen belang geacht om aan deze uitspraak door publicatie bredere 
bekendheid te geven.

5.8 RTG Den Haag, �00� H ���:

 Huisarts reageert niet op schriftelijk verzoek van klaagster de  

medische dossiers van haar kinderen toe te zenden

Klaagster is moeder van drie kinderen, geboren in respectievelijk 1989, 1996 en 2000. 
In 2005 is zij gescheiden en zijn de kinderen bij de vader geplaatst. Omdat de bezoek-
regeling moeizaam liep – de vader zei verschillende keren op vrijdag dat de kinderen 
ziek waren en een keer zelfs dat de dokter het niet goed vond dat ze werden vervoerd 
– heeft zij de dossiers van de kinderen per aangetekende brief opgevraagd. Op de 
eerste aangetekende brief kwam geen reactie, daarom stuurde zij een tweede brief met 
terugmelding. Die werd niet aangenomen en naar klaagster teruggestuurd. Klaagster 
stelt recht te hebben op de dossiers, omdat zij evenals de vader ouderlijk gezag over de 
kinderen heeft. Zij wil weten wat er met haar kinderen aan de hand is, of zij ziek waren 
of niet. Klaagster verwijt de arts dat hij noch mondeling noch schriftelijk medewerking 
heeft verleend en onvoldoende oog heeft gehad voor de rechten van de gezagdragende 
ouder. 
De aangeklaagde arts bracht naar voren dat hem op 10 april 2007 een brief van klaag-
ster bereikte waarin zonder opgaaf van redenen werd verzocht een kopie van de medi-
sche dossiers van haar kinderen te doen toekomen. De brief vermeldde geen telefoon-
nummer en ook via het internet was dit niet te achterhalen. Het was dus niet eenvoudig 
klaagster te benaderen. De arts heeft het verzoek toen even ter zijde gelegd. Het pro-
bleem is dat klaagster het afgelopen jaar in conflict is geweest met haar ex echtgenoot, 
met name over de kinderen, die onder toezicht zijn gesteld en bij hun vader verblijven. 
Van één zoon is bewezen dat hij seksueel is misbruikt door een kennis van de moeder 
bij haar thuis, voor hem is een speciale bezoekregeling getroffen. De oudste zoon heeft 
geen contact meer met de moeder en met de dochter wordt het contact weer voorzich-
tig opgestart, maar het laatste woord hierover is nog niet gesproken. Eigenlijk wil de 
moeder controleren of de redenen waarom de kinderen soms op een vrijdag niet naar 
haar zijn gebracht, klopt met de mededelingen van de vader, die zei dat ze ziek waren. 
Dat vindt de arts te algemeen geformuleerd. Als de moeder een gesprek wil over de 
medische situatie van haar kinderen kan ze een afspraak maken op het spreekuur. 
Het zonder opgaaf van redenen sturen van medische dossiers leek de arts niet juist, te 
meer omdat de kinderen onder toezicht staan. Nadat klaagster de zaak aanhangig had 
gemaakt bij het Tuchtcollege heeft de arts juridische informatie ingewonnen. Toen hij 
vernam dat de ondertoezichtstelling geen wijziging aanbrengt in het ouderlijk gezag 
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heeft hij de medische dossiers van de twee minderjarige kinderen alsnog aan klaagster 
afgegeven.
Het college is van oordeel dat de klacht richt zich tegen het feit dat de arts niet heeft 
gereageerd op het schriftelijk verzoek van klaagster de medische dossiers van haar 
kinderen aan haar toe te sturen.
Het recht op kennisname van medische gegevens is geregeld in het Burgerlijk Wet-
boek. 
Artikel 4:457 BW bepaalt dat de arts aan anderen dan de patiënt geen inzage verstrekt 
in of afschrift van het medisch dossier van een patiënt zonder diens toestemming. On-
der “anderen” zijn echter niet begrepen degenen wier toestemming voor de uitvoering 
van een geneeskundige behandelingsovereenkomst is vereist. Deze toestemming is 
volgens artikel 7:450 BW vereist van de ouders die het gezag over de patiënt uitoefe-
nen, indien deze minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien 
jaar heeft bereikt. Het toestemmingsvereiste geldt ook als de minderjarige onder 
toezicht is gesteld.
Dit betekent dat een ouder in beginsel recht heeft op inzage in of een afschrift van de 
medische dossiers van zijn kinderen, jonger dan zestien jaar. Dit is alleen anders als de 
arts, door de inzage of de afschriften te verstrekken, niet kan worden geacht de zorg 
van een goed hulpverlener in acht te nemen (artikel 7:457, lid 3, BW, slotzin). Indien 
een ouder verzoekt om afgifte van het medisch dossier van zijn kind moet de arts zich 
afvragen of deze situatie zich voordoet.
Het college acht het niet onjuist dat de arts niet zonder meer aan het verzoek van 
klaagster heeft voldaan. Daarbij is van belang dat het verzoek niet was gemotiveerd, 
dat de arts wist dat er conflicten over de kinderen waren tussen de ouders en dat het 
verzoek betrekking had op alle drie de kinderen, dus ook op de zoon die toen reeds de 
leeftijd van 16 jaar had bereikt en zelfstandig zijn patiëntenrechten kon uitoefenen. De 
arts had voldoende aanleiding zich af te vragen wat hij behoorde te doen, mede om te 
vermijden dat hij partij zou worden in het conflict tussen de ouders. 
Verwacht had echter mogen worden dat de arts vervolgens had onderzocht hoe hij 
moest handelen, bijvoorbeeld door informatie in te winnen bij de KNMG of een  
juridisch adviseur.
De arts heeft geschreven dat hij, na een vergeefse poging klaagster telefonisch te 
bereiken, de brief terzijde heeft gelegd. Ter zitting heeft hij erkend dat dit niet had 
moeten gebeuren. 
Het college onderschrijft dit. Het moet de arts worden verweten dat hij pas stappen 
heeft ondernomen, nadat de klacht tegen hem was ingediend. De arts heeft daardoor 
jegens klaagster niet voldoende zorgvuldig gehandeld. 
De klacht is gegrond. In aanmerking nemend dat klaagster de afgifte had kunnen  
bespoedigen door zelf nog eens contact op te nemen met de arts, volstaat het college 
met deze vaststelling. Het opleggen van een maatregel wordt achterwege gelaten.
Ingevolge artikel 71 van de Wet BIG bepaalt het college op gronden ontleend aan het 
algemeen belang dat deze beslissing zal worden bekendgemaakt.

5.9 RTG Eindhoven, 0���b: 

 

 Goede bedoelingen van een praktijkondersteuner 

Klaagster heeft aan de doktersassistente van haar huisarts om afgifte van haar medisch 
dossier gevraagd. Zij zou namelijk op korte termijn naar het buitenland verhuizen. 
De assistente beloofde het in orde te zullen maken en zei dat het dossier die week nog 
klaar zou liggen. Klaagster is echter geëmigreerd zonder het dossier op te halen.
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Verweerster is verpleegkundige en werkzaam als praktijkondersteuner in dezelfde 
huisartsenpraktijk. Zij is een goede bekende van de schoonmoeder van klaagster.
Twee maanden na klaagsters vertrek naar het buitenland heeft verweerster het dos-
sier, dat nog steeds bij de assistente lag, meegenomen en in een open enveloppe aan de 
schoonmoeder gegeven, toen zij bij haar op bezoek kwam. Dit met de bedoeling dat de 
schoonmoeder het dossier aan klaagster zelf zou doen toekomen. De schoonmoeder 
had met deze gang van zaken ingestemd.
Klaagster dient een klacht in bij het tuchtcollege, inhoudende dat verweerster geen 
toestemming aan klaagster had gevraagd om het dossier af te geven aan klaagsters 
schoonmoeder, en dat nog wel in een open enveloppe. 
Verweerster voert aan dat zij alleen maar behulpzaam wilde zijn, omdat zij wist dat 
klaagster geen tijd had gehad om het dossier op te halen voordat zij naar het buiten-
land vertrok. Zij is daarbij de privacyregels vergeten en dat spijt haar heel erg. Zij heeft 
er niet op gelet dat de enveloppe open was.
Het college is ervan overtuigd dat verweerster louter uit behulpzaamheid heeft  
gehandeld door het dossier aan een derde af te geven. Maar het is en blijft wezenlijk in 
strijd met de voor verweerster geldende geheimhoudingsverplichting en de daarmee 
samenhangende regels die gelden bij de afgifte van een patiëntendossier om zonder 
toestemming van de patiënt diens medische gegevens nota bene in een open enveloppe 
aan een derde te overhandigen. Dat verweerster zich daarvan niet bewust is geweest, 
valt haar te verwijten. Haar goede bedoelingen doen daaraan niet af. De klacht is 
daarom gegrond.
Het college is van oordeel dat met de lichtste tuchtrechtelijke maatregel kan worden 
volstaan en waarschuwt verweerster.

5.10 RTG Eindhoven, 0��0:

 Weigering noodhulp door huisarts 

De echtgenoot van klaagster (patiënt) kwam op het spreekuur van verweerder, huis-
arts, vanwege een veranderd ontlastingspatroon. Na onderzoek werd een ruimte- 
innemend proces gediagnosticeerd. Verweerder heeft diezelfde dag een afspraak 
gemaakt bij de chirurg voor patiënt en heeft direct getracht patiënt telefonisch te 
bereiken, wat niet lukte. 
Inmiddels werd patiënt door een medewerker van het ziekenhuis gebeld met dezelfde 
boodschap. Patiënt maakte voor de volgende dag een afspraak met verweerder waarbij 
over de uitslag en behandeling werd gesproken.
Patiënt onderging een recto-sigmoidresectie en er werden chemokuren toegediend. 
Tijdens de chemokuren kreeg patiënt hartklachten en werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis. Twee dagen later werd patiënt ontslagen.
Weer twee dagen later, om 23.00 uur, zakte patiënt ineen en kon niet meer overeind 
komen. Klaagster belde haar zus en zwager die na enkele minuten arriveerden. Ook 
belde klaagster de huisartsenpost en de ambulance.
Om geen tijd te verliezen ging klaagster samen met haar schoonzus met de auto naar 
het huis van verweerder dat zich op drie minuten afstand van het huis van patiënt 
bevond.
Verweerder lag al in bed. Hij opende de deur in zijn pyjama en zag klaagster staan. 
Klaagster vertelde wat er was gebeurd en vroeg hem met haar mee te komen. Zij  
vertelde desgevraagd dat de ambulance en de huisartsenpost waren gebeld.
Verweerder weigerde met haar mee te gaan. Hij bejegende klaagster kortaf en  
onvriendelijk en sloot de deur.
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Verweerder heeft vervolgens direct geverifieerd bij de huisartsenpost of er was gebeld. 
Dat bleek het geval; de ambulance was al onderweg. Later belde hij nogmaals om te  
vragen of er al iets bekend was. Verweerder belde voor een derde keer de post en ver-
nam dat patiënt was overleden toen de dienstdoende arts was gearriveerd.
De volgende dag belde verweerder met klaagster en bracht haar een bezoek.
Klaagster legt vervolgens de volgende klachten neer bij het college:

- verweerder heeft verzuimd patiënt in te lichten over de uitslag van het darmonderzoek;
- verweerder heeft geweigerd noodhulp te verlenen;
- verweerder heeft klaagster onheus bejegend.

Verweerder heeft aangegeven dat hij na het bekend worden van de uitslag actie heeft 
ondernomen. Hij heeft direct een afspraak gemaakt bij de chirurg en hij heeft direct 
geprobeerd patiënt telefonisch te bereiken. Hij heeft die dag patiënt verschillende  
malen gebeld, maar er werd niet opgenomen. De volgende dag wilde verweerder pa-
tiënt weer bellen maar de assistente vertelde hem dat hij al gebeld had voor een  
afspraak met verweerder. 
Wat betreft het verwijt dat hij heeft geweigerd noodhulp te verlenen, heeft verweer-
der aangegeven dat hij direct heeft nagegaan of er reeds passende en geschikte hulp 
was ingeschakeld. Omdat dit zo was en gelet op het tijdstip van de dag, concludeerde 
verweerder dat niet op hem, maar op de huisartsenpost de plicht rustte de gevraagde 
bijstand te verlenen. De huisartsenpost verkeerde daartoe ook in een betere positie dan 
hij. De adequate en goed geoutilleerde hulp zou niet lang uitblijven. Verweerder was 
ook in pyjama en had zijn dokterstas niet in de buurt dus hij zou geen doeltreffende 
hulp kunnen verlenen. 
Voor de onheuse bejegening heeft verweerder zijn excuses aan klaagster aangeboden. 
Verweerder voelde zich in zijn privésituatie overvallen, en was al in slaap. 
Het college oordeelt dat verweerder na het vernemen van de uitslag van patiënt  
adequaat heeft gereageerd door onmiddellijk een afspraak met de chirurg te maken. 
Dat hij patiënt niet heeft kunnen bereiken kan hem niet verweten worden. 
Wat betreft het verwijt van het weigeren van noodhulp, is voor het college van belang 
of het voor verweerder duidelijk was dat patiënt in zodanige nood verkeerde dat hij 
direct hulp nodig had en dat een gewaarschuwde arts en ambulance niet kon worden 
afgewacht. Indien dit zo is, had verweerder, ook al had hij geen dienst, de verplichting 
om direct bijstand te verlenen. Het college acht het niet relevant dat verweerder was 
gestoord in zijn slaap, zijn pyjama aan had en zijn dokterstas niet bij zich had. 
Gebleken is dat verweerder een afweging heeft gemaakt over de dringendheid van 
de noodvraag omdat hij vernam dat de ambulance en de huisartsenpost reeds waren 
gewaarschuwd. Verweerder heeft niet beseft dat in dit geval iedere minuut telde. Ver-
weerder heeft meegewogen dat patiënt net was ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ging er 
van uit dat patiënt niet zou zijn ontslagen als er sprake was van cardiale problematiek. 
Het college is van oordeel dat verweerder in de gegeven omstandigheden niet ver-
wijtbaar tekort is geschoten. Een rol speelt met name dat hij heeft geverifieerd bij de 
huisartsenpost dat hulp onderweg was.
Het college is wel van oordeel dat verweerder tekort is geschoten in de bejegening 
van klaagster. Klaagster verkeerde in een beklemmende en angstige situatie en heeft 
op correcte wijze hulp gevraagd, zij had recht op een professionele en correcte beje-
gening. Dat verweerder is gestoord in zijn slaap verandert hier niets aan. Verweerder 
heeft ook toegegeven dat hij onvriendelijk en kortaf is geweest en heeft gezegd: “zul 
jij mij thuis nooit meer lastig vallen als ik geen dienst heb”. Vervolgens heeft hij de deur 
voor klaagster dicht gedaan.
Het college vindt deze manier van bejegenen in een dergelijke situatie in hoge mate 
onheus. Dit onderdeel van de klacht acht het college gegrond en het legt verweerder de 
maatregel van waarschuwing op. 
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6.1  Collegeleden en medewerkers 
 Regionaal Tuchtcollege Groningen

Naam Functie

mr.	Tj.	Duursma	 Voorzitter	

mr.	J.D.S.L.	Bosch	 Plv.	voorzitter

mr.	J.G.W.	Lootsma-Oude	Nijeweme	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	W.J.A.M.	Dijkers	 Lid-jurist

mr.	A.H.M.	Dölle	 Lid-jurist	

mr.	M.	Griffioen	 Lid-jurist

mr.	F.	le	Poole	 Lid-jurist

mr.	C.M.	Telman	 Lid-jurist	

dr.	R.H.	Boerman,	neuroloog	 Lid-arts	

prof.	dr.	R.J.	van	den	Bosch,	psychiater	 Lid-arts

E.M.	ter	Braak,	huisarts	 Lid-arts

dr.	H.J.B.	van	den	Brom,	oogarts	 Lid-arts

C.L.	Bruinsma,	psychiater	 Lid-arts

dr.	J.Q.P.J.	Claessens,	kno-arts	 Lid-arts

H.	Donkers,	verzekeringsgeneeskundige		 Lid-arts

H.R.	van	Dop,	chirurg	 Lid-arts

dr.	R.A.	Droog,	chirurg	 Lid-arts

R.	van	der	Eijk,	huisarts	 Lid-arts

A.	Felder,	verzekeringsgeneeskundige	 Lid-arts

M.E.H.M.	Fortuin,	oogarts	 Lid-arts

C.J.	Groenewold,	huisarts	 Lid-arts

W.P.	Haanstra,	internist	 Lid-arts

dr.	C.	Halma,	internist	 Lid-arts

S.J.C.	van	Hoof,	radioloog		 Lid-arts

dr.	A.	Huisman,	gynaecoloog		 Lid-arts	

S.	de	Jong,	psychiater	 Lid-arts

dr.	P.J.G.	Jörning,	chirurg	 Lid-arts

F.B.	Kaufmann,	huisarts	 Lid-arts	

dr.	ir.	J.G.	Konings,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

prof.	dr.	F.A.M.	Kortmann,	psychiater	 Lid-arts

F.	Krijnen,	huisarts	 Lid-arts

J.U.R.	Niewold,	neuroloog		 Lid-arts

E.	van	Pinxteren-Nagler,	kinderarts	 Lid-arts

H.	Rumpt,	huisarts	 Lid-arts

R.M.W.	Smeets,	psychiater	 Lid-arts

M.J.T.	Tijkotte,	verpleeghuisarts	 Lid-arts

dr.	P.H.	Wiersma,	orhopeed	 Lid-arts	

dr.	T.D.	Ypma,	gynaecoloog	 Lid-arts

J.R.	Eikelenboom	 Lid-tandarts

P.	de	Haan	 Lid-tandarts

A.E.S.	de	Jong	 Lid-tandarts

L.B.	Reis	 Lid-tandarts

dr.	J.H.	van	der	Veen	 Lid-tandarts

J.	Boiten		 Lid-apotheker

E.E.	Gerbrands		 Lid-apotheker

W.L.E.	Haarman	 Lid-apotheker

F.I.	Jonkman-Broekema	 Lid-apotheker
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Naam Functie

J.L.	Riemersma	 Lid-apotheker

B.J.	Talsma	 Lid-apotheker

dr.	Th.A.M.	Deenen	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	G.F.E.C.	van	Linden	van	den	Heuvell		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

R.	Poll		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	F.A.	Swets-Gronert	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

P.	Citroen	 Lid-psychotherapeut

M.H.	Dijkers-Verbaan		 Lid-psychotherapeut

dr.	J.P.C.	Jaspers		 Lid-psychotherapeut

R.J.	Takens		 Lid-psychotherapeut

J.C.	Bosmans	 Lid-fysiotherapeut

dr.	P.U.	Dijkstra	 Lid-fysiotherapeut

K.A.	de	Haan		 Lid-fysiotherapeut

A.H.C.M.	Snel	 Lid-fysiotherapeut

B.E.	Visser-Fijn	van	Draat	 Lid-fysiotherapeut

W.	Donker-Ewald	 Lid-verloskundige	 	

M.	van	den	Hof-Boering	 Lid-verloskundige

D.	van	Os	de	Man	 Lid-verloskundige

A.H.G.	Buurman		 Lid-verpleegkundige

drs.	I.H.	Lampe	 Lid-verpleegkundige

J.	Mulder		 Lid-verpleegkundige

F.W.	Nijenhuis		 Lid-verpleegkundige

J.	van	der	Sluis		 Lid-verpleegkundige

	

mr.	H.T.J.	van	de	Meerendonk	 Secretaris

mr.	H.J.	Idzenga	 Plv.	secretaris

mr.	F.E.	Mobach-Visser	 Plv.	secretaris

mr.	J.	Wiersma-Veenhoven	 Plv.	secretaris

G.G.	Colijn-Croezen	 Administratief	juridisch	medewerker

L.R.	Arkema-Bos	 Administratief	medewerker
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6.2  Collegeleden en medewerkers 
 Regionaal Tuchtcollege Zwolle

Naam Functie

mr.	A.L.	Smit	 Voorzitter

mr.	W.J.B.	Cornelissen	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	D.J.	van	Dijk		 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	E.W.	de	Groot		 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	J.E.	van	den	Steenhoven-Drion		 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	J.C.J.	Dute	 Lid-jurist	

mr.	dr.	Ph.S.	Kahn	 Lid-jurist	

dr.	R.H.	Boerman,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	R.	Brons,	cardioloog	 Lid-arts

dr.	F.	Brus,	kinderarts	 Lid-arts

G.W.A.	Diehl,	huisarts	 Lid-arts

dr.	P.	Houpt,	plastisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	A.	Huisman,	gynaecoloog	 Lid-arts

S.	de	Jong,	psychiater	 Lid-arts

dr.	P.J.G.	Jörning,	chirurg	 Lid-arts

S.	Kiel,	huisarts	 Lid-arts

M.D.	Klein	Leugemors,	huisarts	 Lid-arts

J.M.	Komen,	huisarts	 Lid-arts	

prof.	dr.	F.A.M.	Kortmann,	psychiater	 Lid-arts

dr.	A.T.	van	Rheineck	Leyssius,	anesthesioloog	 Lid-arts

J.J.C.M.	Rooijmans-Rietjens,	longarts	 Lid-arts

dr.	A.P.E.	Sachs,	huisarts	 Lid-arts

dr.	H.E.	Sluiter,	internist	 Lid-arts

E.H.	The-	van	Leeuwen,	verzekeringsarts	 Lid-arts

mr.	G.A.M.	Thiadens,arts	 Lid-arts

S.	Tiemersma,	huisarts	 Lid-arts

dr.	P.C.M.	Verbeek,	chirurg	 Lid-arts

J.N.	Voorhoeve,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

dr.	A.N.H.	Weel,	bedrijfsarts	 Lid-arts

dr.	P.H.	Wiersma,	orthopedisch	chirurg		 Lid-arts

J.	Dam	 Lid-tandarts

J.	Dijkstal	 Lid-tandarts

dr.	Th.J.M.	Hoppenreijs	 Lid-tandarts

R.	Rowel	 Lid-tandarts

R.T.	Thomson	 Lid-tandarts

P.C.	Daniels-Hansum	 Lid-apotheker

M.B.	Holtkamp-Zieleman	 Lid-apotheker

R.G.	Remmelts	 Lid-apotheker

Y.M.G.	van	Remmerden-Gleis		 Lid-apotheker

B.	Veen	 Lid-apotheker

M.	Breuring	e.v.	Peters	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	Th.A.M.	Deenen		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

prof.	dr.	P.J.M.	Prins	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

L.P.T.	Raijmakers	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

J.H.A.	van	de	Vijfeijke	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

	dr.	J.P.C.	Jaspers	 Lid-psychotherapeut
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Naam Functie

	M.W.D.	Nijhoff-Huijsse	 Lid-psychotherapeut

J.C.	Bosmans	 Lid-fysiotherapeut

P.U.	Dijkstra	 Lid-fysiotherapeut

K.A.	de	Haan		 Lid-fysiotherapeut

B.E.	Visser-Fijn	van	Draat	 Lid-fysiotherapeut

A.S.	van	Es-van	Beek	 Lid-verloskundige

H.J.	Kamphuis	 Lid-verloskundige

C.A.M.	van	Leent	 Lid-verloskundige

S.A.	Meijer-Mast	 Lid-verloskundige

M.B	Klein	Koerkamp	 Lid-verpleegkundige

C.T.	Lentjens	 Lid-verpleegkundige

J.	Nogarede-Hoekstra	 Lid-verpleegkundige

A.H.	Slagter-de	Vries	 Lid-verpleegkundige

M.	van	Tol	 Lid-verpleegkundige

M.	van	der	Veen	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	H.	van	der	Poel-Berkovits	 Secretaris

mr.	K.M.	Dijkman	 Plv.	secretaris

mr.	A.M.M.	van	den	Eijnden	 Plv.	secretaris

mr.	R.C.	Rijkers-van	den	Akker	 Plv.	secretaris

mr.	drs.	M.	Willemse	 Plv.	secretaris

mr.	B.E.H.	Zijlstra-Bauer	 Plv.	secretaris

B.E.	Hamstra-Edelenbos	 Administratief	juridisch	medewerker

H.M.	Gerrits	 Administratief	medewerker
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6.3  Collegeleden en medewerkers 
 Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

Naam Functie

mr.	J.S.W.	Holtrop	 Voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	F.G.	Bauduin	 Plv.	voorzitter

mr.	R.A.	Dozy	 Plv.	voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	drs.	G.	de	Groot	 Plv.	voorzitter

mr.	T.L.	de	Vries	 Plv.	voorzitter

mr.	dr.	J.A.C.	Bartels	 Lid-jurist

mr.	R.M.S.	van	Berkestijn-Doppegieter	 Lid-jurist

mr.	Q.R.M.	Falger	 Lid-jurist

mr.	W.A.H.	Melissen	 Lid-jurist

mr.	E.W.M.	Meulemans	 Lid-jurist

mr.	E.T.M.	Olsthoorn-Heim	 Lid-jurist

mr.	C.E.	Polak	 Lid-jurist

J.	van	Asma,	huisarts	 Lid-arts

M.	Bakker,	verzekeringsarts	 Lid-arts

P.	Beker,	vertrouwensarts	 Lid-arts

dr.	J.	Bellaar	Spruyt,	internist	 Lid-arts

W.	Boogerd,	neuroloog	 Lid-arts	

M.F.	van	Brederode-Zwart,	huisarts	 Lid-arts

J.	Edwards	van	Muijen,	verpleeghuisarts	 Lid-arts

L.M.	Gualthérie	van	Weezel,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

E.P.	van	Heuzen,	radioloog	 Lid-arts

dr.	M.H.	Houwert-de	Jong,	gynaecoloog	 Lid-arts

D.E.	de	Jong,	huisarts	 Lid-arts

dr.	C.	Keijzer,	anesthesioloog	 Lid-arts

A.G.	Ketel,	kinderarts	 Lid-arts

P.G.J.	Koch,	bedrijfsarts	 Lid-arts

dr.	W.F.R.M.	Koch,		uroloog	 Lid-arts

dr.	R.W.	Koster,	cardioloog	 Lid-arts

dr.	T.	Kuipers,	psychiater	 Lid-arts

dr.	J.P.	Lips,	gynaecoloog	 Lid-arts

N.A.	Mensing	van	Charante,	huisarts	 Lid-arts

dr.	mr.	P.H.M.T.	Olde	Kalter,	kno-arts	 Lid-arts

dr.	L.N.M.	Perquin,	psychiater	 Lid-arts

dr.	B.	van	Ramshorst,	chirurg	 Lid-arts

M.	Rol,	oogarts	 Lid-arts

dr.	J.H.	Schornagel,	internist	 Lid-arts

prof.	dr.	P.	Speelman,	internist	 Lid-arts

jhr.	dr.	W.F.	van	Tets,	chirurg	 Lid-arts

G.	Tiessens,	neuroloog	 Lid-arts

prof.	dr.	M.E.	Vierhout,	gynaecoloog	 Lid-arts

R.	Vogelenzang,	huisarts	 Lid-arts

dr.	W.J.	Willems,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	D.F.	Zandstra,	anesthesioloog/intensivist	 Lid-arts

E.C.	Koel	 Lid-tandarts

F.S.	Kroon,	kaakchirurg	 Lid-tandarts

E.M.J.	Muller,	orthodontist	 Lid-tandarts

mr.	T.	Prent	 Lid-tandarts
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Naam Functie

H.C.	van	Renswoude	 Lid-tandarts

H.C.	Teune,	tandarts	 Lid-tandarts

M.L.	Borghouts-Niessen	 Lid-apotheker

P.	Klene	 Lid-apotheker

D.P.	Krom	 Lid-apotheker

J.L.	Elzinga		 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

J.	Feenstra	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

B.R.	Jedding	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

E.S.J.	Roorda-de	Man	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	C.H.J.A.M.	van	de	Vijfeijken	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

P.	Citroen	 Lid-psychotherapeut

M.H.	Dijkers-Verbaan	 Lid-psychotherapeut

drs.	L.J.J.M.	Geertjens	 Lid-psychotherapeut

L.	de	Nobel	 Lid-psychotherapeut

dr.	R.J.	Takens	 Lid-psychotherapeut

L.F.	van	Dis	 Lid-fysiotherapeut

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

J.A.	Mooten	 Lid-fysiotherapeut

P.A.M.	van	der	Salm	 Lid-fysiotherapeut

mr.	A.H.C.M.	Snel	 Lid-fysiotherapeut

R.	Valk	 Lid-fysiotherapeut

F.C.D.	Buist	 Lid-verloskundige

M.L.A.	van	Heijst	 Lid-verloskundige

M.P.	van	der	Kwast	 Lid-verloskundige

M.M.	Slinger-Volgers	 Lid-verloskundige

drs.	P.A.	Arnold	 Lid-verpleegkundige

A.J.	Duijf	 Lid-verpleegkundige

D.M.	van	Etten	 Lid-verpleegkundige

drs.	J.F.	Hensbergen	 Lid-verpleegkundige

drs.	C.G.M.	Ketels	 Lid-verpleegkundige

drs.	C.T.J.	de	Koning	 Lid-verpleegkundige

L.Th.	Servet	 Lid-verpleegkundige

J.J.A.	Willems	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	T.H.C.	Coert	 Secretaris

mr.	J.Ch.	Blaisse	 Plv.	secretaris

mr.	M.	Bleeker-Hemmes	 Plv.	secretaris

mr.	M.P.	Blokker-Bosman	 Plv.	secretaris

mr.	E.A.M.	Driessen	 Plv.	secretaris

mr.	M.	Nabar-Buis	 Plv.	secretaris

mr.	P.	Tanja	 Plv.	secretaris

E.	Bleeker	 Administratief	medewerker

K.	van	der	Kroef	 Administratief	medewerker

L.	M.	Suitela	 Administratief	medewerker
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6.4  Collegeleden en medewerkers 
 Regionaal Tuchtcollege Den Haag

Naam Functie

mr.	P.A.	Offers	 Voorzitter	

mr.	J.S.W.	Holtrop		 Plv.	voorzitter

mr.	M.A.F.	Tan-de	Sonnaville	 Plv.	voorzitter

mr.	C.C.	Dedel-van	Walbeek	 Lid-jurist

mr.	R.A.	Dozy	 Lid-jurist

mr.	M.E.	Honée	(per	28-08-2008)	 Lid-jurist

mr.	M.W.	Koek	 Lid-jurist

mr.	E.T.M.	Olsthoorn-Heim	(per	08-02-2008)		 Lid-jurist

mr.	H.	Uhlenbroek	 Lid-jurist

M.	Bakker,	verzekeringsarts	 Lid-arts

P.A.M.	Beker,	vertrouwensarts	(per	01-10-2008)	 Lid-arts

dr.	R.	Bieger,	internist	(tot	01-12-2008)	 Lid-arts

prof.	dr.	J.H.	van	Bockel,	chirurg	 Lid-arts

S.	van	Dam-Horowitz,	sociaal	geneeskundige	 Lid-arts

prof.	dr.	J.T.	van	Dissel,	internist-infectioloog	 Lid-arts

J.	Edwards	van	Muijen,	verpleeghuisarts	 Lid-arts

dr.	B.	van	Ek,	huisarts	(per	08-12-2008)	 Lid-arts

F.G.A.J.	Hakvoort-Cammel,	kinderarts-oncoloog	 Lid-arts

prof.	dr.	M.W.	Hengeveld,	psychiater	 Lid-arts

S.C.J.	van	Hoof,	radioloog	 Lid-arts

dr.	M.H.	Houwert-de	Jong,	gynaecoloog	 Lid-arts

A.J.M.F.	Janssen,	apotheekhoudend	huisarts	 Lid-arts

prof.	Dr.	J.W.	van	Kleef,	anesthesioloog	 Lid-arts

dr.	R.W.	Koster,	cardioloog	 Lid-arts

dr.	Mr.	P.H.M.T.	Olde	Kalter,	kno-arts	 Lid-arts

W.V.M.	Perquin,	neuroloog		 Lid-arts

prof.	dr.	R.G.	Pöll,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

dr.	F.E.	Ros,	oogarts	 Lid-arts

P.R.H.	Vermeulen,	huisarts		 Lid-arts

prof.	dr.	M.E.	Vierhout,	gynaecoloog	 Lid-arts

J.N.	Voorhoeve,	psychiater	(per	07-08-2008)	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

dr.	M.A.M.	van	Wijk	(tot	01-04-2008)	 Lid-arts

dr.	J.W.	van	’t	Wout,	internist	(per	28-08-2008)	 Lid-arts

J.M.W.	Croes	 Lid-tandarts

F.S.	Kroon,	kaakchirurg	 Lid-tandarts

H.W.	Luk	(per	01-07-2008)	 Lid-tandarts

M.M.L.F.	Smulders	 Lid-tandarts

H.C.	Teune	 Lid-tandarts

H.H.J.	Allart		 Lid-apotheker

dr.	A.I.	Bierman	 Lid-apotheker

W.S.C.J.M.	van	der	Pol	 Lid-apotheker

F.	Samuels	Brusse		 Lid-apotheker

T.	Vlietstra	 Lid-apotheker

J.	Feenstra	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

E.S.J.	Roorda-de	Man	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

P.	Citroen	 Lid-psychotherapeut

L.	de	Nobel	 Lid-psychotherapeut
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Naam Functie

F.A.I.M.	Besseling	(tot	26-06-2008)	 Lid-fysiotherapeut

drs.	J.E.	Geensen	 Lid-fysiotherapeut

K.A.	de	Haan	(per	11-09-2008)	 Lid-fysiotherapeut

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

P.A.M.	van	der	Salm	 Lid-fysiotherapeut

F.C.D.	Buist	 Lid-verloskundige

I.A.H.	Mourits		 Lid-verloskundige

M.M.	Slinger-Volgers	 Lid-verloskundige

M.M.C.	Visser-Boonman	 Lid-verloskundige

M.J.	van	Bergeijk	 Lid-verpleegkundige

I.M.	Bonte	 Lid-verpleegkundige

drs.	A.J.M.	Koeter		 Lid-verpleegkundige

W.J.	van	der	Meer	 Lid-verpleegkundige

E.M.	Rozemeijer	 Lid-verpleegkundige

R.P.	Veltman	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	G.G.M.L.	Huntjens	 Secretaris

mr.	J.P.	Hoogland		 Plv.	secretaris

mr.	A.F.	de	Kok		 Plv.	secretaris

mr.	S.R.M.I.	Roos-Bollen	 Plv.	secretaris

mr.	V.J.	Schelfhout-van	Deventer		 Plv.	secretaris

mr.	drs.	J.S.P.	Smelik	(per	01-11-2008)		 Plv.	secretaris

mr.	C.G.	Versteeg		 Plv.	secretaris

E.J.M.	van	der	Meer	 Administratief	juridisch	medewerker

S.	van	Vark	 Administratief	juridisch	medewerker

S.M.	Steijn	 Administratief	medewerker
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6.5  Collegeleden en medewerkers 
 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

Naam Functie

mr.	H.P.H.	van	Griensven	 Voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	B.A.J.	Broekman	 Plv.voorzitter

mr.	P.G.Th.	Lindeman-Verhaar	 Plv.voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	dr.	A.C.	Oosterman-Meulenbeld	 Plv.voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	A.E.M.	van	der	Putt-Lauwers	 Plv.voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	G.A.M.	Stevens	 Plv.voorzitter,	tevens	lid-jurist

mr.	J.M.P.	Drijkoningen	(per	8-12-2008)	 Lid-jurist

mr.	W.E.M.	Duynstee-Bijvoet	 Lid-jurist

mr.	E.J.M.	Walstock-Krens	 Lid-jurist

prof.	mr.	F.C.B.	van	Wijmen	 Lid-jurist

P.A.M.	Beker,	vertrouwensarts		 Lid-arts

prof.	dr.	E.A.M.	Beuls,	neurochirurg	 Lid-arts

dr.	G.H.M.I.	Beusmans,	huisarts	 Lid-arts

dr.	E.C.M.	Bollen,	vaat-/longchirurg	 Lid-arts

M.	Bonnet,	orthopedisch	chirurg	 Lid-arts

prof.	dr.	J.M.A.	van	Engelshoven,	radioloog	 Lid-arts

prof.	dr.	G.G.M.	Essed,	gynaecoloog	 Lid-arts

dr.	C.W.G.M.	Frenken,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	C.J.C.M.	Hamilton,	gynaecoloog	 Lid-arts

dr.	C.	van	der	Heul,	internist	 Lid-arts

mr.	A.	de	Jong,	huisarts		 Lid-arts

H.C.Th.	Maassen,	verpleeghuisarts	 Lid-arts

dr.	A.L.M.	Mulder,	kinderarts		 Lid-arts

dr.	W.M.	Mulleners,	neuroloog	 Lid-arts

dr.	P.M.	Netten,	internist	 Lid-arts

jhr.	A.M.	van	Nispen	tot	Pannerden,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

mr.	dr.	P.H.M.T.	Olde	Kalter,	kno-arts	 Lid-arts

A.	Pfaff,	anesthesioloog	 Lid-arts

A.F.A.	van	de	Reepe,	huisarts	 Lid-arts

L.	Relik-van	Wely,cardioloog	 Lid-arts

jhr.	dr.	O.J.	Repelaer	van	Driel,	chirurg	 Lid-arts

J.A.M.	te	Riele,	cardioloog	 Lid-arts

mr.	C.M.F.	van	Roessel,	bedrijfsarts	 Lid-arts

M.	Rol,	oogarts	 Lid-arts

J.D.M.	Schelfhout,	huisarts		 Lid-arts

J.C.F.		Schellekens,	verzekeringsarts	 Lid-arts

M.J.W.T.	Scherders,	psychiater	 Lid-arts

dr.	H.A.M.	Sinnige,	internist	 Lid-arts

J.N.	Voorhoeve,	psychiater	 Lid-arts,	tevens	lid-psychotherapeut

E.W.A.M.	Weijnen,	huisarts	 Lid-arts

G.B.W.M.	Wensing,	huisarts	 Lid-arts

dr.	J.	Wever,	chirurg	 Lid-arts

N.Ph.	Zonneveld,	huisarts	 Lid-arts

M.H.D.J.	Zwart-van	der	Weerd,	huisarts	 Lid-arts

R.G.	van	Eede	 Lid-tandarts

dr.	R.H.	Groot	 Lid-tandarts

C.G.	Jedeloo	 Lid-tandarts
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Naam Functie

R.F.	Lamp	 Lid-tandarts

J.G.J.M.	Niessen	 Lid-tandarts

drs.	G.H.M.	van	der	Arend	 Lid-apotheker

dr.	P.M.	Hooymans	 Lid-apotheker

drs.	W.	van	den	Oudenalder	 Lid-apotheker

drs.	W.S.C.J.M.	van	der	Pol	 Lid-apotheker

dr.	M.M.A.	Derix	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

mr.	drs.	M.Y.	Klik	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

dr.	X.M.H.	Moonen	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	M.W.D.	Nijhoff-Huijsse	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

drs.	L.	de	Nobel	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

dr.	R.J.	Takens	 Lid-gezondheidszorgpsycholoog,	

	 tevens	lid-psychotherapeut

L.F.	van	Dis	 Lid-fysiotherapeut

drs.	K.G.	Droogleever	Fortuyn	 Lid-fysiotherapeut

mr.	W.M.	Mooij	 Lid-fysiotherapeut

M.P.F.J.	Mulders	 Lid-fysiotherapeut

drs.	A.M.G.	Zwaans	 Lid-fysiotherapeut

M.C.	Beekx	 Lid-verloskundige

M.W.P.	van	der	Donk	 Lid-verloskundige

J.W.A.M.	Hupperetz-van	Ooyen	 Lid-verloskundige

M.J.H.A.	de	Reu-Cuppens	 Lid-verloskundige

M.J.A.	de	Wilde-Mulders	 Lid-verloskundige

C.E.B.	Driessen	 Lid-verpleegkundige

G.P.	Haas	 Lid-verpleegkundige

M.	IJzerman	 Lid-verpleegkundige

G.J.T.	Kooiman	 Lid-verpleegkundige

drs.	C.	van	Mierlo-Renia	 Lid-verpleegkundige

A.E.	Teuwissen	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	dr.	J.C.	Out	 Secretaris

mr.	M.	van	der	Hart	 Plv.	secretaris

mr.	M.E.B.	Morsink	 Plv.	secretaris

mr.	I.	Ruitenberg	 Plv.	secretaris

mr.	E.M.	Suur	 Plv.	secretaris

mr.	W.J.M.	Toonen-Vullings	 Plv.	secretaris

M.P.J.D.	Ahlers-Geurts	 Administratief	medewerker

H.	Vonk-Zorgman	 Administratief	medewerker

L.	Wirken-Overklift	Vaupel	Kleyn	 Administratief	medewerker
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6.6  Collegeleden en medewerkers Centraal Tuchtcollege

Naam Functie

mr.	R.A.	Torrenga	 Voorzitter

mr.	W.D.H.	Asser	 Plv.	voorzitter

mr.	A.D.R.M.	Boumans	 Plv.	voorzitter

mr.	K.E.	Mollema	 Plv.	voorzitter

mr.	E.J.	van	Sandick	 Plv.	voorzitter

mr.	A.H.A.	Scholten	 Plv.	voorzitter

mr.	C.H.M.	van	Altena	 Lid-jurist

mr.	P.M.	Brilman	 Lid-jurist

mr.	H.C.	Cusell	 Lid-jurist

mr.	G.P.M.	van	den	Dungen	 Lid-jurist

mr.	A.	Dupain	 Lid-jurist

mr.	L.F.	Gerretsen-Visser	 Lid-jurist

mr.	M.M.A.	Gerritzen-Gunst	 Lid-jurist

prof.	mr.	J.K.M.	Gevers	 Lid-jurist

mr.	H.L.C.	Hermans	 Lid-jurist

mr.	J.M.T.	van	der	Hoeven-Oud	 Lid-jurist

mr.	W.	Jonkers	 Lid-jurist

mr.	R.A.	van	der	Pol	 Lid-jurist

mr.	drs.	R.	Prakke-Nieuwenhuizen	 Lid-jurist

mr.	R.	Veldhuisen	 Lid-jurist

mr.	M.	Wigleven	 Lid-jurist

mr.	P.J.	Wurzer	 Lid-jurist

mr.	M.	Zandbergen	 Lid-jurist

dr.	A.G.C.	Bauer	 Lid-arts

dr.	mr.	J.W.	Bins	 Lid-arts

H.J.	Blok	 Lid-arts

dr.	C.J.	Brenkman	 Lid-arts

G.	Brinkhorst	 Lid-arts

M.A.P.E.	Bulder-van	Beers	 Lid-arts

H.J.	Dalewijk	 Lid-arts

mr.	drs.	J.A.W.	Dekker	 Lid-arts

dr.	W.H.J.	Derks	 Lid-arts

dr.	G.	Derksen-Lubsen	 Lid-arts

F.M.M.	van	Exter	 Lid-arts

mr.	W.A.	Faas	 Lid-arts

dr.	J.	Ferwerda	 Lid-arts

C.H.	Hindaal	 Lid-arts

prof.	dr.	P.P.G.	Hodiamont	 Lid-arts

prof.	dr.	J.B.L.	Hoekstra	 Lid-arts

R.E.F.	Huijgen	 Lid-arts

A.A.	Keizer	 Lid-arts

mr.	M.J.	Kelder	 Lid-arts

dr.	R.P.	Kleyweg	 Lid-arts

dr.	R.T.	Ottow	 Lid-arts

J.S.	Pöll	 Lid-arts

dr.	H.J.	van	der	Reijden	 Lid-arts

dr.	A.A.	de	Rotte	 Lid-arts

prof.	dr	P.J.J.	Sauer	 Lid-arts
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Naam Functie

P.J.	Schimmel	 Lid-arts

B.P.M.	Schweitzer	 Lid-arts

M.G.M.	Smid-Oostendorp	 Lid-arts

prof.	dr	A.H.M.	Taminiau	 Lid-arts

dr.	T.J.M.	Tobé	 Lid-arts

dr.	M.M.	Veering	 Lid-arts

dr.	R.A.	Verweij	 Lid-arts

prof.	dr.	G.H.A.	Visser	 Lid-arts

dr.	J.A.	Zonnevylle		 Lid-arts

mr.	drs.	R.H.	Zuijderhoudt	 Lid-arts

prof.	J.	Zwartendijk	 Lid-arts

J.E.A.	Dresen	 Lid-tandarts

A.	Heyboer	 Lid-tandarts

J.M.	Onland	 Lid-tandarts

mr.	drs.	R.	van	der	Velden	 Lid-tandarts

drs.	J.W.	Harting	 Lid-apotheker

drs.	P.B.	Roth	 Lid-apotheker

drs.B.	Ruizeveld	de	Winter	 Lid-apotheker

drs.	E.C.	Smakman-Nossbaum	 Lid-apotheker

dr.	G.M.	van	der	Aalsvoort	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	G.L.G.	Couturier	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

drs.	G.A.M.	Mensing	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

prof.	dr.	M.J.M.	van	Son	 	Lid-gezondheidszorgpsycholoog

H.J.	Dalewijk	 	Lid-psychotherapeut

drs.	M.A.J.	Hagenaars	 	Lid-psychotherapeut

drs.	L.	Swen	 	Lid-psychotherapeut

mr.	drs.	R.H.	Zuijderhoudt	 	Lid-psychotherapeut

J.M.A.	Defoer	 Lid-fysiotherapeut

F.P.A.J.	Klomp	 Lid-fysiotherapeut

drs.	J.	Slooten	 Lid-fysiotherapeut

drs.	A.A.	Aaldriks	 Lid-verloskundige

J.C.A.	van	de	Coevering-de	Graaff	 Lid-verloskundige

N.A.	de	Jonge-Pauw	 Lid-verloskundige

N.C.	Schaasberg	Batenburg-de	Jong	 Lid-verloskundige

S.R.	Doop	 Lid-verpleegkundige

W.J.B.	Hauwert	 Lid-verpleegkundige

drs.	H.G.M.	Menke	 Lid-verpleegkundige

drs.	D.A.	Polhuis		 Lid-verpleegkundige

P.	van	der	Zee	 Lid-verpleegkundige

	

mr.	H.J.	Lutgert	 Secretaris

mr.	D.	Brommer	 Plv.	secretaris

mr.	D.M.	Looten	 Plv.	secretaris

mr.	A.C.	Quarles	van	Ufford-van	Waning	 Plv.	secretaris

mr.	C.M.J.	Wuisman-Jansen	 Plv.	secretaris

mr.	R.	van	Zeijst-Repelaer	van	Driel	 Plv.	secretaris

C.	Christie-Groenenberg	 	Administratief	medewerker

M.R.	Duyvestijn-van	Nieuwkerk	 	Administratief	medewerker

J.A.	de	Haan	 	Administratief	medewerker
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Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Jaarverslag �00�

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 

(Noord-Holland	en	Utrecht)

Postbus	84	500

1080	BN		AMSTERDAM

Telefoon:	020-3012510

Regionaal Tuchtcollege Den Haag

(Zuid-Holland	en	Zeeland)

Postbus	97	831

2509	GE		DEN	HAAG

Telefoon:	070-3500973

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

(Noord-Brabant	en	Limburg)

Postbus	61

5600	AB		EINDHOVEN

Telefoon:	040-2328599

Regionaal Tuchtcollege Groningen

(Groningen,	Friesland,	Drenthe)

Postbus	11	144

9700	CC		GRONINGEN

Telefoon:	050-5992641

Regionaal Tuchtcollege Zwolle

(Overijssel,	Flevoland	en	Gelderland)

Postbus	10	067

8000	GB		ZWOLLE

Telefoon:	038-8884444

Centraal Tuchtcollege 

Postbus	20	302

2500	EH		DEN	HAAG

Telefoon:	070-3405417

Vormgeving:

Inge	Croes-Kwee	(Manifesta),	Rotterdam

Druk:

Koninklijke	De	Swart,	Den	Haag

maart	2009
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