
PERSLIJST CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR AUGUSTUS 2022 

Onder voorbehoud, als u wilt weten of er eventueel wijzigingen zijn dan kunt u 

contact opnemen met het Centraal Tuchtcollege, 088 – 371 25 10 

 

maandag 15 augustus 2022 

ochtend 

10.00 C2021/1101 klaagster / huisarts (ZH) 

11.00 C2021/1189 klager / huisarts (NH)     

 

C2021/1101 

Klacht: Klacht tegen huisarts. Klaagster is een aantal keren bij de huisarts geweest met 

klachten van misselijkheid en duizeligheid en van de nek. Bij het laatste consult heeft de 

huisarts klaagster verwezen naar de neuroloog voor een beoordeling zonder delay. De 

neuroloog stelde een HNP C3-C4 met wortelcompressie links, C4-05 wortelcompressie 

beiderzijds en myelopathie rondom niveau C3-C4 vast. Klaagster verwijt de huisarts dat hij 

niet serieus naar haar klachten heeft geluisterd en niet adequaat heeft gehandeld. De huisarts 

heeft volgens klaagster haar te laat doorverwezen naar een neuroloog.  

RTG Den Haag: verklaart de klacht ongegrond.     

Gemachtigde huisarts: mw mr. P.H.N. Keuning-Taapken te Amsterdam 

 

C2021/1189 

Klacht: Klacht tegen huisarts. Klager meldde zich bij de HAP omdat vermoedelijk een 

betonsplinter in zijn rechteroog was terechtgekomen. De behandeling door de AIOS heeft niet tot 

succesvolle verwijdering van de splinter geleid. Vervolgens heeft de huisarts zelf pogingen 

ondernomen. Toen er ineens helder vocht vrijkwam en klager aangaf veel minder te zien, heeft 

de huisarts haar pogingen gestaakt. Klager is diezelfde avond naar een oogarts gegaan en is 

nadien meermalen geopereerd. Dit heeft niet tot volledig herstel van het zicht in klagers oog 

geleid. 

De klacht houdt in dat de huisarts: 

I. een onervaren AIOS zonder goede supervisie klagers oog niet volgens de NHG standaard  

heeft laten behandelen, met het risico dat het niet goed zou gaan; 

II. klager vervolgens zelf verwijtbaar verkeerd en onzorgvuldig, niet volgens de NHG 

standaard, heeft behandeld, met ernstig oogletsel tot gevolg, 

III. klager niet volgens de NHG standaard direct, op zijn verzoek naar een oogarts heeft  

doorverwezen, 

IV. niet adequaat heeft gehandeld door af te gaan op het (onjuiste) advies van de 

telefonisch geraadpleegde oogarts, 

V. klager aan zijn lot heeft overgelaten door hem zonder doorverwijzing naar huis te willen  

sturen.  

RTG Amsterdam: verklaart klachtonderdeel I, II, III en V ongegrond; verklaart 

klachtonderdeel IV gegrond; legt aan de huisarts de maatregel van waarschuwing op; bepaalt 

dat de beslissing in de Staatscourant zal worden bekendgemaakt en aan het tijdschrift Medisch 

Contact ter bekendmaking zal worden aangeboden. 

Gemachtigde klager: mw mr. I.E. Zwart te Amsterdam 

Gemachtigde huisarts: mr. V.C.A.A.V. Daniels te Utrecht 

  



maandag 22 augustus 2022 

ochtend 

11.30 C2022/1241 klaagster / specialist ouderengeneeskunde (NB)  

 

C2022/1241 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Klaagster is een nichtje van haar overleden 

tante. Zij heeft in het verleden, toen haar tante nog leefde, al een klacht ingediend tegen de 

specialist ouderengeneeskunde. Drie van de vier klachtonderdelen zijn toen niet-ontvankelijk 

verklaard, omdat niet klaagster maar de mentor van haar tante patiënte vertegenwoordigde en 

de mentor de klacht niet wilde voortzetten. Het vierde klachtonderdeel is uiteindelijk gegrond 

verklaard. Na het overlijden van haar tante heeft klaagster opnieuw een klacht tegen de specialist 

ouderen-geneeskunde ingediend. De klacht gaat over dwangverpleging, willens en wetens in 

stand houden van een verkeerde diagnose (dementie), ernstige nalatigheid, niet verlenen van 

noodzakelijk medische zorg en onzorgvuldig medisch handelen. Het Regionaal Tuchtcollege 

oordeelt dat de belemmering om de klacht inhoudelijk te beoordelen nog altijd bestaat voor 

klachten over de gebeurtenissen van toen. Ook verder zijn er omstandigheden waardoor het 

uitgangspunt dat de nabestaande met haar klacht de wil van de overleden patiënte uitdrukt niet 

geldt. 

RTG Eindhoven: verklaart de klacht kennelijk niet-ontvankelijk. 

Gemachtigde specialist ouderengeneeskunde: mw mr. J.M. de Vries te Eindhoven 

 

middag 

13.00 C2021/1172 klager / specialist ouderengeneeskunde (NB)   

14.00 C2021/1084 klagers / specialist ouderengeneeskunde (L)    

 

C2021/1172 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. De broer van klager (patiënt) is op enig 

moment vanuit het ziekenhuis naar een hospice overgeplaatst. De specialist 

ouderengeneeskunde is werkzaam in het hospice en was voornamelijk als behandelend arts 

betrokken bij patiënt. Ruim een week na de opname in het hospice is patiënt mee naar huis 

genomen en is hij diezelfde avond overleden.  

Klager verwijt de specialist ouderengeneeskunde: 

a. dat zij zich niet heeft gehouden aan gedragscodes en onvoldoende rekening heeft gehouden 

met de wensen van de patiënt en zijn familie door patiënt onnodig medicatie toe te dienen 

om hem ‘plat te leggen’ waardoor hij buiten bewustzijn was toen hij overleed en waardoor 

zijn leven eerder en op onnatuurlijke wijze is beëindigd; 

b. dat patiënt zijn geloofsovertuiging niet heeft kunnen uitoefenen omdat de islamitische 

richtlijn om nuchter te sterven niet is gehonoreerd; 

c. dat zij nalatig is geweest in de communicatie door de familie pas achteraf toestemming te 

vragen voor de inzet van medicatie; 

d. dat zij op eigen initiatief een beleid heeft opgestart zonder rekening te houden met wensen 

en geloof. 

RTG Den Haag: verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

Gemachtigde specialist ouderengeneeskunde: mr I.P.C. Sindram te Nijmegen 

 

C2021/1084 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Klacht van twee zoons over de 

behandeling van hun moeder door een instellingsarts en twee verpleegkundigen van een 

geriatrisch revalidatiecentrum. 

De moeder van klager was daar opgenomen na een ziekenhuisopname voor een heupbreuk.  

  



Klagers verwijten de beklaagde instellingsarts /specialist ouderengeneeskunde: 

1) dat zij aan patiënte tijdens haar revalidatie niet meer de bestaande medicatie heeft 

toegediend of laten toedienen, maar door verweerster zelf samengestelde medicatie waaronder 

ook het inspuiten van insuline, terwijl zij wist dat de moeder van klagers geen insuline nodig 

had omdat zij niet aan suikerziekte leed; 

2) dat zij geen enkel contact heeft opgenomen en/of overlegd heeft gehad met andere artsen, 

zoals de huisarts en de specialisten bij wie patiënte onder behandeling was, noch met klagers. 

3) dat zij de revalidatie van patiënte vroegtijdig heeft beëindigd en versneld, terwijl deze bij 

lange na nog niet was afgerond; 

4) dat zij valsheid in geschrifte heeft gepleegd en onder dwang de ondertekening door patiënte 

van een eigen risico-verklaring en de CIZ-aanvraag heeft afgedwongen; 

5) dat zij haar zorgplicht heeft geschonden, haar functie en positie heeft misbruikt en 

strafrechtelijke daden heeft gepleegd; 

6) dat zij de opdracht heeft gegeven om patiënte tegen haar wil in een gewone taxi af te 

voeren, terwijl zij 90 jaar was en herstellende van een heupoperatiewond. 

RTG Eindhoven: Klagers zijn ontvankelijk in hun klacht. Verklaart de klacht kennelijk 

ongegrond. 

Gemachtigde specialist ouderengeneeskunde: mr. K. Mous te Nijmegen 

 

 

13.00 C2021/1173 zelde klager als C2021/1172 / verpleegkundige (NB)   

14.00 C2021/1085 zelde klagers als C2021/1084 / verpleegkundige (NB)   

  C2021/1086 zelfde klagers als C021/1084 en 1085 /destijds verpleegkundige (L) 

  

C2021/1173 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. De broer van klager (patiënt) is op enig moment vanuit 

het ziekenhuis naar een hospice overgeplaatst. De verpleegkundige is werkzaam in het hospice. 

Ruim een week na de opname in het hospice is patiënt mee naar huis genomen en is hij 

diezelfde avond overleden. Klager verwijt de verpleegkundige: 

a. dat zij zich niet heeft gehouden aan gedragscodes en onvoldoende rekening heeft gehouden  

met de wensen van de patiënt en zijn familie door patiënt onnodig medicatie toe te dienen 

om hem ‘plat te leggen’ waardoor hij buiten bewustzijn was toen hij overleed en waardoor 

zijn leven eerder en op onnatuurlijke wijze is beëindigd; 

b. dat patiënt zijn geloofsovertuiging niet heeft kunnen uitoefenen omdat de islamitische  

richtlijn om nuchter te sterven niet is gehonoreerd; 

c. dat zij nalatig is geweest in de communicatie door de familie pas achteraf toestemming te  

vragen voor de inzet van medicatie; 

RTG Den Haag: verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr I.P.C. Sindram te Nijmegen 

 

C2021/1085 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. Klacht van twee zoons over de behandeling van hun 

moeder door een instellingsarts en twee verpleegkundigen van een geriatrisch 

revalidatiecentrum. De moeder van klager was daar opgenomen na een ziekenhuisopname voor 

een heupbreuk. Klagers verwijten de beklaagde verpleegkundige: 

1) dat zij aan patiënte tijdens haar revalidatie niet meer de bestaande medicatie heeft 

toegediend of laten toedienen, maar de door de behandelend specialist/instellingsarts 

(eveneens aangeklaagd: C2021/1084) samengestelde medicatie waaronder ook het 

inspuiten van insuline, terwijl zij wist dat de moeder van klagers geen insuline nodig had 

omdat zij niet aan suikerziekte leed; 

2) dat zij al dan niet in opdracht van de instellingsarts berichten aan klager 1 stuurde om de 

schijn te wekken dat er wel contact is onderhouden met klagers, maar dat zij geen enkel 

contact heeft opgenomen en/of overlegd heeft gehad met andere artsen, zoals de huisarts 

en de specialisten bij wie patiënte onder behandeling was. 

3) dat zij heeft meegeholpen aan vroegtijdige en versnelde beëindiging van de revalidatie van 

patiënte, terwijl deze bij lange na nog niet was afgerond; 



4) dat zij valsheid in geschrifte heeft gepleegd of doen plegen en onder dwang de 

ondertekening door patiënte van een eigen risico-verklaring en de CIZ-aanvraag heeft 

afgedwongen; 

5) dat zij haar zorgplicht heeft geschonden, haar functie en positie heeft misbruikt en 

strafrechtelijke daden heeft gepleegd; 

6) dat zij de opdracht heeft gegeven om patiënte tegen haar wil in een gewone taxi af te 

voeren, terwijl zij 90 jaar was en herstellende van een heupoperatiewond. 

RTG Eindhoven: Klagers zijn ontvankelijk in hun klacht. Verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr. K. Mous te Nijmegen 

 

C2021/1086 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. Klacht van twee zoons over de behandeling van hun 

moeder door een instellingsarts en twee verpleegkundigen van een geriatrisch revalidatie-

centrum. De moeder van klager was daar opgenomen na een ziekenhuisopname voor een 

heupbreuk. De beklaagde verpleegkundige is als teamleider betrokken geweest bij de 

overplaatsing van patiënte vanuit het revalidatiecentrum naar het verzorgingshuis aan het einde 

van haar revalidatieperiode. 

Klagers verwijten haar dat zij in het revalidatiecentrum haar positie onrechtmatig heeft gebruikt 

om de instellingsarts en de verpleegkundige te helpen om het onrechtmatig, niet medisch 

verantwoord vertrek van patiënte tot uitvoering te brengen en in de doofpot te laten belanden. 

Verweerster heeft het verzorgingshuis onder druk gezet om patiënte met spoed daar te plaatsen, 

terwijl zij wist dat plaatsing daar niet mogelijk was. 

RTG Eindhoven: Verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr. K. Mous te Nijmegen 

 


