
PERSLIJST CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR FEBRUARI 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 

 

woensdag 2 februari 2022 

ochtend  
10.30 C2021/1149 klaagster / psychiater (Gr)     

11.30 C2021/1093 klager / psychiater (ZH)      

 C2021/1092 zelfde klager / verpleegkundige (ZH)    

 

C2021/1149 

Klacht: Klaagster is in 2015 met een voorlopige machtiging opgenomen in een psychiatrische 

instelling. Beklaagde was als psychiater bij de behandeling van het verzoek door de rechtbank 

gehoord. Klaagster heeft haar medisch dossier (althans het deel dat betrekking heeft op het handelen 

van beklaagde) inmiddels laten vernietigen. Klaagster verwijt beklaagde dat zij tegen haar wil is 

opgenomen en dat zij onnodig medicatie heeft gekregen. 

Voorzittersbeslissing RTG Zwolle: Voorzittersbeslissing: kennelijk ongegrond. Grondslag voor de 

klacht is niet komen vast te staan omdat het dossier ontbreekt. 

Gemachtigde psychiater: mr. M.J. Roetert Steenbruggen-Hulshof te Nijmegen 
 

C2021/1093 

Klacht: Klacht tegen psychiater. Klager is o.g.v. artikel 37 Wetboek van strafrecht in behandeling 

gekomen bij een forensisch psychiatrisch centrum. Beklaagde was daar werkzaam als psychiater. Toen 

deze behandeling afliep heeft klager zijn beschermde en begeleide woonvorm verlaten en heeft hij de 

inname van zijn medicatie gestaakt. In juni 2020 heeft de rechtbank voor klager een zorgmachtiging 

verleend voor een termijn van zes maanden. In het kader van de zorgmachtiging mochten de 

behandelaren zo nodig overgaan tot - onder andere - het toedienen van medicatie en het uitvoeren van 

medische controles. Nadat het ernstig gevaar uitgaande van klager in de ambulante setting 

onvoldoende kon worden voorkomen, is er voor klager een klinische opname gevraagd conform een 

van de in de zorgmachtiging opgenomen vormen van verplichte zorg. Beklaagde was een van de 

behandelaren van klager en vervulde de rol van psychiater. 

Klager verwijt beklaagde: 

a. poging tot doodslag 

b. frauduleuze rapportage, en 

c. onrechtmatige plaatsing in een behandelkliniek. 

RTG Den Haag: Kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde psychiater: mr. J.C.C. Leemans te Amsterdam  

 

C2021/1092 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. Klager is o.g.v. artikel 37 Wetboek van strafrecht in 

behandeling gekomen bij een forensisch psychiatrisch centrum. Beklaagde was daar werkzaam als 

verpleegkundige. Toen deze behadeling afliep heeft klager zijn beschermde en begeleide woonvorm 

verlaten en heeft hij de inname van zijn medicatie gestaakt. In juni 2020 heeft de rechtbank voor 

klager een zorgmachtiging verleend voor een termijn van zes maanden. In het kader van de 

zorgmachtiging mochten de behandelaren zo nodig overgaan tot - onder andere - het toedienen van 

medicatie en het uitvoeren van medische controles. Nadat het ernstig gevaar uitgaande van klager in 

de ambulante setting onvoldoende kon worden voorkomen, is er voor klager een klinische opname 

gevraagd conform een van de in de zorgmachtiging opgenomen vormen van verplichte zorg. De 

beklaagde verpleegkundige was een van de behandelaren van klager en vervulde rol van 

verpleegkundige en casemanager. 



Klager verwijt beklaagde: 

a. poging tot doodslag 

b. frauduleuze rapportage, en 

c. onrechtmatige plaatsing in een behandelkliniek. 

RTG Den Haag: Kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr. J.C.C. Leemans te Amsterdam  

 

middag 

14.00 C2021/1007 klaagster / verpleegkundige (NB)    

15.00 C2021/1078 verpleegkundige (NB) / klager       

 

C2021/1007 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. Verweerster is als verpleegkundige werkzaam binnen de 

instelling en tevens werkzaam als systemisch- en psychosociaal therapeut. In de relatie met 

klaagster is verweerster opgetreden in de hoedanigheid van therapeut.  

De klacht houdt in dat: 

1) zij haar (privé)gevoelens met klaagster, als cliënt, heeft gedeeld, terwijl klaagster nog bezig was 

met relatietherapie. Klaagster had nooit willen weten dat verweerster liefdesgevoelens voor haar ex-

partner had gekregen. Klaagster vindt dat erg onprofessioneel en er is geen rekening gehouden met 

haar kwetsbare psychische staat van zijn; 

2) zij na het ontdekken van haar gevoelens niet meteen de behandeling met klaagster heeft 

stopgezet, maar zeker nog één therapie aan klaagster heeft gegeven; 

3) klaagster ten gevolge van haar gedrag het vertrouwen in een (psycho)therapeut is verloren en 

daardoor nu in een burn-out zit. 

RTG Eindhoven: Het college is van oordeel dat klaagster ontvankelijk is in haar klacht. Ad 1 en 

3): ongegrond. Ad 2): gegrond. Waarschuwing. 

 

C2021/1078 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. Klager is de vader van een zoon die ruim elf jaar geleden uit 

huis is geplaatst. Klager is er op geattendeerd dat in zijn woonplaats iemand actief was die het voor 

elkaar kon krijgen dat uit huis geplaatste kinderen weer thuis kunnen wonen. Dat bleek de verpleeg-

kundige te zijn. De verpleegkundige heeft klager twee keer thuis bezocht en een hulpverleningsplan 

opgesteld, getiteld “Plan van aanpak’. Klager heeft dit plan naar Jeugdzorg gestuurd, waarna hem 

werd geantwoord dat de rechter een beslissing heeft gegeven en dat Jeugdzorg zich daaraan houdt.  

Klager verwijt de verpleegkundige dat zij: 

a. Valse illusies maakt door te stellen ‘ik ben deskundig ik ben verpleegkundige en EMDR-

 therapeut’ en met zaken komt die kant noch wal raken; 

b. Meent deskundig te zijn op gebieden die niets met verpleegkunde te maken hebben, zoals de  

 bevoegdheid een indicatie te geven op pedagogisch/psychologisch gebied; 

c. Haar registratie als verpleegkundige misbruikt. 

RTG Eindhoven: verklaart de klacht gegrond, legt aan de verpleegkundige de maatregel van 

berisping op en bepaalt dat de berisping, zodra deze onherroepelijk is geworden, op de voet van art. 

48, elfde lid, Wet BIG wordt aangetekend in het BIG-register en dat de minister zorg draagt voor 

openbare kennisgeving van hetgeen in het BIG-register is aangetekend. 

 



maandag 7 februari 2022 

ochtend  
10.00 C2020.251 klaagster / dermatoloog (NB)    

 C2020.252 zelfde klaagster / plastisch chirurg (ZH)     

 

C2020.251 

Klacht: Klacht tegen dermatoloog. Klaagster is behandeld voor een basaalcelcarcinoom. De 

beklaagde dermatoloog is drie keer bij de behandeling van klaagster betrokken geweest, waarvan  

een keer als supervisor. Klaagster verwijt beklaagde dat:  

1) zij nalatig is geweest in de aansturing van de behandelende artsen van klaagster;  

2) er voorafgaand aan de behandeling geen CT-scan met contrastvloeistof is gemaakt;  

3) de verdoving tijdens de tweede ingreep onvoldoende werkte;  

4) de wond die na de ingreep ontstond geïnfecteerd raakte en onvoldoende genas;  

5) zij geen gevoel voor medemenselijkheid heeft getoond, omdat zij weigerde klaagster een  

 ‘roesje’ voor de behandeling te geven.  

RTG Den Haag: Verklaart de klacht kennelijk ongegrond. Verklaart het verzoek om 

schadevergoeding niet-ontvankelijk. 

Gemachtigde dermatoloog: mr. A.M. den Hertog-de Visser te Rotterdam 

 

C2020.252 

Klacht: Klacht tegen plastisch chirurg. Klaagster is behandeld voor een basaalcelcarcinoom. De 

beklaagde plastisch chirurg is in oktober 2018 bij de behandeling van klaagster betrokken geraakt. 

Klaagster verwijt beklaagde dat: 

1) er voorafgaand aan de behandeling geen CT-scan met contrastvloeistof is gemaakt; 

2) klaagster geen ‘roesje’ voor de behandeling kon krijgen;  

3) zij niet al het tumorweefsel heeft weggehaald;  

4) zij het weefsel dat zij heeft we gefreesd niet heeft opgestuurd voor onderzoek door de  

 patholoog;  

5) klaagster na de operatie geen afspraak meer met haar heeft gehad en zij dus ook niet heeft 

 gehoord of het tumorweefsel geheel was verwijderd.  

RTG Den Haag: Verklaart de klacht kennelijk ongegrond. Verklaart het verzoek om 

schadevergoeding niet-ontvankelijk. 

Gemachtigde dermatoloog: mr. A.M. den Hertog-de Visser te Rotterdam 

 

middag 

12.30 C2021/1114 klager / arts (L)       

13.30 C2020.279 plastisch chirurg (Gld) / klaagster      

   

C2021/1114 

Klacht: Klacht tegen arts die eigenaar is van een instituut waar haartransplantaties worden verricht. 

Klager heeft bij dit instituut twee maal een behandeling ondergaan.  

Klager verwijt de arts dat: 

1. hij hem in telefoongesprekken onjuiste informatie heeft verstrekt over de te gebruiken 

methode en deze methode heeft aanbevolen met als gevolg dat het donorgebied bij klager  

beschadigd is en haartransplantatie niet meer mogelijk is; 

2. Hij heeft geweigerd de haardichtsheidsmetingen bij klager en de onderzoeksresultaten van  

 nadere studies aan klager beschikbaar te stellen; 

3. Hij als bedenker van de gebruikte methode en arts-eigenaar van het instituut arts-

 medewerkers heeft opgedragen om deze methode, en niet de algemeen aanvaarde methode,  



 op klager toe te passen. 

RTG Eindhoven: verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde klager: mr. J.R.M. Rikmenspoel te Utrecht 

Gemachtigde arts: mr. E.J.C. de Jong te Utrecht 

 

C2020.279 

Klacht: Klacht tegen plastisch chirurg, werkzaam in een particuliere kliniek. De plastisch chirurg 

heeft medio 2018 bij klaagster een borstlift en –vergroting met prothesen uitgevoerd. Na de operatie 

kreeg klaagster veel klachten en was onder meer sprake van tepelnecrose. Klaagster is toen door de 

huisarts voor behandeling verwezen naar een ziekenhuis. Klaagster verwijt de plastisch chirurg onder 

meer dat zij vooraf niet is geïnformeerd over mogelijke complicaties waaronder tepelnecrose, dat hij 

de tepelnecrose niet heeft onderkend, dat hij haar noodzakelijke medische zorg heeft onthouden, 

onzorgvuldig/onhygiënisch heeft gehandeld, tekort is geschoten in communicatie en bejegening en 

een onvolledige en onjuiste verslaglegging in het medisch dossier. 

RTG Zwolle: verklaart de klacht deels gegrond en deels ongegrond, schorst de bevoegdheid van de 

plastisch chirurg voor de duur van drie maanden en bepaalt dat deze beslissing in geanonimiseerde 

vorm zal worden gepubliceerd.    

Gemachtigde plastisch chirurg: mr. L. Beij te Utrecht 

 

woensdag 9 februari 2022 

ochtend  
10.00 C2020.109 klager / verzekeringsarts (NH)     

11.00 C2021.020 klager / verzekeringsarts (NB)     

 

C2020.109 

Klacht: Klacht tegen verzekeringsarts. Klager heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een 

bepaalde onderneming. De verzekeringsarts is als medisch adviseur bij deze onderneming in dienst 

en is in 2016 betrokken bij de behandeling van een claim van klager. De verzekeringsarts heeft 

vervolgens een andere verzekeringsarts ingeschakeld voor onderzoek en om nadere psychiatrische 

expertise te laten verrichten. De klacht houdt in dat de verzekeringsarts: 

a. opzettelijk, of anders toch door onzorgvuldigheid, misleidend is geweest door de  

ingeschakelde verzekeringsarts niet alle relevante (medische) informatie door te zenden, 

waardoor deze verzekeringsarts aan tunnelvisie heeft geleden. 

b. heeft geprobeerd van de nieuwe psychiatrische expertise een farce te maken.  

RTG Amsterdam: verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr. E.J. Wervelman te Utrecht 

 

C2021.020 

Klacht: Klacht tegen verzekeringsarts. Verweerster heeft als bezwaarverzekeringsarts een medische 

rapportage opgesteld over klager. Dit na een bezwaarschrift van klager tegen de UWV-beslissing om 

klager een WIA-uitkering toe te kennen in de vorm van een WGA-uitkering op basis van een 

arbeidsongeschiktheidspercentage van 55 tot 65%. Klager verwijt verweerster dat zij: 

1. zich in haar rapportage ongenuanceerd en denigrerend uitlaat over klager en een collega arts 

(klagers behandelaar) aangaande zijn bevindingen en die bevindingen zonder enige vorm van 

wetenschappelijke onderbouwing terzijde schuift; 

2. als arts bevooroordeeld is over de onderzoeksmethodes, diagnostiek en therapie van het 

behandelcentrum waar klager onder behandeling is, hetgeen onder meer blijkt uit: 

- het zonder bewijs betogen dat de IGJ kritiek zou hebben op het behandelcentrum; 



- het zonder bewijs aanvoeren dat het behandelcentrum niet-verzekerde zorg zou verlenen en 

dat zorgverzekeringen hun vergoedingen hebben stopgezet met name vanwege de 

onvoldoende medische onderbouwing; 

- het zich positief uitlaten over de Vereniging tegen Kwakzalverij en het volgen van haar 

redenering zonder dat die redenering wetenschappelijk gefundeerd is; 

3. ondeskundig en onzorgvuldig gedrag vertoont omdat zij de aanbevelingen van de 

Gezondheidsraad en het interne beleidsdocument van het UWV niet heeft meegewogen in 

haar oordeel en zichzelf ook meerdere malen tegenspreekt; 

4. zich bij het opstellen van haar rapportage als arts onvoldoende onafhankelijk van de 

opdrachtgever opstelt. 

RTG Eindhoven: Ad 2) gegrond; Ad 1 t/m 3): ongegrond. Waarschuwing. 

Gemachtigde verzekeringarts: mr. A. Schippers te Amsterdam  

 

middag 

13.00 C2020.250 klager / verzekeringsarts (-)      

14.00 C2021/1046 klaagster / verzekeringarts (ZH)     

 C2021/1047 zelfde klaagster / verzekeringsarts (ZH)    

 C2021/1048 zelfde klaagster / verzekeringsarts (ZH)     

 C2021/1049 zelfde klaagster / verzekeringarts (ZH)    

 C2021/1050 zelfde klaagster / verzekeringarts (U)    

 C2021/1051 zelfde klaagster / verzekeringarts (ZH)    

 

C2020.250 

Klacht: Klacht tegen verzekeringsarts. Beklaagde is zelfstandig gevestigde verzekeringsarts en heeft 

voor klager een medische keuring uitgevoerd in opdracht van een daarin gespecialiseerde instelling. 

Klager verwijt beklaagde dat hij: 

1) onvoldoende eigen medisch onderzoek heeft verricht; 

2) Geen medische informatie heeft opgevraagd bij de ARBO-adviesinstelling, de huisarts en 

andere specialisten die klager hebben gezien, alsmede bij het UWV en de gemeente 

3) naar aanleiding van de reactie van klager op het rapport, enkel (via X) heeft aangegeven dat 

klager het rapport kon weigeren en geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van klager om 

verstrekking van onderbouwingen van het (concept)rapport; 

4) Niet deskundig is om de keuring in het kader van de aanvraag tot een 

gehandicaptenparkeerkaart te verrichten; 

5) Niet heeft onderbouwd op grond waarvan het advies en de verklaring van het medisch 

Centrum wordt verworpen en niet deugdelijk wordt aangetoond dat klager wel 100 meter kan 

lopen. Het rapport voldoet daarom niet aan de eisen van inzichtelijkheid en objectiviteit.  

RTG Den Haag: Klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr. M.J. de Groot te Utrecht 

 

C2021/1046 

Klacht: Klacht tegen een vijftal verzekeringsartsen. Klaagster is arts en werkzaam bij een Arbo-

organisatie en heeft cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. 

Beklaagde is als verzekeringsarts werkzaam bij het UWV en heeft cliënt i.v.m. de aanvraag voor de 

verkorting van de wachttijd WIA/IVA beoordeeld met conclusie dat een WIA met verkorte wachttijd 

niet aan de orde is. De aanvraag is vervolgens afgewezen. Klaagster verwijt beklaagde dat zij 

ondeugdelijk medisch onderzoek heeft verricht en dat haar rapportage niet aan de daaraan te stellen 

eisen voldoet. Daardoor is de cliënt benadeeld. 

RTG Den Haag: Klaagster klaagt er in feite over dat beklaagde haar werk niet goed heeft gedaan en 

dat daardoor de cliënt van klaagster is benadeeld. Klaagster heeft echter niet gesteld in welk concreet 



eigen belang zij daardoor zou zijn geraakt. Ook anderszins is niet gebleken dat klaagster door het 

handelen van beklaagde in haar professionele autonomie of op een andere manier in een eigen belang 

is geschaad. Klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr.drs. A.B. Schippers-Juergens te Amsterdam 

 

C2021/1047 

Klacht: Klacht tegen een vijftal verzekeringsartsen. Klaagster is arts en werkzaam bij een Arbo-

organisatie en heeft cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. 

Beklaagde werkt als adviseur verzekeringsarts bij het UWV. Klaagster verwijt beklaagde dat hij de 

beoordeling van september 2019 heeft goedgekeurd, terwijl de rapportage niet aan de daaraan te 

stellen eisen voldoet. Daardoor is de cliënt benadeeld. 

RTG Den Haag: Klaagster klaagt er in feite over dat beklaagde haar werk niet goed heeft gedaan en 

dat daardoor de cliënt van klaagster is benadeeld. Klaagster heeft echter niet gesteld in welk concreet 

eigen belang zij daardoor zou zijn geraakt. Ook anderszins is niet gebleken dat klaagster door het 

handelen van beklaagde in haar professionele autonomie of op een ander manier in een eigen belang 

is geschaad. Klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr.drs. A.B. Schippers-Juergens te Amsterdam 

 

C2021/1048 

Klacht: Klacht tegen een vijftal verzekeringsartsen. Klaagster is arts en werkzaam bij een Arbo-

organisatie en heeft cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. 

Beklaagde werkt als verzekeringsarts bezwaar & beroep bij het UWV. Klaagster verwijt beklaagde 

dat hij ondeugdelijk medisch onderzoek heeft verricht waarbij hij zich heeft gebaseerd op de 

rapportage van de primaire verzekeringsarts, die niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. 

Daardoor is de cliënt benadeeld. 

RTG Den Haag: Klaagster klaagt er in feite over dat beklaagde haar werk niet goed heeft gedaan en 

dat daardoor de cliënt van klaagster is benadeeld. Klaagster heeft echter niet gesteld in welk concreet 

eigen belang zij daardoor zou zijn geraakt. Ook anderszins is niet gebleken dat klaagster door het 

handelen van beklaagde in haar professionele autonomie of op een ander manier in een eigen belang 

is geschaad. Klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr.drs. A.B. Schippers-Juergens te Amsterdam 

 

C2021/1049 

Klacht: Klacht tegen een vijftal verzekeringsartsen. Klaagster is arts en werkzaam bij een Arbo-

organisatie en heeft cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. 

Beklaagde werkt als landelijk adviseur verzekeringsarts bij het UWV. Klaagster verwijt beklaagde 

dat hij ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat de beoordeling van de cliënt zorgvuldig heeft 

plaatsgevonden, terwijl de rapportage van de primaire verzekeringsarts niet aan de daaraan te stellen 

eisen voldoet. Daardoor is de cliënt benadeeld. 

RTG Den Haag: Klaagster klaagt er in feite over dat beklaagde haar werk niet goed heeft gedaan en 

dat daardoor de cliënt van klaagster is benadeeld. Klaagster heeft echter niet gesteld in welk concreet 

eigen belang zij daardoor zou zijn geraakt. Ook anderszins is niet gebleken dat klaagster door het 

handelen van beklaagde in haar professionele autonomie of op een ander manier in een eigen belang 

is geschaad. Klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr.drs. A.B. Schippers-Juergens te Amsterdam 

 

C2021/1050 

Klacht: Klacht tegen een vijftal verzekeringsartsen. Klaagster is werkzaam bij een Arbo-organisatie 

en heeft cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. Beklaagde werkt als 

stafverzekeringsarts bezwaar en beroep bij het UWV.     



Klaagster verwijt beklaagde dat zij ten onrechte geen tekortkomingen heeft gesignaleerd in de 

afhandeling van het ingediende bezwaarschrift door de verzekeringsarts bezwaar en beroep. 

Daardoor is de cliënt benadeeld. 

RTG Den Haag: Klaagster klaagt er in feite over dat beklaagde haar werk niet goed heeft gedaan en 

dat daardoor de cliënt van klaagster is benadeeld. Klaagster heeft echter niet gesteld in welk concreet 

eigen belang zij daardoor zou zijn geraakt. Ook anderszins is niet gebleken dat klaagster door het 

handelen van beklaagde in haar professionele autonomie of op een ander manier in een eigen belang 

is geschaad. Klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr.drs. A.B. Schippers-Juergens te Amsterdam 

 

C2021/1051 

Klacht: Klacht tegen een vijftal verzekeringsartsen. Klaagster is arts en werkzaam bij een Arbo-

organisatie en heeft cliënt een aantal keren gesproken in het kader van verzuimbegeleiding. 

Beklaagde werkt als medisch adviseur bij het UWV en stuurt in die functie landelijke adviseurs 

verzekeringsartsen aan. Klaagster verwijt beklaagde dat hij ten onrechte geen actie heeft ondernomen 

tegen de primaire verzekeringsarts en de verzekeringsarts bezwaar en beroep, naar aanleiding van de 

brief van klaagster. Daardoor is de cliënt benadeeld. 

RTG Den Haag: Klaagster klaagt er in feite over dat beklaagde haar werk niet goed heeft gedaan en 

dat daardoor de cliënt van klaagster is benadeeld. Klaagster heeft echter niet gesteld in welk concreet 

eigen belang zij daardoor zou zijn geraakt. Ook anderszins is niet gebleken dat klaagster door het 

handelen van beklaagde in haar professionele autonomie of op een ander manier in een eigen belang 

is geschaad. Klaagster niet-ontvankelijk in de klacht. 

Gemachtigde verzekeringsarts: mr.drs. A.B. Schippers-Juergens te Amsterdam 

 

maandag 14 februari 2022 

ochtend  
10.00 C2021/1055 klager / specialist ouderengeneeskunde (NB)   

11.00 C2021/1039 klaagster / specialist ouderengeneeskunde (U)   

 C2021/1040 zelfde klaagster / arts (NH)      

 

C2021/1055 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde over de behandeling van klaagsters moeder die 

in 2018 is overleden. De moeder van klager was bekend met dementie en verbleef in een 

woonzorgcentrum waar verweerster werkzaam is als specialist ouderengeneeskunde. Verweerster 

was ruim 2 jaar tot haar overlijden van klaagster moeder haar behandelend arts. Klager verwijt 

verweerster: 

1) het schenden van haar informatieplicht door het bewust achterwege houden en verzwijgen 

van relevante (medische) informatie met betrekking tot de urineweginfectie en door de 

evaluatie van dit voorval niet met klager als vertegenwoordiger van patiënte te bespreken, 

en/of klager niet te betrekken bij deze evaluatie en/of klager niet te informeren over deze 

evaluatie; 

2) dat zij als verantwoordelijke afdelingsarts geen adequate actie heeft ondernomen ten aanzien 

van de levensbedreigende situatie waarin patiënte verkeerde toen zij door een 

medebewoonster werd aangevallen, bedreigd en achterna gezeten, terwijl het verweerster al 

vier maanden bekend was dat patiënte door deze medebewoonster fysiek en geestelijk werd 

bedreigd en opgejaagd; 

3) het schenden van haar informatieplicht door het verzwijgen van informatie en het zwijgen  

over de situatie dat patiënte gedurende vier maanden lichamelijk bedreigd en geestelijk 

geïntimideerd werd door een medebewoonster zonder daartegen adequaat op te treden en/of 

afdoende maatregelen te nemen. 



RTG Eindhoven: Verklaart klacht kennelijk ongegrond 

Gemachtigde specialist ouderengeneeskunde: mr. E.J.C. de Jong te Utrecht 

 

C2021/1039 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Klaagster dient een klacht in over de 

behandeling van wijlen haar moeder tegen een specialist ouderengeneeskunde en een (destijds) 

basisarts (C2021/1040). Zij verwijt de specialist ouderengeneeskunde dat zij: 

1) onvoldoende supervisie over het werk van de tijdelijke basisarts heeft gegeven, waardoor 

klaagsters moeder een week met een ongediagnosticeerde enkelfractuur heeft rondgelopen; 

2) onvoldoende supervisie over het werk van de tijdelijke basisarts heeft gegeven, inclusief het 

niet goed op de hoogte zijn van de aan- of afwezigheid van deze arts, waardoor klaagsters 

moeder ernstige decompensatio cordis ontwikkelde. 

3) zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige nalatigheid met de dood tot gevolg, door 

onvoldoende supervisie over het werk van de tijdelijke basisarts te hebben uitgeoefend, 

vergelijkbaar met eerdere incidenten; 

4) veel te traag actie heeft ondernomen toen patiënte ineens ziek werd en de ernst onvoldoende 

heeft ingeschat, vergelijkbaar met eerdere incidenten; 

5) heeft gelogen over het tijdstip waarop ze telefonisch contact met klaagster zou hebben 

opgenomen omtrent het ziek worden van klaagsters moeder als ook over het tijdstip waarop 

verweerster de ambulance zou hebben besteld - later heeft verweerster ook nog eens gepoogd 

klaagster te overtuigen van de juistheid van deze tijdstippen; 

RTG Amsterdam: Klacht (in al haar onderdelen) ongegrond. 

Gemachtigde specialist ouderengeneeskunde: mr. O.L. Nunes te Utrecht 

 

C2021/1040 

Klacht: Klacht tegen (destijds) basisarts. Klaagster dient een klacht in over de behandeling van 

wijlen haar moeder tegen een (destijds) basisarts en een specialist ouderengeneeskunde 

(C2021/1039). Klaagster verwijt de basisarts dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige 

nalatigheid met de dood tot gevolg, door rapportages van zowel de verzorging als klaagster met 

betrekking tot klaagsters moeder onvoldoende in zijn besluitvorming te hebben meegenomen in de 

afweging patiënte al dan niet nader te onderzoeken op een mogelijke urineweginfectie. Hij heeft 

hierover ook niet overlegd met de superviserend specialist ouderengeneeskunde.  

RTG Amsterdam: Klacht (in al haar onderdelen) ongegrond 

Gemachtigde arts: mr. O.L. Nunes te Utrecht 

 

middag 

13.00 C2021/1042 klager / specialist ouderengeneeskunde (L)    

14.00 C2021/1083 klaagster / klinisch geriater (U)      

     

C2021/1042 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Klager is de zoon van de in 2020 overleden 

patiënte. Patiënte heeft tot aan haar overlijden in haar eigen woning gewoond. Patiënte leed aan 

dementie en was aangewezen op thuiszorg. Klager nam zelf ook een belangrijk deel van de zorg op 

zich. Verweerster heeft na onderzoek een geneeskundige verklaring afgegeven als bedoeld in artikel 

2 Bopz. Zij adviseerde gedwongen opname, maar ook 24-uurs zorg zou een mogelijke uitkomst zijn 

als klager deze zelf zou regelen, omdat deze niet door thuiszorg kon worden geleverd. 

Klager verwijt verweerster: 

1) dat zij ondanks herhaaldelijke en nadrukkelijke verzoeken weigerde om onderzoek naar de 

feiten te doen; 



2) dat zij doelbewust patiënte grote angsten heeft aangejaagd en een onterechte rechtsgang heeft 

 ingezet; 

3) dat zij zonder zich te legitimeren, onder valse voorwendselen het woonhuis van patiënte is  

 binnengedrongen.  

RTG Eindhoven: Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde specialist ouderengeneeskunde: mr. D. Schut-Wolfs te Amsterdam 

 

C2021/1083 

Klacht: Klacht tegen klinisch geriater. Klaagster is het nichtje van een begin 2021 overleden 

patiënte. Zij verwijt de klinisch geriater dat zij haar tante onterecht heeft gediagnosticeerd met 

dementie en dat zij - ondanks het verzoek van klaagster daartoe - heeft geweigerd om fatsoenlijk 

onderzoek te doen. Door die verkeerde diagnose heeft haar tante een lijdensweg moeten afleggen, 

aldus klaagster.  

Voorzitter RTG: Klaagster kan, na het overlijden van haar tante, niet geacht worden met de 

indiening van de klacht de wil van haar tante (bij leven) te vertegenwoordigen. Klaagster is daarom 

kennelijk niet-ontvankelijk in de klacht.   

Gemachtigde klinisch geriater: mr. O.L. Nunes te Utrecht 

 

maandag 21 februari 2022 

ochtend  
10.00 C2021.038 klager / bedrijfsarts (Flevo)      

11.00 C2021/1062 bedrijfsarts (NB) / klager      

 

C2021.038 

Klacht: Klacht tegen bedrijfsarts. Klager heeft zich op enig moment ziekgemeld bij zijn werkgever. 

Klager is toen begeleid door een bedrijfsarts en een re-integratiecoach van een arbodienst. Nadien is 

klagers werkgever van arbodienst veranderd. De nieuwe arbodienst werkt met zelfstandig gevestigde 

bedrijfsartsen, waaronder verweerder. Klager verwijt verweerder: 

1. dat de praktijkruimte niet voldoet aan de gestelde normen/eisen; 

2. dat beklaagde te snel, zonder zorgvuldig onderzoek, heeft geoordeeld dat er sprake was van 

 een arbeidsconflict; 

3. dat beklaagde zonder zijn toestemming contact heeft opgenomen met zijn coach; 

4. dat de probleemanalyse vol fouten, verkeerde aannames en leugens staat; 

5. dat klager geen klacht kon indienen bij beklaagde omdat hij geen klachtenregeling heeft. 

RTG Zwolle: Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde bedrijfsarts: mr. D.M. Pot te Utrecht 

 

C2021/1062 

Klacht: Klacht tegen bedrijfsarts. Klager heeft na een oproep het spreekuur van de arbo-

verpleegkundige van verweerder bezocht. Klager verwijt verweerder, bedrijfsarts, dat hij: 

1. klagers medisch onderzoek niet zelf heeft uitgevoerd, terwijl dat wel had gemoeten, maar in  

 plaats daarvan klager heeft laten zien en horen door een medewerker van de arbodienst; 

2. eerst geprobeerd heeft een second opinion-traject, waar klager wettelijk en volgens de CAO 

recht op heeft, tegen te houden en toen het eindelijk zover was dat verweerder zei het toch in 

gang te zetten, de verdere begeleiding van klager heeft beëindigd; 

3. de begeleiding van klager heeft beëindigd.  

RTG Eindhoven: Ad 1 en 2): ongegrond. Ad 3): gegrond. Berisping met publicatie in 

geanonimiseerde vorm.  

Gemachtigde klager: mr. I.M. van den Heuvel te Roosendaal  



middag 

13.00 C2021.061 klagers / kinderarts (Gld)    

 C2021.062 zelfde klagers / kinderarts (Gld)    

 C2021.063 zelfde klagers / kinderarts (destijds AIOS) (Gld)   

  C2021.064 zelfde klagers / neuroloog (Gld)    

C2021.065 zelfde kinderarts (C2021.061) / zelfde klagers    

 

 C2021.061 

Klacht: Klacht tegen kinderarts. Deze klacht is één van meer klachten ingediend naar aanleiding van 

de behandeling van de zoon van klagers (patiënt) die op zesjarige leeftijd is overleden. Patiënt is op 

een zaterdag via de spoedeisende hulp opgenomen op de kinderafdeling met (onverklaarde) 

hoofdpijnaanvallen. Patiënt had eerder een middenoorontsteking gehad. Op zondagmiddag is een 

lumbaalpunctie gedaan en bleek een bacteriële meningitis. Patiënt is enkele weken later overleden. 

Klagers hebben 16 verwijten geformuleerd over het handelen van beklaagde als hoofdbehandelaar en 

eindverantwoordelijk kinderarts. 

RTG Zwolle: Het college oordeelt dat beklaagde op een aantal momenten onvoldoende invulling 

heeft gegeven aan haar rol van (superviserend) kinderarts door patiënt niet zelf te boordelen. Ook is 

beklaagde onvoldoende nagegaan of nader onderzoek aangewezen was. Zo heeft zij haar 

bevindingen en overwegingen niet met een KNO-arts besproken en heeft zij (herhaling van) 

bloedonderzoek achterwege gelaten. Klacht in zoverre gegrond.  

Legt een berisping op; Verklaart klacht over natraject ongegrond. Geanonimiseerde publicatie. 

 Gemachtigde kinderarts: mr. K. Mous te Nijmegen 

  

 C2021.062 

Klacht: Klacht tegen kinderarts. Deze klacht is één van meer klachten ingediend naar aanleiding van 

de behandeling van de zoon van klagers (patiënt) die op zesjarige leeftijd is overleden. Patiënt is op 

een zaterdag via de spoedeisende hulp opgenomen op de kinderafdeling met (onverklaarde) 

hoofdpijnaanvallen. Patiënt had eerder een middenoorontsteking gehad. Op zondagmiddag is 

beklaagde bij de behandeling betrokken, is een lumbaalpunctie gedaan en bleek een bacteriële 

meningitis. Patiënt is enkele weken later overleden. Klagers hebben 15 klachtonderdelen 

geformuleerd over het handelen van beklaagde als hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk 

kinderarts. 

RTG Zwolle: Verklaart klacht ongegrond. Geanonimiseerde publicatie. 

 Gemachtigde kinderarts: mr. K. Mous te Nijmegen 

 

 C2021.063 

Klacht: Klacht tegen destijds AIOS kindergeneeskunde. Deze klacht is één van meer klachten 

ingediend naar aanleiding van de behandeling van de zoon van klagers (patiënt). Patiënt is op een 

zaterdag via de spoedeisende hulp opgenomen op de kinderafdeling met (onverklaarde) 

hoofdpijnaanvallen. Patiënt had eerder een middenoorontsteking gehad. Op zondagmiddag is een 

lumbaalpunctie gedaan en bleek een bacteriële meningitis. Patiënt is enkele weken later overleden. 

Klagers verwijten beklaagde onzorgvuldig handelen tijdens de opname. Klagers hebben 13 verwijten 

geformuleerd over het handelen van beklaagde als waarnemend hoofdbehandelaar en superviserend 

AIOS kindergeneeskunde. 

RTG Zwolle: Het college oordeelt dat beklaagde door patiënt niet zelf te beoordelen en de 

voorgenomen lumbaalpunctie niet met de nodige voortvarendheid uit te voeren of daarvoor hulp te 

vragen aan haar supervisor, niet binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is 

gebleven. Klacht in zoverre gegrond. Waarschuwing. Geanonimiseerde publicatie. 

 Gemachtigde kinderarts (destijds AIOS): mr. K. Mous te Nijmegen 

 



 C2021.064 

Klacht: Klacht tegen neuroloog. Deze klacht is één van meer klachten ingediend naar aanleiding van 

de behandeling van de zoon van klagers (patiënt) die op zesjarige leeftijd is overleden. Patiënt is op 

een zaterdag via de spoedeisende hulp opgenomen op de kinderafdeling met (onverklaarde) 

hoofdpijnaanvallen. Patiënt had eerder een middenooronsteking gehad. Op zondagmiddag is een 

lumbaalpunctie gedaan en bleek een bacteriële meningitis. Patiënt is enkele weken later overleden. 

Klagers verwijten beklaagde (superviserend neuroloog) onzorgvuldig handelen tijdens de opname en 

het natraject. Klagers hebben 11 verwijten geformuleerd over het handelen van beklaagde als 

medebehandelaar en eindverantwoordelijk neuroloog.  

RTG Zwolle: Klacht ongegrond. Geanonimiseerde publicatie. 

 Gemachtigde neuroloog: mr. K. Mous te Nijmegen 

 

C2021.065 

Klacht: Klacht tegen kinderarts. Deze klacht is één van meer klachten ingediend naar aanleiding van 

de behandeling van de zoon van klagers (patiënt) die op zesjarige leeftijd is overleden. Patiënt is op 

een zaterdag via de spoedeisende hulp opgenomen op de kinderafdeling met (onverklaarde) 

hoofdpijnaanvallen. Patiënt had eerder een middenooronsteking gehad. Op zondagmiddag is een 

lumbaalpunctie gedaan en bleek een bacteriële meningitis. Patiënt is enkele weken later overleden. 

Klagers hebben 16 verwijten geformuleerd over het handelen van beklaagde als hoofdbehandelaar en 

eindverantwoordelijk kinderarts. 

RTG Zwolle: Het college oordeelt dat beklaagde op een aantal momenten onvoldoende invulling 

heeft gegeven aan haar rol van (superviserend) kinderarts door patiënt niet zelf te boordelen. Ook is 

beklaagde onvoldoende nagegaan of nader onderzoek aangewezen was. Zo heeft zij haar 

bevindingen en overwegingen niet met een KNO-arts besproken en heeft zij (herhaling van) 

bloedonderzoek achterwege gelaten. Klacht in zoverre gegrond.  

Legt een berisping op; Verklaart klacht over natraject ongegrond. Geanonimiseerde publicatie. 

 Gemachtigde kinderarts: mr. K. Mous te Nijmegen 

 

woensdag 23 februari 2022 

ochtend  
10.00 C2021/1111 klager / verpleegkundige (NH)     

11.00 C2020.275 verpleegkundige (Flevo) / klaagster      

   

C2021/1111 

Klacht: klacht tegen een verpleegkundige. Klager is de zoon van de wijlen patiënte. Patiënte is na 

een hersenbloeding opgenomen geweest in het ziekenhuis en op enig moment overgeplaatst naar het 

verpleeghuis waar de verpleegkundige destijds werkzaam was als locatiemanager. Als gevolg van de 

hersenbloeding was het niet meer mogelijk om met patiënte te spreken en er werd een curator 

benoemd. Klager had de wens om patiënte terug te laten keren naar haar land van herkomst, om haar 

daar te laten verzorgen. In de periode tussen mei 2018 en september 2019 hebben gesprekken 

plaatsgevonden om te onderzoeken wat er nodig zou zijn om een eventueel vertrek van de patiënte 

naar haar land van herkomst te bewerkstelligen. Uiteindelijk is patiënte in oktober 2020 komen te 

overlijden. Klager verwijt de verpleegkundige dat hij de afspraak om zijn moeder terug te laten gaan 

naar het land van haar herkomst niet is nagekomen.  

RTG Amsterdam (voorzittersbeslissing): klacht kennelijk niet-ontvankelijk omdat het handelen 

van de verpleegkundige als locatiemanager niet kan worden geplaatst in het kader van de individuele 

gezondheidszorg. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr. M.S. Bettelheim te Amsterdam 

 

 



C2020.275 

Klacht: Klacht tegen verpleegkundige. Klaagster werd in 2009 opgenomen in het ziekenhuis bij een 

zwangerschap van 37 weken en 4 dagen omdat bij een echo was vastgesteld dat er sprake was van 

een groeiachterstand van de baby en te weinig vruchtwater, waarbij mogelijk sprake was van 

placenta-insufficiëntie. Klaagster verwijt beklaagde dat zij nalatig, onprofessioneel heeft gehandeld 

en niet adequaat volgens de professionele standaard heeft ingegrepen tijdens de bevalling van 

klaagster, waarbij klaagsters dochtertje levenloos werd geboren, en het bagatelliseren van de klachten 

van klaagster. 

RTG  Zwolle: Klacht gedeeltelijk ongegrond. Berisping. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr. R.J. Peet te Utrecht 

 

middag 

13.00 C2020.284 klaagster / verpleegkundige (ZH)   

 C2020.282 zelfde klaagster / arts (ZH)      

 C2020.283 zelfde klaagster / gynaecoloog (Gr)  

 

C2020.284 

Klacht: Klaagster is in 2017 in het ziekenhuis bevallen van haar zoon. Bij de bevalling is een 

totaalruptuur ontstaan. De beklaagde verpleegkundige heeft de dienstdoende ANIOS (eveneens 

aangeklaagd: C2020.282) tijdens de bevalling van klaagster als O&G verpleegkundige geassisteerd. 

Klaagster verwijt de beklaagde slechte nazorg te hebben geleverd. 

RTG Den Haag: Klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde verpleegkundige: mr. O.L. Nunes te Utrecht 

 

C2020.282 

Klacht: Klacht tegen gynaecoloog. Klaagster is in 2017 in het ziekenhuis bevallen van haar zoon. 

Bij de bevalling is een totaalruptuur ontstaan. Beklaagde was werkzaam als anios gynaecologie onder 

supervisie van de gynaecoloog (eveneens aangeklaagd: C2020.283). 

De klacht luidt als volgt: 

a) Beklaagde heeft zich aan malpractice bij de bevalling en de nazorg schuldig gemaakt; 

b) Klaagster is een niet goed werkende epidurale injectie gegeven; 

c) Klaagster moest van een verpleegkundige naar de douche lopen, waarbij zij door de slechte 

nazorg en het bloedverlies is flauwgevallen; 

d) Bij de check-ups na de bevalling is ondanks de gemelde pijn geen actie ondernomen; en 

e) Als gevolg hiervan moest klaagster voor de geboorte van haar tweede zoon een keizersnede 

ondergaan.  

RTG Den Haag: Klacht ongegrond. 

Gemachtigde arts: mr. O.L. Nunes te Utrecht 

 

C2020.283 

Klacht: Klacht tegen gynaecoloog. Klaagster is in 2017 in het ziekenhuis bevallen van haar zoon. 

Bij de bevalling is een totaalruptuur ontstaan. Beklaagde was werkzaam als chef de clinique en 

supervisor van de anios gynaecologie (eveneens aangeklaagd: C2020.282). 

De klacht luidt als volgt: 

a) Beklaagde heeft zich aan malpractice bij de bevalling en de nazorg schuldig gemaakt; 

b) Klaagster is een niet goed werkende epidurale injectie gegeven; 

c) Klaagster moest van een verpleegkundige naar de douche lopen, waarbij zij door de slechte  

 nazorg en het bloedverlies is flauwgevallen; 

d) Bij de check-ups na de bevalling is ondanks de gemelde pijn geen actie ondernomen; en 

e) Als gevolg hiervan moest klaagster voor de geboorte van haar tweede zoon een keizersnede  



 ondergaan.  

RTG Den Haag: Klacht ongegrond. 

Gemachtigde gynaecoloog: mr. O.L. Nunes te Utrecht 

 

maandag 28 februari 2022 

ochtend  
10.30 C2021/1022 fysiotherapeut (Gld) / IGJ     

 

C2021/1022 

Klacht: Klacht tegen fysiotherapeut. Klaagster verwijt beklaagde dat de fysiotherapeut: 

1. tijdens de behandelrelatie niet de professionele distantie, zoals hij die had behoren te houden  

gelet op zijn professie, heeft gehouden tot patiënte en is verder tot de persoonlijke levenssfeer 

van patiënte doorgedrongen dan noodzakelijk was in het kader van de behandeling; 

2. ernstig seksueel grensoverschrijdend heeft gehandeld jegens zijn patiënte; 

3. hij de behandeling van patiënte niet heeft beëindigd, noch heeft hij patiënte overgedragen aan 

een collega op het moment dat andere dan zakelijke en in een professionele hulpverlenings-

situatie passende gevoelens een rol gingen spelen; 

4. hij niet professioneel heeft gehandeld als bedoeld in het beroepsprofiel. 

RTG Zwolle: Beklaagde was eerder door tuchtcollege voor twaalf maanden onvoorwaardelijk 

geschorst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens patiënte. Beklaagde blijkt op het 

moment van behandeling van die tuchtzaak andermaal een relatie met een (andere) patiënt te hebben 

gehad. Hij heeft daarover geen openheid gegeven. Het college is niet overtuigd van de intrinsieke 

motivatie van beklaagde om aan zijn problemen te werken. Klacht gegrond. Doorhaling. Voorlopige 

voorziening. Publicatie in geanonimiseerde vorm. 

Gemachtigde fysiotherapeut: mr.dr. L.A.P. Arends te Nijmegen 

 

middag 
13.00 C2021/1101 klaagster / huisarts (ZH)       

14.00 C2021/1158 klager / huisarts (NH)      

15.00 C2021/1156 klaagster / huisarts (U)     

 C2021/1157 zelfde klaagster / huisarts (U) 

 

C2021/1101 

Klacht: Klacht tegen huisarts. Klaagster is eind 2019 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: mr. P.H.N. Keuning-Taapken te Amsterdam 

 

C2021/1158 

Klacht: Klacht tegen huisarts werkzaam op de HAP. Klager is in de vroege avond door de beklaagde 

huisarts op de huisartsenpost (HAP) gezien, nadat klager die ochtend ook al door een andere huisarts 

op de HAP was gezien met hevige buikpijn. De buikpijn in de loop van de dag heviger geworden. De 

huisarts heeft klager onderzocht en doorverwezen naar de SEH vanwege dreigende gecompliceerde 

diverticulitis. De klacht houdt in dat verweerder zeer nalatig, zeer onzorgvuldig en duidelijk 

verwijtbaar heeft gehandeld. Bovendien heeft verweerder zeer slecht gecommuniceerd en ontbrak het 



hem aan inlevingsvermogen. Klager heeft zich op geen enkel moment serieus genomen gevoeld. 

Verweerder reageerde niet op de verandering in de door klager benoemde pijnklachten en nam geen 

pro-actieve houding aan. Zo zag hij geen meerwaarde in het controleren van ontstekingswaarden en 

heeft hij geen enkele vraag gesteld over de geconstateerde diverticulitis van enkele weken eerder. 

Ook communiceerde hij niet over eventuele vermoedens of diagnoses en moest klager aandringen op 

een verwijzing naar de SEH, aldus klager 

RTG Amsterdam: Verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde huisarts: mr. M.E.M. van Eeden te Utrecht 

 

C2021/1156 

Klacht: Klacht tegen huisarts werkzaam als waarnemend huisarts. Klaagster heeft telefonisch 

contact opgenomen met de huisartspraktijk vanwege oorklachten. De huisarts (eveneens 

aangeklaagd: C2021/1157) heeft klaagster via de assistente geadviseerd om paracetamol te nemen en 

het nog maximaal drie dagen aan te kijken. De volgende dag kwam klaagster bij verweerster die de 

diagnose otitis media met effusie (OME) van het linkeroor stelde, adviseerde neusspray te gebruiken, 

bij geen verbetering retour te komen en het andere oor te laten uitspuiten. Dit was een eenmalig 

consult. In de week daarop is klaagster twee keer door een andere waarnemend huisarts gezien, die 

klaagster uiteindelijk heeft doorverwezen naar de KNO-arts. De KNO-arts heeft bij klaagster de 

diagnose ‘sudden deafness’ gesteld. Klaagster is blijvend doof aan haar linkeroor met tinnitus en 

hyperacusis. 

De klacht houdt in dat verweerster ten onrechte niet de diagnose “sudden deafness” heeft gesteld. 

RTG Amsterdam: Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachigde huisarts: mr. S.J. Muntinga te Utrecht 

 

C2021/1157 

Klacht: Klacht tegen huisarts en praktijkhouder. Klaagster heeft telefonisch contact opgenomen met 

de huisartspraktijk vanwege oorklachten. Verweerster heeft klaagster via de assistente geadviseerd 

om paracetamol te nemen en het nog maximaal drie dagen aan te kijken. De volgende dag kwam 

klaagster bij de waarnemend huisarts (C2021/1156). De waarnemend huisarts stelde de diagnose 

otitis media met effusie (OME) van het linkeroor en adviseerde neusspray te gebruiken, bij geen 

verbetering retour te komen en het andere oor te laten uitspuiten. Dit was een eenmalig consult. In de 

week daarop is klaagster twee keer door een andere waarnemend huisarts gezien, die klaagster 

uiteindelijk heeft doorverwezen naar de KNO-arts. De KNO-arts heeft bij klaagster de diagnose 

‘sudden deafness’ gesteld. Klaagster is blijvend doof aan haar linkeroor met tinnnitus en hyperacusis. 

De klacht houdt in dat verweerster ten onrechte niet de diagnose “sudden deafness” heeft gesteld. 

Volgens klaagster is er een delay ontstaan. Ook heeft verweerster volgens klaagster een passieve 

houding aangenomen nadat zij bekend werd met een gemiste diagnose en de ernstige gevolgen 

daarvan en heeft zij volgens klaagster niet in lijn met de KNMG-handreiking ‘Omgaan met 

incidenten en klachten’ gehandeld. 

RTG Amsterdam: Verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde huisarts: mr. J.S.M. Brouwer te Amsterdam 


