
PERSLIJST CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR MAART 2023 

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 1 maart 2023 

ochtend 

10.30 C2022/1644 klaagster/(destijds) chirurg (GR) 

 C2022/1645 klaagster/(destijds) chirurg (GR) 

 C2022/1646 klaagster/chirurg (GLD) 

 

C2022/1644 

Klacht: Klacht tegen chirurg. Klaagster is na een val overgebracht naar een ziekenhuis, waar een 

gebroken ruggenwervel werd geconstateerd. Aangezien er mogelijk een operatie zou moeten volgen, 

is klaagster vijf dagen later overgebracht naar een ander ziekenhuis. De chirurg was destijds 

werkzaam in dat tweede ziekenhuis en raakte in die hoedanigheid betrokken bij de behandeling van 

klaagster. Klaagster verwijt de chirurg (a) het niet verrichten van zorgvuldig onderzoek op de SEH, 

(b) het inzetten van conservatief beleid, (c) dat hij klager niet over deze keuze heeft geïnformeerd, 

(d) dat hij onderdeel deel was van een visite zonder te weten wat er aan de hand was, (e) dat hij een 

onverantwoorde beslissing heeft genomen door klaagster uit het ziekenhuis te ontslaan met 

pijnklachten en neurologische uitval, (f) dat hij pas op een bepaalde datum de instabiele wervelbreuk 

heeft laten beoordelen en (g) dat hij de verslaglegging op onzorgvuldige wijze heeft vastgelegd. 

RTG Zwolle: verklaart de klachtonderdelen c) en g) gegrond; verklaart de overige klachtonderdelen 

ongegrond; legt aan de chirurg een waarschuwing op. 

Gemachtigde chirurg: dhr. mr. drs. M. Kremer te Groningen 

 

C2022/1645 

Klacht: Klacht tegen chirurg. Klaagster is na een val overgebracht naar een ziekenhuis, waar een 

gebroken ruggenwervel werd geconstateerd. Aangezien er mogelijk een operatie zou moeten volgen, 

is klaagster vijf dagen later overgebracht naar een ander ziekenhuis. De chirurg was destijds 

werkzaam in dat tweede ziekenhuis en raakte in die hoedanigheid betrokken bij de behandeling van 

klaagster. Klaagster verwijt de chirurg (a) dat hij als hoofdbehandelaar onvoldoende overzicht had 

over de behandeling van klaagster, (b) dat hij onderdeel deel was van een visite zonder te weten wat 

er aan de hand was, (c) dat hij een onverantwoorde beslissing heeft genomen door klaagster uit het 

ziekenhuis te ontslaan met pijnklachten en neurologische uitval, (d) dat hij pas op een bepaalde 

datum de instabiele wervelbreuk heeft laten beoordelen en (e) dat hij de verslaglegging op 

onzorgvuldige wijze heeft vastgelegd. 

RTG Zwolle: verklaart de klacht ongegrond.    

Gemachtigde chirurg: dhr. mr. drs. M. Kremer te Groningen 

    

 



C2022/1646 

Klacht: Klacht tegen traumachirurg. Klaagster is na een val overgebracht naar een ziekenhuis, waar 

een gebroken ruggenwervel werd geconstateerd. Aangezien er mogelijk een operatie zou moeten 

volgen, is klaagster vijf dagen later overgebracht naar een ander ziekenhuis. De chirurg was destijds 

werkzaam in dat tweede ziekenhuis en raakte in die hoedanigheid betrokken bij de behandeling van 

klaagster. Klaagster verwijt de chirurg (a) dat zij heeft nagelaten het mobiliseren zorgvuldig te 

monitoren en te documenteren, (b) dat zij heeft nagelaten het mobiliseren af te stemmen op de geuite 

klachten en deze nader te onderzoeken, (c) dat zij een onverantwoorde beslissing heeft genomen door 

klaagster uit het ziekenhuis te ontslaan met pijnklachten en neurologische uitval, (d) dat zij pas op 

een bepaalde datum de instabiele wervelbreuk heeft laten beoordelen, (e) dat zij de verslaglegging op 

onzorgvuldige wijze heeft vastgelegd en (f) dat zij onderdeel was van een visite zonder te weten wat 

er aan de hand was.  

RTG Zwolle: verklaart de klacht ongegrond.       

Gemachtigde chirurg: dhr. mr. drs. M. Kremer te Groningen 

 

woensdag 8 maart 2023 

ochtend 

11.00 C2022/1295 klaagster/psychiater (FR)     

12.00 C2021/1119 klager/arts (ZH)      

 C2021/1120 klager/psychiater (ZH)      

 C2021/1121 klager/psychiater (ZH)      

            

 C2022/1295 

Klacht: Klacht tegen een psychiater. Klaagster en de vader van haar dochter waren gezamenlijk 

belast met het gezag over de dochter. In 2012 is bij beschikking van de rechtbank de dochter onder 

toezicht gesteld van de jeugdbescherming, waarbij tevens een jeugdbeschermer/gezinsvoogd werd 

aangesteld. In samenspraak met klaagster en de vader heeft de gezinsvoogd de dochter aangemeld 

voor een intake bij een gespecialiseerde jeugdzorginstelling. De beklaagde psychiater was als kinder- 

en jeugdpsychiater werkzaam voor die instelling en betrokken bij het onderzoek naar de dochter. 

Begin 2018 hebben de psychiater en een gz-psycholoog een door hen opgesteld rapport van een 

psychodiagnostisch onderzoek van de dochter aan de gezinsvoogd, vader en aan klaagster doen 

toekomen. De gezinsvoogd heeft een afschrift van het onderzoeksrapport aan de rechtbank doen 

toekomen. Het Gerechtshof heeft bij beschikking de vader met het eenhoofdig gezag over de dochter 

belast. Klaagster verwijt de psychiater – zakelijk weergegeven-  dat: 

1. De onderzoeksvragen voor haar niet duidelijk waren en dat zij het basisplan niet begreep. 

Ook zou beklaagde geen notie hebben genomen van de context; 

2. Beklaagde zich niet aan de vraagstelling heeft gehouden, dan wel de vraagstelling 

eigenhandig heeft uitgebreid; 

3. Zij niet is geïnformeerd over de conclusies van het psychodiagnostisch onderzoek van haar 

dochter; 

4. Zij niet vooraf is geïnformeerd over de conclusies van het psychodiagnostisch onderzoek van 

haar dochter; 

5. Feiten en meningen in het rapport niet duidelijk zijn gescheiden; 



6. Beklaagde een voorbehoud in haar rapport had moeten maken, nu het rapport gebruikt zou 

worden in een juridische procedure; 

7. In het rapport niet op een inzichtelijke en consistente wijze uiteen wordt gezet op welke 

gronden de conclusies steunen; 

8. Zij niet heeft kunnen reageren op de fouten, aannames, veronderstellingen en conclusies uit 

het rapport; 

9. Haar opmerkingen niet zijn opgenomen in het rapport, 

10. Zij geen inzage of afschrift van het dossier heeft ontvangen; 

11. Het rapport van het psychodiagnostisch onderzoek niet voldoet aan de daaraan te stellen 

eisen; 

12. De inhoud van het aanvullend verslag niet voldeed aan hetgeen was toegezegd door de 

psychiater. 

RTG Groningen: verklaart klachtonderdelen 3,4,5,6,7,8,9,10 en 11 gegrond; verklaart 

klachtonderdelen 1,2 en 12 ongegrond; legt aan de psychiater een berisping op; veroordeeld de 

psychiater in de kosten van klaagster van in totaal EURO 584,-. 

Gemachtigde klaagster: mw. mr. C.M.D. de Waele te Amsterdam 

Gemachtigde psychiater: mw. mr. L.J. Bergsma te Rotterdam 

 

C2021/1119 

Klacht: Klacht tegen arts. De dochter van klager is in 2020 vanwege haar lage gewicht en 

bradycardie opgenomen in het ziekenhuis. Daar is zij gediagnosticeerd met anorexia nervosa. Enkele 

weken later is de dochter uit het ziekenhuis ontslagen. Nadien is zij – aanvankelijk voor een second 

opinion/advies over een psychiatrische behandeling - verwezen naar de afdelingen kinder- en 

jeugdpsychiatrie en kindergeneeskunde van een ander ziekenhuis. Beklaagde was daar op dat 

moment werkzaam als arts in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater. Zij heeft aan klager een brief 

over het behandelplan voor de dochter van klager gestuurd. In dat tweede ziekenhuis is een 

behandeling voor eetstoornissen gestart. Klager verwijt beklaagde dat zij: 

a) onvoldoende onderzoek heeft verricht en geen goed integraal behandelplan heeft opgesteld; 

b) niet naar het onderliggende probleem heeft gekeken; 

c) klager niet heeft betrokken bij genomen beslissingen en de behandeling; 

d) de brieven en vragen van klager onbeantwoord heeft gelaten; 

RTG Den Haag: verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde arts: dhr. mr. M.A. Voskamp te Rotterdam 

 

C2021/1120 

Klacht: Klacht tegen psychiater. De dochter van klager is in 2020 vanwege haar lage gewicht en 

bradycardie opgenomen in het ziekenhuis. Daar is zij gediagnosticeerd met anorexia nervosa. Enkele 

weken later is de dochter uit het ziekenhuis ontslagen. Nadien is zij – aanvankelijk voor een second 

opinion/advies over een psychiatrische behandeling - verwezen naar de afdelingen kinder- en 

jeugdpsychiatrie en kindergeneeskunde van een ander ziekenhuis. Beklaagde was daar werkzaam als 

kinder- en jeugdpsychiater. Beklaagde heeft – onder meer – klager per brief uitleg gegeven over de 

in het ziekenhuis geplande afspraken. Naar aanleiding van klagers reactie op die brief is aan hem – 



mede namens beklaagde – een nieuwe brief over de geplande onderzoeken geschreven. In dat tweede 

ziekenhuis is een behandeling voor eetstoornissen gestart. Klager verwijt beklaagde dat zij: 

a) primair belast is met de coördinatie van de intake en de behandeling en dat zij er daardoor 

verantwoordelijk voor is dat er onvoldoende onderzoek is verricht en geen goed integraal 

behandelplan is opgesteld;  

b) niet naar het onderliggende probleem heeft gekeken; 

c) klager niet heeft betrokken bij haar beslissingen en handelingen; 

d) de brieven en vragen van klager onbeantwoord heeft gelaten; 

RTG Den Haag: verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde psychiater: dhr. mr. M.A. Voskamp te Rotterdam 

 

C2021/1121 

Klacht: Klacht tegen psychiater. De dochter van klager is in 2020 vanwege haar lage gewicht en 

bradycardie opgenomen in het ziekenhuis. Daar is zij gediagnosticeerd met anorexia nervosa. Enkele 

weken later is de dochter uit het ziekenhuis ontslagen. Nadien is zij – aanvankelijk voor een second 

opinion/advies over een psychiatrische behandeling - verwezen naar de afdelingen kinder- en 

jeugdpsychiatrie en kindergeneeskunde van een ander ziekenhuis. Beklaagde was daar werkzaam als 

afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie. Beklaagde heeft – onder meer – met klager 

gecorrespondeerd over de vraag of voldoende was voorzien in een medisch diagnostisch onderzoek 

en een daarop gebaseerd behandelplan. In dat tweede ziekenhuis is een behandeling voor 

eetstoornissen gestart. Klager verwijt beklaagde dat zij: 

a) onvoldoende onderzoek heeft verricht en geen goed integraal behandelplan heeft opgesteld;  

b) niet naar het onderliggende probleem heeft gekeken; 

c) klager niet heeft betrokken bij haar beslissingen en handelingen; 

d) de brieven en vragen van klager onbeantwoord heeft gelaten; 

RTG Den Haag: verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde psychiater: dhr. mr. M.A. Voskamp te Rotterdam 

 

middag 

14.00 C2022/1661 klager/plastisch chirurg (Gld)   

15.00 C2022/1452 klaagster/plastisch chirurg (ZH)     

 C2022/1453 plastisch chirurg (ZH)/klaagster in eerste aanleg     

            

            

C2022/1661 

Klacht: Klacht tegen plastisch chirurg. Klager verwijt de plastisch chirurg dat hij de neus van klager 

bij de operatie op 24 augustus 2016 permanent heeft beschadigd door te veel weefsel en kraakbeen af 

te snijden waardoor er weefsel achter het oor van klager gebruikt moest worden om de neus te 

reconstrueren en het resultaat daarvan nog niet naar tevredenheid is. 

RTG Zwolle: verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde plastisch chirurg: dhr. mr. M.F. Mooibroek te Utrecht 



 

C2022/1452 

Klacht: Klacht tegen een plastisch chirurg. Klaagster meldde zich met een wens voor een hals- en 

kaaklijn correctie bij de kliniek waar de plastisch chirurg destijds werkzaam was. De plastisch 

chirurg zag klaagster voor het eerst eind september 2018. Bij het consult was tevens een consulent 

aanwezig die vertaalde. Volgens de (gedeeltelijk in het Duits opgestelde) anamnese stelde de 

plastisch chirurg een platysma plastiek voor. De ingreep vond plaats in oktober 2018. Klaagster was 

niet tevreden met het resultaat van de operatie. Nadien heeft er veelvuldig mailcontact over 

herstelbehandelingen plaatsgevonden tussen klaagster en (de praktijk van) de plastisch chirurg. In 

november 2019 heeft de plastisch chirurg een MACS lift uitgevoerd bij klaagster. Klaagster heeft 21 

klachtonderdelen aangevoerd die er in de kern op neerkomen dat de informed consent voor de 

ingreep in oktober 2018 en de aanloop daarnaartoe ontbreekt, dat zij zich beklaagd over de wijze van 

totstandkoming van de behandelovereenkomst, dat de plastisch chirurg geen adequaat pre-operatief 

gesprek met klaagster heeft gevoerd, en dat de ingrepen niet naar de stand van het vak zijn 

uitgevoerd. 

RTG Zwolle: Verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond, beveelt de doorhaling van de inschrijving in 

het BIG-register, bepaalt dat bij wege van voorlopige voorziening, bedoeld in artikel 48 negende lid 

Wet BIG, de plastisch chirurg terstond wordt geschorst in de bevoegdheden verbonden aan de 

inschrijving in het BIG-register, verklaart de overige klachtonderdelen ongegrond; bepaalt de 

publicatie van deze beslissing. 

Gemachtigde plastisch chirurg: dhr. mr. E.J.C. de Jong te Utrecht  

 

C2022/1453 

Klacht: Klacht tegen een plastisch chirurg. Klaagster meldde zich met een wens voor een hals- en 

kaaklijn correctie bij de kliniek waar de plastisch chirurg destijds werkzaam was. De plastisch 

chirurg zag klaagster voor het eerst eind september 2018. Bij het consult was tevens een consulent 

aanwezig die vertaalde. Volgens de (gedeeltelijk in het Duits opgestelde) anamnese stelde de 

plastisch chirurg een platysma plastiek voor. De ingreep vond plaats in oktober 2018. Klaagster was 

niet tevreden met het resultaat van de operatie. Nadien heeft er veelvuldig mailcontact over 

herstelbehandelingen plaatsgevonden tussen klaagster en (de praktijk van) de plastisch chirurg. In 

november 2019 heeft de plastisch chirurg een MACS lift uitgevoerd bij klaagster. Klaagster heeft 21 

klachtonderdelen aangevoerd die er in de kern op neerkomen dat de informed consent voor de 

ingreep in oktober 2018 en de aanloop daarnaartoe ontbreekt, dat zij zich beklaagd over de wijze van 

totstandkoming van de behandelovereenkomst, dat de plastisch chirurg geen adequaat pre-operatief 

gesprek met klaagster heeft gevoerd, en dat de ingrepen niet naar de stand van het vak zijn 

uitgevoerd.  

RTG Zwolle: Verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond, beveelt de doorhaling van de inschrijving in 

het BIG-register, bepaalt dat bij wege van voorlopige voorziening, bedoeld in artikel 48 negende lid 

Wet BIG, de plastisch chirurg terstond wordt geschorst in de bevoegdheden verbonden aan de 

inschrijving in het BIG-register, verklaart de overige klachtonderdelen ongegrond; bepaalt de 

publicatie van deze beslissing. 

Gemachtigde plastisch chirurg: dhr. mr. E.J.C. de Jong te Utrecht 



 

  

woensdag 15 maart 2023 

ochtend 

10.00 C2022/1393 klager/orthopedisch chirurg (UT)    

11.00 C2022/1351 klager/orthopedisch chirurg (NH)    

            

            

            

C2022/1393 

Klacht: Klager is geopereerd aan een gebroken sleutelbeen maar bleef pijnklachten houden 

waarvoor hij naar verweerder, orthopedisch chirurg is gestuurd. Verweerder heeft hem een aantal 

injecties toegediend en daarna, omdat de pijn bleef, een MRI laten maken en vervolgens 

doorverwezen naar een neuroloog. Klager verwijt verweerder dat hij willens en wetens de diagnose 

zenuwontsteking heeft gesteld, terwijl die diagnose niet is gebaseerd op enig onderzoek. Ook vindt 

klager dat verweerder arrogant, onbeschoft en niet empathisch is geweest.  

RTG Den Bosch: Ongegrond 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: dhr. mr. R.J. Peet te Utrecht 

 

C2022/1351 

Klacht: Klager heeft in 2015 met zijn scooter een aanrijding gehad met een auto. Op de naar 

aanleiding daarvan gemaakte röntgenfoto’s van nek, rug, ribben en knie waren geen afwijkingen te 

zien. Klager is behandeld door een fysiotherapeut en een neuroloog. Om de mate van invaliditeit als 

gevolg van het ongeval vast te stellen heeft verweerder, orthopedisch chirurg, op verzoek van zowel 

klager als de verzekeraar van de bij de aanrijding betrokken automobilist, klager in 2021 onderzocht 

en een conceptrapport opgesteld. Klager heeft gebruik gemaakt van zijn blokkeringsrecht en het 

rapport is niet aan de verzekeraars verzonden. Klager verwijt verweerder het volgende: 

1. Het onderzoek is niet onafhankelijk en het is ondeskundig en incompleet uitgevoerd; 

2. Het feitencomplex en de diagnoses zijn veelal gebaseerd op aannames en hypotheses; 

3. Een eindsituatie-onderzoek moet zorgvuldig en vakkundig worden uitgevoerd, wat hier niet 

het geval is geweest. Verweerder heeft het letsel gebagatelliseerd en codetaal gebruikt in de 

rapportage.  

RTG Amsterdam: Kennelijk ongegrond 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mw. mr. D. Benamari te Utrecht 

 

middag 

13.00 C2022/1471 klager/orthopedisch chirurg (DR)     

14.00 C2022/1432 klaagster/orthopedisch chirurg (L)    

            

            

            

 



C2022/1471 

Klacht: Klacht tegen een (destijds) orthopedisch chirurg. Klager is in 2015 van een ladder gevallen. 

In 2018 verzocht een medisch adviseur aan de orthopedisch chirurg om klager te onderzoeken en 

zich daarbij te beperken tot het aangedane lichaamsdeel. Begin december 2018 stelde de 

orthopedisch chirurg een conceptrapport op. Eind december 2018 reageerde klager schriftelijk op het 

rapport en  eind januari 2019 verstuurde de orthopedisch chirurg het definitieve rapport naar klager. 

Klager verwijt de orthopedisch chirurg -zakelijk weergegeven- dat hij een verkeerde conclusie heeft 

getrokken in een over klager uitgebrachte rapportage. Ten onrechte is de conclusie getrokken dat de 

breuk in klagers nek niet door de val van eind december 2015 is ontstaan. De orthopedisch chirurg 

heeft volgens klager niet zorgvuldig gehandeld in de totstandkoming van de rapportage. In het 

conceptrapport stonden fouten en pas na het conceptrapport is medisch informatie door het 

ziekenhuis overgelegd. De orthopedisch chirurg heeft niet alle benodigde medische informatie 

opgevraagd die nodig was voor een zorgvuldige rapportage.  

RTG Zwolle: verklaart de klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mw. mr. S.J. Muntinga te Utrecht 

 

 

C2022/1432 

Klacht: Klacht tegen een orthopedisch chirurg. Klaagster is in december 2017 thuis van de trap 

gevallen en heeft daarbij haar rechterschouder bezeerd. Uit een röntgenfoto van dezelfde dag bleek 

dat geen sprake was van ontwrichting of van een factuur. Twee weken later heeft de orthopedisch 

chirurg klaagster onderzocht. Er was daartoe een afspraak gemaakt op het spreekuur van de 

orthopedisch chirurg in het ziekenhuis waar hij toen werkte als arts in opleiding tot orthopedisch 

chirurg. Direct na zijn onderzoek heeft de orthopedisch chirurg overlegd met zijn supervisor. Samen 

hebben zij besloten tot conservatief beleid en tot het maken van een MRI-scan met contrast, indien 

de klachten na een aantal weken niet verbeterden. Klaagster verwijt de orthopedisch chirurg dat hij 

geen dan wel onvoldoende onderzoek heeft gedaan en niet de tijd heeft genomen voor een behoorlijk 

consult, dat hij ten onrechte een conservatieve behandeling is gestart en geen pijnmedicatie heeft 

voorgeschreven, dat hij klaagster niet actief heeft betrokken bij de besluitvorming; informed consent 

ontbrak, en dat hij onvoldoende verslag heeft gedaan/onvoldoende aantekeningen heeft gemaakt; een 

terugkoppeling naar de huisarts ontbreekt evenals de verwijzing naar de fysiotherapeut.  

RTG ’s-Hertogenbosch: Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde klager: dhr. mr. H.G.M. Hilkens 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mw. mr. S.J. Muntinga te Utrecht 

 

 

maandag 20 maart 2023 

ochtend 

11.00 C2022/1361 Klaagster /tandarts (GR)  

 

  

 



C2022/1361 

Klacht: Klaagster heeft zich vanwege een vastgestelde allergie tot beklaagde, tandarts, gewend met 

het verzoek om alle metalen uit haar gebit te verwijderen en metaalvrije kronen te plaatsen. Acht 

maanden na de behandeling kreeg klaagster toenemende klachten van mondbranden. Zij is hierop 

verwezen naar een internist en vervolgens ook naar het ACTA. Een adviserend tandarts van 

klaagsters verzekeraar heeft over de kronen bericht dat die niet geheel lege artis zijn vervaardigd en 

verder dat veel kronen niet op zijn plek zijn gekomen. Klaagster verwijt beklaagde dat: 

a. Hij bij de plaatsing van de kronen en facings geen rekening heeft gehouden met de bestaande 

allergieën, waardoor er bij klaagster ernstige allergische reacties zijn opgetreden; 

b. Hij een overeenkomst had gesloten met klaagster waarin niet alleen een 

inspanningsverplichting maar ook een resultaatverplichting was vastgelegd. Zowel in 

allergisch als in restauratief opzicht is de behandeling ernstig tekort geschoten; 

c. Hij volhardde in de opvatting dat er endocrien iets aan de hand was; 

d. Hij geen aandacht heeft geschonken aan de informatie van de internist en de dermatoloog; 

e. Hij geen actie heeft ondernomen om klaagster door een professor van het ACTA te laten 

beoordelen en adviseren; 

f. De restauratieve behandeling tekort is geschoten; 

g. De klus van het vervangen van de kronen en facings een haastklus is geweest waarbij geen 

enkele veiligheid in acht werd genomen, wat ook blijkt uit het medisch dossier. Het dossier 

bestaat vrijwel met name uit prestatiecodes, er werd geen informed consent, geen zorgvraag, 

zorgplan en behandelplan in het dossier vastgelegd. 

RTG Zwolle: F en g gegrond. Overige onderdelen ongegrond. Berisping 

Gemachtigde tandarts: mw. mr. M.H.M. Mook te Utrecht 

                

 

middag 

13.00 C2022/1711 huisarts (UT) /klaagster in eerste aanleg    

14.00 C2022/1721 klager/huisarts (ZH)    

15.00 C2022/1582 klaagster/huisarts (ZH)       

 C2022/1671 huisarts (ZH)/klaagster       

            

 

 C2022/1711 

 Hoger beroep tegen een beslissing van het Regionaal Tuchtcollege ’s-Hertogenbosch  

 in een herzieningszaak. 

 Gemachtigde huisarts: mw. mr. M.A. Feeburg 

 

C2022/1721 

Klacht: Klacht tegen huisarts. Klager voelt zich o.m. onheus bejegend en niet serieus genomen door 

de huisarts en stelt dat zij hem passende zorg heeft geweigerd. Klager verwijt de huisarts dat zij: 1. 

voorrang zou hebben gegeven aan corporatisme en solidariteit tussen artsen boven het geven van 

passende zorg aan klager; 2. de toegang van klager tot passende zorg zou hebben ontzegd, aangezien 

zij werkt met artsen in opleiding; 3. klager zonder reden heeft doorverwezen naar een reumatoloog; 

4. niet op de hoogte is van fysiotherapie als alternatief voor gespecialiseerde geneeskunde; 5. racisme 



en minachting laat zien jegens een persoon van buitenlandse afkomst die niet goed Nederlands 

spreekt; 6. door haar weigering passende zorg aan klager te verlenen heeft bijgedragen aan het 

ontwikkelen van klachten bij klager; 7. een bijdrage levert aan de degradatie van het imago van de 

arts en van de geneeskunde. 

RTG Amsterdam: De klacht is kennelijk ongegrond. 

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

 

C2022/1582 

Klacht: Klacht tegen huisarts. De zoon van klaagster was opgenomen in een instelling in verband 

met een verstandelijke beperking en een aandoening in het autistisch spectrum. Verweerder is de 

huisarts van de zoon. Klaagster is de mentor en bewindvoerder van haar zoon. De klacht houdt in dat 

verweerder: 

1a. heeft gehandeld in strijd met de artikelen 7:448 en 7:450 BW door zonder informed consent van 

klaagster medicatie voor te schrijven aan patiënt; 

1b. heeft gehandeld in strijd met artikel 7:460 BW door eenzijdig de behandelrelatie op te zeggen; 

1c. heeft gehandeld in strijd met artikel 7: 453 BW door zonder patiënt gezien te hebben medicatie 

voor te schrijven; 

2. zijn dossier niet op orde heeft; 

3. zich niet professioneel heeft opgesteld jegens klaagster in de communicatie; 

4. onterecht verschillende behandelingen heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van patiënt. 

RTG Amsterdam: Ad 1a, b en c) en 4: ongegrond. Ad 2 en 3): gegrond. 

Gemachtigde huisarts: mw. mr. Y. Koorevaar te Amsterdam 

 

C2022/1671 

Klacht: De huisarts komt in beroep. Het betreft een klacht tegen de huisarts. De zoon van klaagster 

was opgenomen in een instelling in verband met een verstandelijke beperking en een aandoening in 

het autistisch spectrum. Beklaagde is de huisarts van de zoon. Klaagster is de mentor en 

bewindvoerder van haar zoon. De klacht houdt in dat beklaagde: 

1a. heeft gehandeld in strijd met de artikelen 7:448 en 7:450 BW door zonder informed consent van 

klaagster medicatie voor te schrijven aan patiënt; 

1b. heeft gehandeld in strijd met artikel 7:460 BW door eenzijdig de behandelrelatie op te zeggen; 

1c. heeft gehandeld in strijd met artikel 7:453 BW door zonder patiënt gezien te hebben medicatie 

voor te schrijven; 

2. zijn dossier niet op orde heeft; 

3. zich niet professioneel heeft opgesteld jegens klaagster in de communicatie; 

4. onterecht verschillende behandelingen heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van patiënt. 

RTG Amsterdam: Ad 1a, b en c) en 4: ongegrond. Ad 2 en 3): gegrond. Berisping met publicatie in 

geanonimiseerde vorm. 

Gemachtigde huisarts: mw. mr. Y. Koorevaar te Amsterdam 

 

 



 

vrijdag 24 maart 2023 (ook gewoon in zaal H5) 

ochtend 

10.00 C2021/1161 klager/arts (NH)      

 C2021/1162 klager/psychiater (GLD)     

            

            

C2021/1161 

Klacht: Klacht tegen arts werkzaam voor het Bureau Rijbewijskeuringen. Klager werd verdacht van 

rijden onder invloed. De beklaagde arts heeft klager onderzocht (anamnese en lichamelijk 

onderzoek) onder supervisie van de keurende psychiater (eveneens aangeklaagd: 2021/1162). De 

conclusie van het rapport was dat klager niet rijbevoegd was met als gevolg dat zijn rijbewijs door 

het CBR ongeldig is verklaard. Klager heeft vervolgens een tuchtklacht ingediend tegen de arts en de 

psychiater die hem heeft gekeurd. RTG Zwolle en het CTG hebben de klacht destijds ongegrond 

verklaard. Klager is daarnaast in bezwaar bij het CBR. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Hierna 

is klager in hoger beroep gegaan bij de bestuursrechter/ABRvS. De ABRvS heeft het hoger beroep 

gegrond verklaard. Op grond van deze uitspraak moest het CBR een nieuw besluit op bezwaar nemen 

over de (on)geldigheid van het rijbewijs. Het CBR heeft hiervoor nieuwe informatie gevraagd. De 

keurend psychiater heeft deze informatie verstrekt in een brief die de arts mede heeft ondertekend. 

Mede op basis van deze informatie heeft het CBR het rijbewijs van klager wederom ongeldig 

verklaard. Klager heeft hiertegen beroep ingesteld bij de ABRvS. Dit beroep is ongegrond verklaard. 

De klacht van klager (5 klachtonderdelen) gaat over hetgeen de arts in de brief heeft verklaard.  

RTG  Zwolle: Klager is ontvankelijk en de klacht wordt getoetst aan de tweede tuchtnorm. Klager is 

ontvankelijk in zijn klacht voor zover de klacht zich richt tegen de inhoud van de brief. Deze klacht 

is ongegrond, Klager is op grond van het “ne bis in idem-beginsel” niet-ontvankelijk voor zover de 

klacht zich richt tegen de uitvoering van het onderzoek en de totstandkoming van het 

keuringsonderzoek. 

Gemachtigde klager: dhr. mr. drs. A.H.J. de Kort te Sint-Michielsgestel 

Gemachtigde arts: mw. mr. A.C.I.J. Hiddinga te Amsterdam     

       

C2021/1162 

Klacht: Klacht tegen psychiater werkzaam voor het Bureau Rijbewijskeuringen. Klager werd 

verdacht van rijden onder invloed. De arts (eveneens aangeklaagd: C2021/1161) heeft klager 

onderzocht (anamnese en lichamelijk onderzoek) onder supervisie van de beklaagde keurend 

psychiater. De conclusie van het rapport was dat klager niet rijbevoegd was met als gevolg dat zijn 

rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard. Klager heeft vervolgens een tuchtklacht ingediend 

tegen de arts en de psychiater. RTG Zwolle en het CTG hebben de klacht destijds ongegrond 

verklaard. Klager is daarnaast in bezwaar bij het CBR. Het bezwaar is ongegrond verklaard. Hierna 

is klager in hoger beroep gegaan bij de bestuurserechter/ABRvS. De ABRvS heeft het hoger beroep 

gegrond verklaard. Op grond van deze uitspraak moest het CBR een nieuw besluit op bezwaar nemen 

over de (on)geldigheid van het rijbewijs. Het CBR heeft hiervoor nieuwe informatie gevraagd. De 

psychiater heeft deze informatie verstrekt in een brief die de arts mede heeft ondertekend. Mede op 

basis van deze informatie heeft het CBR het rijbewijs van klager wederom ongeldig verklaard. 



Klager heeft hiertegen beroep ingesteld bij de ABRvS. Dit beroep is ongegrond verklaard. De klacht 

van klager (5 klachtonderdelen) gaat over hetgeen de psychiater in de brief heeft verklaard.  

RTG  Zwolle: Klager is ontvankelijk en de klacht wordt getoetst aan de tweede tuchtnorm. Klager is 

ontvankelijk in zijn klacht voor zover de klacht zich richt tegen de inhoud van de brief. Deze klacht 

is ongegrond, Klager is op grond van het “ne bis in idem-beginsel” niet-ontvankelijk voor zover de 

klacht zich richt tegen de uitvoering van het onderzoek en de totstandkoming van het 

keuringsonderzoek.  

Gemachtigde klager: dhr. mr. drs. A.H.J. de Kort te Sint-Michielsgestel 

Gemachtigde psychiater: mw. mr. M.J. de Groot te Hilversum     

  

 

maandag 27 maart 2023 

 ochtend 

10.00 C2022/1542 klager/verpleegkundige (UT)    

11.00 C2022/1322 klager/verpleegkundige (GLD)   

 C2022/1323 verpleegkundige (GLD)/klager    

                

 

C2022/1542 

Klacht: Klacht tegen sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Klager heeft bij zijn woningcorporatie 

melding gedaan van geluidhinder van zijn buurman. De woningcorporatie heeft ook meldingen van 

de buren van klager ontvangen over geluidhinder en overlast door klager. De woningcorporatie heeft 

een huisbezoek afgelegd bij klager, waarbij onder meer de verpleegkundige aanwezig was. Klager 

verwijt de verpleegkundige dat zij toen zonder hem ooit gezien te hebben plompverloren durfde te 

stellen dat hij een gevaar voor zijn omgeving is en overlast veroorzaakt. De verpleegkundige heeft 

volgens klager zijn leven in gevaar gebracht, mede door de stress die dit veroorzaakt heeft en dat hij 

hierdoor gedwongen was te verhuizen.  

RTG Amsterdam: Klacht kennelijk ongegrond 

Gemachtigde verpleegkundige: mw. mr. L. Greebe te Amsterdam 

 

C2022/1322 

Klacht: Klacht tegen sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er). Het gaat om bemoeizorg. De 

verpleegkundige is op verzoek van de wijkagent aanwezig geweest bij (een poging tot) het voeren 

van een tweetal stopgesprekken door de politie met klager. Dit naar aanleiding van beweerdelijk 

grensoverschrijdend gedrag van klager jegens een aantal zorgverleners. Klager was niet bereid het 

gesprek aan te gaan. Klager verwijt de verpleegkundige dat:  

a. hij klager zonder uitnodiging heeft bezocht en illegaal en absoluut ongewenst aanwezig was; 

b. hij klager heeft belemmerd in zijn vrijheid, zowel in de kelderbox als bij de voordeur waarbij 

klager gevangen zat in zijn eigen flat; 

c. hij exorbitant veel verbaal geweld heeft gebruikt, wat bij klager heeft geleid tot psychische 

klachten zoals angst en slapeloosheid. 



RTG Zwolle: verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond (terzake van klachtonderdeel a); legt op de 

maatregel van waarschuwing; wijst de klacht voor het overige af; Bepaalt dat deze beslissing nadat 

deze onherroepelijk is geworden in geanonimiseerde vorm in de Nederlandse Staatscourant zal 

worden bekendgemaakt en ter publicatie zal worden aangeboden aan de tijdschriften “Tijdschrift 

voor Gezondheidsrecht “, “Gezondheidszorg Jurisprudentie”, “Medisch Contact” en “V&VN 

Magazine”. 

Gemachtigde verpleegkundige: dhr. mr. L.A.P. Arends te Nijmegen 

 

C2022/1323 

Klacht: Klacht tegen sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er). Het gaat om bemoeizorg. De 

verpleegkundige is op verzoek van de wijkagent aanwezig geweest bij (een poging tot) het voeren 

van een tweetal stopgesprekken door de politie met klager. Dit naar aanleiding van beweerdelijk 

grensoverschrijdend gedrag van klager jegens een aantal zorgverleners. Klager was niet bereid het 

gesprek aan te gaan. Klager verwijt de verpleegkundige dat:  

a. hij klager zonder uitnodiging heeft bezocht en illegaal en absoluut ongewenst aanwezig was; 

b. hij klager heeft belemmerd in zijn vrijheid, zowel in de kelderbox als bij de voordeur waarbij 

klager gevangen zat in zijn eigen flat; 

c. hij exorbitant veel verbaal geweld heeft gebruikt, wat bij klager heeft geleid tot psychische 

klachten zoals angst en slapeloosheid. 

RTG Zwolle: verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond (terzake van klachtonderdeel a); legt op de 

maatregel van waarschuwing; wijst de klacht voor het overige af; Bepaalt dat deze beslissing nadat 

deze onherroepelijk is geworden in geanonimiseerde vorm in de Nederlandse Staatscourant zal 

worden bekendgemaakt en ter publicatie zal worden aangeboden aan de tijdschriften “Tijdschrift 

voor Gezondheidsrecht “, “Gezondheidszorg Jurisprudentie”, “Medisch Contact” en “V&VN 

Magazine”. 

Gemachtigde verpleegkundige: dhr. mr. L.A.P. Arends te Nijmegen 

 

middag 

13.00 C2022/1581 klaagster/internist (UT)  

14.30 C2022/1571 klagers/internist (NH)   

15.30 C2022/1701 klaagster/arts (ZH)      

 C2022/1702 klaagster/arts (ZH)      

 C2022/1703 klaagster/internist (ZH)      

            

            

C2022/1581 

Klacht: Klacht tegen een internist. Klaagster klaagt over de behandeling van haar overleden 

echtgenoot (hierna: de patiënt) door de internist. Het eerste consult met de internist was in november 

2016. Tijdens dit consult heeft de coassistent onder supervisie van de internist een uitgebreide 

anamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek verricht. De internist heeft de bevindingen daarvan 

met de patiënt besproken. Het tweede consult was in december 2016, toen de uitslagen van de 

uitgevoerde onderzoeken waaronder de beenmergpunctie bekend waren. Na het tweede consult heeft 



de internist de behandeling van de patiënt overgedragen aan de hematoloog van het ziekenhuis en 

geen zorgcontact meer met de patiënt gehad. In 2019 heeft de huisarts de patiënt verwezen naar een 

kliniek voor urologie bij mannen, vanwege ernstige mictieklachten. De kliniek heeft onder andere 

een MRI-scan uitgevoerd en de conclusie luidde een diffuus significant prostaatcarcinoom. De 

kliniek heeft de patiënt vervolgens doorverwezen naar een in de behandeling van kanker 

gespecialiseerd medisch centrum, waar de diagnose prostaatcarcinoom is bevestigd. De patiënt is 

twee jaar later overleden aan de gevolgen van prostaatcarcinoom. Klaagster verwijt de internist dat 

hij: 

1) Een verkeerde diagnose heeft gesteld bij de patiënt, namelijk de ziekte van Kahler, die hij 

ondanks aanhoudende klachten niet heeft willen herzien; 

2) Klaagster en de patiënt nooit serieus heeft genomen, door niet te luisteren naar de 

aanhoudende klachten, waardoor de internist de diagnose prostaatkanker heeft gemist; ook is 

niets gedaan met de klachten van onvrede en de aansprakelijkstelling die ook bij de raad van 

bestuur van het ziekenhuis kenbaar zijn gemaakt; 

3) Heeft geweigerd een collega van het medisch centrum te woord te staan.  

RTG ’s-Hertogenbosch: verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde internist: mw. mr. drs. C. van der Kolk-Heinsbroek te Utrecht 

 

 

 

C2022/1571 

Klacht: Klacht tegen internist-nefroloog. Klagers zijn de nabestaanden van hun (schoon)moeder 

(patiënte), die enkele dagen na een niertransplantatie is overleden. Klagers verwijten verweerder dat 

hij: 

a. naar aanleiding van de informatie van zijn collega over miscommunicatie met het AKC over 

laboratoriumwaarden had moeten achterhalen wat de laboratoriumwaarden van patiënte waren, zodat 

hij wist van de verhoogde kaliumwaarden en daarop adequaat had kunnen reageren; 

b. te laat en inadequaat heeft gereageerd op de informatie van de radioloog dat mogelijk sprake was 

van renaal vene trombose en/of acute tubulus necrose; 

c. heeft nagelaten de familie (tijdig) in te lichten over de ernst van de situatie. 

RTG Amsterdam: Ad a): deels gegrond, deels ongegrond. Het college acht de keuze van de 

internist om bij een verhoogde kaliumwaarde niet meteen te behandelen verdedigbaar, gelet op de 

risicoafweging die de internist heeft gemaakt. Het valt de internist wel te verwijten dat hij daarna de 

te hoge uitslag van de kaliumwaarde niet heeft gezien. Ad b en c): ongegrond. Legt op de maatregel 

van waarschuwing. Verklaart de klacht voor het overige ongegrond. 

Gemachtigde klagers: mr. drs. A.H.J. de Kort te Sint-Michielgestel 

Gemachtigde internist-nefroloog: mw. mr. A.M. den Hertog-De Visser te Rotterdam 

 

 

C2022/1701 

Klacht: klaagster is de partner van een inmiddels overleden patiënt die leed aan een in de longen, 

botten en lymfeklieren gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. De arts heeft de patiënt 

aangemeld voor immunotherapie bestaande uit een combinatie van de medicijnen nivolumab en 

ipilimumab. De arts heeft de patiënt uitgelegd dat dit een levensverlengende behandeling betrof. 



Klaagster verwijt de arts dat zij nalatig is geweest bij het monitoren van de immunotherapie omdat 

zij de dosering van de medicatie niet heeft aangepast op het verminderde gewicht van de patiënt. 

RTG Amsterdam: De klacht is kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde arts: mw. mr. A.M. den Hertog-De Visser te Rotterdam 

 

C2022/1702 

Klacht: klaagster is de partner van een inmiddels overleden patiënt die leed aan een in de longen, 

botten en lymfeklieren gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. De patiënt heeft vier kuren 

immunotherapie gekregen, maar er bleek sprake van een progressieve ziekte. De patiënt ging 

lichamelijk achteruit en is gezien op de SEH. Klaagster verwijt de arts dat zij de diagnose van de 

SEH-arts heeft genegeerd toen deze longontsteking vermoedde en dat zij daarbij ook de aanvraag van 

de SEH-arts tot het maken van een thorax-foto heeft genegeerd. Tenslotte zou klaagster door de arts 

in de gespreksverslagen zijn belasterd. 

RTG Amsterdam: De klacht is kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde arts: mw. mr. A.M. den Hertog-De Visser te Rotterdam 

 

C2022/1703 

Klacht: Klacht tegen internist. Klaagster is de partner van een inmiddels overleden patiënt die leed 

aan een in de longen, botten en lymfeklieren gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. De 

patiënt heeft vier kuren immunotherapie gekregen, maar er bleek sprake van een progressieve ziekte. 

De patiënt ging lichamelijk achteruit en is gezien op de SEH. Klaagster verwijt de internist dat zij 

onzorgvuldig heeft gehandeld omdat zij 1. heeft ingestemd met het beleid van haar collega om de 

diagnose en aanvraag van een thorax-foto van de SEH-arts te negeren toen deze een longontsteking 

vermoedde; 2. heeft besloten de behandeling van de patiënt te staken. 

RTG Amsterdam: De klacht is kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde internist: mw. mr. A.M. den Hertog-De Visser te Rotterdam 


