
PERSLIJST CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR NOVEMBER 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 7 november 2022 

ochtend 

10.00 C2022/1253 klager / bedrijfsarts Mr. E.J. Daalder 

11.00 C2022/1234 klager / bedrijfsarts Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt 

Drs. N. Abdoelkariem 

Drs. A.H.J.M. Sterk 

Mr. E.D. Boer 

C2022/1253 

Klacht: Klacht tegen bedrijfsarts. Klager heeft in het verleden tegen verweerster een klacht ingediend bij 

het Regionaal Tuchtcollege. De klacht ging over de rol van verweerster bij de re-integratie van klager als 

werknemer. Bij de behandeling van die klacht heeft een mondeling vooronderzoek plaatsgevonden waarbij 

beide partijen verklaringen hebben afgelegd. Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt. Klager stelt dat 

verweerster daarin een leugenachtige, voor klager beledigende en kwetsende verklaring heeft afgelegd. Zij 

heeft klager neergezet als een geestelijk labiel persoon. Volgens klager zal dat van invloed zijn geweest op 

de beslissingen 

RTG Eindhoven: Klacht kennelijk ongegrond 

Gemachtigde bedrijfsarts: mr. S. Slabbers, advocate te Utrecht 

 
 

C2022/1234 

Klacht: Klacht tegen huisarts. Klager verwijt de bedrijfsarts dat (A) zij de verzuimbegeleiding is gestart 

zonder ziekmelding, (b) zij ten onrechte de diagnose contusio cerebri heeft gesteld als werkdiagnose, (C) 

duiding van functionele beperkingen in het inzetbaarheidsprofiel zonder medische onderbouwing en deze 

blijvend van aard te achten, (D) direct met werkgeefster aan te sturen op ‘tweede spoor’ zonder dat sprake 

was van ongeschiktheid voor eigen werk, (E) na gewijzigd advies ten aanzien van beperkingen en 

arbeids(on)geschiktheid, (nogmaals) op verzoek van de werkgeefster te adviseren tot expertiseonderzoek, 

(F) schending van het medisch beroepsgeheim, (G) onvoldoende onafhankelijke opstelling ten opzichte van 

de werkgeefster en (H) onvoldoende dossiervorming. 

RTG Den Haag: verklaart de klachtonderdelen E, G en H gegrond; legt de bedrijfsarts hiervoor een 

waarschuwing op; verklaart de klacht voor het overige ongegrond; bepaalt dat deze beslissing in 

geanonimiseerde vorm zal worden gepubliceerd. 

Gemachtigde klager: mr. M.J. de Groot, advocate te Hilversum 

Gemachtigde bedrijfsarts: mr. K. Baetsen, advocate te Rotterdam 

 
 

middag 
13.00 C2022/1236 klager / bedrijfsarts Mr. E.J. Daalder 

14.00 C2022/1294 klager / bedrijfsarts Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

15.00 C2022/1434 dezelfde klager / arts Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt 
 C2022/1435 dezelfde klager / arts Drs. N. Abdoelkariem 
   Drs. A.H.J.M. Sterk 
   Mr. E.D. Boer 



C2022/1236 

Klacht: Klacht tegen bedrijfsarts. Klager is ten behoeve van zijn re-integratie na ziekte begeleid door 

bedrijfsarts X. Nadat de begeleiding door deze bedrijfsarts is gestaakt, is beklaagde verzocht de 

verzuimbegeleiding over te nemen. Vervolgens heeft een briefwisseling plaatsgevonden tussen klager en de 

beklaagde over onder meer het bedrijfsgeneeskundig dossier. Uiteindelijk heeft beklaagde klager schriftelijk 

laten weten de begeleiding niet op zich te zullen nemen. Klager verwijt de bedrijfsarts: 

a. geen inzet/tegenwerking bij het verkrijgen van het complete bedrijfsgeneeskundig dossier; 

b. dat hij in plaats van in een vertrouwensrelatie te investeren en naar de oorzaak van een eventueel 

ontbreken van vertrouwen te informeren, deze als harde eis/handelswaar heeft verbonden aan het al dan niet 

starten van bedrijfsgeneeskundige begeleiding; 

c. dat hij heeft gepolariseerd door middel van het benoemen van een dispuut met de vorige bedrijfsarts dat 

expliciet niet door klager onderdeel van zijn begeleiding door beklaagde is gemaakt, alsmede door zijn 

polariserende woordkeuze en drukuitoefening; 

d. het eenzijdig en ongemotiveerd onttrekken aan en het stopzetten van de re-integratie/verzuimbegeleiding 

van klager door beklaagde. 

RTG Zwolle: verklaart de klachten ongegrond; bepaalt dat deze beslissing in geanonimiseerde vorm zal 

worden gepubliceerd. 

Gemachtigde klager: mr. D.P.W.H. Cremers, advocaat te Tilburg 

Gemachtigde bedrijfsarts: mr. S.J. Muntinga, advocate te Utrecht 

 
 

C2022/1294 

Klacht: Partijen werken beiden als bedrijfsarts, als ZZP-er. Beklaagde heeft de begeleiding van diverse 

werknemers op zich genomen en deze op een later moment overgedragen aan klager. 

Klager verwijt verweerder: 

a. Dat hij tekortschiet in zijn zorgplicht ten opzichte van meerdere werknemers; 

b. Dat zijn dossiervorming onvoldoende is en dat zijn basisvaardigheid tot het afnemen van een anamnese 

onvoldoende is; 

c. Oncollegiaal gedrag door opdrachten aan te nemen waarvan hij weet dat hij deze zal overdragen aan een 

andere bedrijfsarts op het moment dat een fysiek consult noodzakelijk is. 

RTG Zwolle: Voorzittersbeslissing: kennelijk niet-ontvankelijk 

 
 

C2022/1434 

Klacht: Klacht tegen een arts. Klager is bedrijfsarts en de beklaagde arts werkte destijds als arts onder 

supervisie van een verzekeringsarts bij het UWV. In zijn functie van bedrijfsarts verleende klager 

bedrijfskundige zorg aan een werknemer die wegens ziekte was uitgevallen voor zijn werk. De arts 

concludeerde op enig moment dat de door klager vastgestelde beperkingen, inclusief de urenbeperking tot 

20 uur niet te toetsen was op basis van de beschikbare informatie. De arbeidsdeskundige concludeerde 

vervolgens dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende waren. Klager verwijt de arts 

dat: 

a. Zij negatieve kwalificaties over zijn medisch handelen bezigt, terwijl zij daartoe niet bevoegd is; 

b. Zij deze negatieve en ongefundeerde kwalificaties heeft gedeeld met de arbeidsdeskundige, wetende dat 

deze de uitspraken zonder meer over zou nemen en daarmee de goede naam van klager en zijn relatie met de 

klant heeft beschadigd; 

c. Zij haar zorgplicht voor de werknemer heeft verzaakt door niet zelf contact op te nemen met de 

werknemer zoals wel vaker gebeurt en wat zeker aan de orde was omdat het hier gaat om een werknemer 

met een zeer zeldzame aandoening; 



d. De verzekeringsgeneeskundige rapportage bij het deskundigenoordeel niet voldoet aan de eisen zoals die 

worden gesteld aan een deskundigenrapport. 

Voorzittersbeslissing RTG Zwolle: Verklaart klager kennelijk niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een 

concreet eigen belang van klager, dat bovendien verband houdt met de individuele gezondheidszorg. 

Gemachtigde arts: mr. I. Veldhuizen, advocate te Amsterdam 

 

 

C2022/1435 

Klacht: Klacht tegen een arts. Klager is bedrijfsarts en de beklaagde arts werkte destijds als 

verzekeringsarts bij het UWV. In zijn functie van bedrijfsarts verleende klager bedrijfskundige zorg aan een 

werknemer die wegens ziekte was uitgevallen voor zijn werk. De betreffende werknemer vroeg bij het 

UWV een deskundigenoordeel aan. De arbeidsdeskundige legde aan de beklaagde arts in C2022/1434 de 

vraag voor of de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen plausibel waren en of andere interventies tot 

een sneller/beter resultaat konden leiden. Na het opvragen van nadere informatie bij klager, concludeerde de 

arts dat de door klager vastgestelde beperkingen, inclusief de urenbeperking tot 20 uur niet te toetsen was op 

basis van de beschikbare informatie. Deze conclusie werd door de beklaagde arts als supervisor akkoord 

bevonden. 

De arbeidsdeskundige concludeerde vervolgens dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever 

onvoldoende waren. Klager verwijt de beklaagde arts dat: 

a. Zij negatieve kwalificaties over zijn medisch handelen bezigt, terwijl zij daartoe niet bevoegd is; 

b. Zij deze negatieve en ongefundeerde kwalificaties heeft gedeeld met de arbeidsdeskundige, wetende dat 

deze de uitspraken zonder meer over zou nemen en daarmee de goede naam van klager en zijn relatie met de 

klant heeft beschadigd; 

c. Zij haar zorgplicht voor de werknemer heeft verzaakt door niet zelf contact op te nemen met de 

werknemer zoals wel vaker gebeurt en wat zeker aan de orde was omdat het hier gaat om een werknemer 

met een zeer zeldzame aandoening; 

d. De verzekeringsgeneeskundige rapportage bij het deskundigenoordeel niet voldoet aan de eisen zoals die 

worden gesteld aan een deskundigenrapport. 

Voorzittersbeslissing RTG Zwolle: Verklaart klager kennelijk niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een 

concreet eigen belang van klager, dat bovendien verband houdt met de individuele gezondheidszorg. 

Gemachtigde arts: mr. I. Veldhuizen, advocate te Amsterdam 

 

 

woensdag 9 november 2022 

ochtend 
10.00 C2022/1205 klaagsters / specialist ouderengeneeskunde Mr. J.M. Rowel-van der Linde 

11.00 C2021/1163 klaagster / specialist ouderengeneeskunde Mr. Y. Buruma 

 Mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst 

Drs. H.J. Hasper 

Drs. P.J. Schimmel 
Mr. M.D. Barendrecht-Deelen 

 

C2022/1205 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Echtgenote en dochter dienen een klacht in tegen een 

specialist ouderengeneeskunde (SO) over de behandeling van wijlen hun echtgenoot/vader tijdens zijn 

verblijf in een verpleeghuis. Patiënt was gediagnosticeerd met een dementiesyndroom. De beklaagde SO 

was supervisor van een assistent in opleiding tot huisarts. 



Klaagsters zijn erg ontevreden over hoe de behandeling in het verpleeghuis is verlopen. Ze zijn met name 

ontevreden over het gebrek aan communicatie, meer specifiek het gebrek aan contact met verweerster. Ook 

was er geen goede supervisie, geen zorg- en behandelplan en is het besluit tot palliatieve sedatie zonder 

overleg met klaagsters genomen. Daarnaast ziet de klacht ook op het niet afgeven van het volledig dossier 

van patiënt, het voorschrijven van het medicijn quetiapine en de dossiernotitie ‘verwachtoverlijden’. 

Volgens klaagsters was patiënt opgenomen vanwege zijn valgevoeligheid en niet omdat hij terminaal was. 

Dat patiënt dan ook na zo’n korte tijd ineens volkomen onverwacht is overleden en de familie nooit de kans 

heeft gehad om afscheid te nemen, is voor klaagsters moeilijk te verwerken. 

RTG Amsterdam: Verklaart de klacht ongegrond. 

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

 

C2021/1163 

Klacht: Klacht tegen specialist ouderengeneeskunde. Klaagster is het nichtje van een begin 2021 overleden 

patiënte. De beklaagde werkte als specialist ouderengeneeskunde bij de instelling waar patiënte was 

opgenomen. Patiënte werd onder andere door beklaagde behandeld. Klaagster verwijt de specialist 

ouderengeneeskunde dat zij met betrekking tot de inmiddels overleden tante van klaagster (patiënte): 

1. zich schuldig heeft gemaakt aan upcoding door het ZZP van 4 naar 7 te verhogen; 

2. willens en wetens een verkeerde diagnose in stand heeft gehouden; 

3. ernstig nalatig en onzorgvuldig heeft gehandeld en niet de noodzakelijke medische zorg heeft 

verleend; 

4. zonder toestemming van de vertegenwoordiger (klaagster) medicatie heeft toegediend en patiënte 

heeft verhuisd; 

5. patiënte heeft verhuisd naar een (voor klaagster) vrijwel onbereikbare locatie; 

6. niet transparant is en het medisch dossier van patiënte niet op orde heeft. 

RTG Eindhoven: Ad 1: ongegrond; Ad 2 t/m 6: klaagster niet-ontvankelijk. 

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

 
middag  

14.00 C2022/1225 klaagster / huisarts Mr. J.M. Rowel-van der Linde 

15.00 C2022/1257 klager / huisarts Mr. Y. Buruma 

 Mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst 

Drs. D. Coppoolse 

Drs. T.C. Nieboer 
Mr. M.D. Barendrecht-Deelen 

 

C2022/1225 

Klacht: Klacht tegen huisarts. Klaagster is een patiënte met complexe somatische en psychische 

problematiek. Klaagster verwijt de beklaagde huisarts dat hij haar verkeerde medicijnen heeft 

voorgeschreven. 

RTG Den Haag: Het college acht de overstap van oxycodon naar fentanylpleisters een goed te volgen en 

verdedigbare overstap gezien de klachten van klaagster. Niet aannemelijk is dat de gezondheidsklachten die 

klaagster ondervond het gevolg waren van het toedienen van fentanylpleisters. De klachten konden evenmin 

aan andere door beklaagde voorgeschreven medicatie worden toegeschreven. De dosering van de 

fentanylpleisters is verdedigbaar. Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde klaagster: mr. R. Schoemaker, advocaat te Den Haag 

Gemachtigde huisarts: mr. J.S.M. Brouwer, advocate te Amstrerdam 

 

C2022/1257 



Klacht: Klager is de broer van beklaagde, huisarts. De relatie tussen beiden is sinds enkele jaren ernstig 

verstoord. De klacht heeft betrekking op de inmiddels overleden vader van partijen. Beklaagde was niet de 

huisarts van haar vader. Zij heeft onder meer in het kader van de instelling van mentorschap ten behoeve 

van haar vader verklaard dat haar vader leed aan de ziekte van Alzheimer. 

Klager verwijt beklaagde dat zij: 

a. Op diverse momenten en bij diverse instanties in haar hoedanigheid van arts valse verklaringen heeft 

afgelegd over de geestelijke gezondheidstoestand van haar vader; 

b. Ten onrechte heeft nagelaten voorafgaand aan haar mededelingen over de geestelijke gezondheid van 

haar vader een onafhankelijke arts te raadplegen; en 

c. Bewust onjuist heeft verklaard over de medische toestand van haar vader in een klachtprocedure. 

RTG Den Haag: Niet ontvankelijk 

Gemachtigde klager: mr. I.P. van Rossen, advocaat te Amsterdam 

Gemachtigde huisarts: mr. S. Slabbers, advocate te Utrecht 

 
 

maandag 14 november 2022 

ochtend 
10.00 C2022/1335 klager / plastisch chirurg Mr. C.H.M. van Altena 

11.00 C2022/1262 klager / arts Mr. H. de Hek 

 Mr. H.M. Wattendorff 

Drs. R.L. Huisinga 

Drs. W.F.A. Kolkman 
Mr. M. van Esveld 

 

C2022/1335 

Klacht: Klacht tegen plastisch chirurg. Tegen hem was bij een geschillencommissie een klacht ingediend. 

De klacht hield onder meer in dat er voorafgaand aan de borstvergroting bij een patiënte onvoldoende 

informatie is gegeven. De geschillencommissie heeft geoordeeld dat er tekort is geschoten in de 

informatievoorziening. Om die reden diende door de kliniek van klager aan de patiënte in kwestie een 

schadevergoeding te worden betaald. Beklaagde nam als lid deel aan de beslissing van de 

geschillencommissie. De klacht in deze tuchtprocedure heeft betrekking op de klachtenprocedure bij de 

geschillencommissie. Klager verwijt beklaagde dat hij zich niet heeft gehouden aan de eisen die voor hem 

als deskundige gelden. 

Voorzitter RTG ’s-Hertogenbosch: verklaart de klacht kennelijk niet-ontvankelijk. 

 
 

C2022/1262 

Klacht: Klacht tegen een arts. Klager lijdt aan een huidaandoening. De arts was als arts in loondienst 

werkzaam bij de kliniek. In 2006 heeft hij zich gewend tot de kliniek alwaar hij een intake gesprek heeft 

gehad, waarbij een bepaalde methode van haartransplantatie is aanbevolen. Klager heeft toen niet tot een 

behandeling besloten maar heeft in 2013 opnieuw contact opgenomen met de kliniek. Later dat jaar heeft 

klager alsnog een behandeling ondergaan voor haartransplantatie volgens de in 2006 met klager besproken 

methode. Deze behandeling werd uitgevoerd door een collega van de arts. In mei 2016 heeft klager een 

tweede behandeling in de kliniek ondergaan. Deze werd uitgevoerd door de arts omdat haar collega die dag 

afwezig was. Klager verwijt de arts - zakelijk weergegeven - dat zij: 

1. zonder daarover voorafgaand aan de behandeling mededelingen heeft gedaan aan klager en dus zonder 

dat zij klager voldoende over de behandeling heeft geïnformeerd, een behandeling heeft aanbevolen en 

toegepast die wat ontwikkeling betreft in een zeer pril stadium verkeerde, laat staan een door de 

beroepsgroep als algemeen aanvaarde methode was, terwijl de arts wist dan wel behoorde te weten dat de 

behandeling niet tot het toegezegde en/of beloofde resultaat zou leiden; 



2. niet heeft voldaan aan haar dossierplicht. 

RTG Eindhoven: Verklaart de klacht ongegrond 

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

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

 
middag   

13.00 C2022/1228 klaagster / arts Mr. C.H.M. van Altena 

C2022/1248 arts/ dezelfde klaagster Mr. H. de Hek 

14.30 C2022/1232 klaagster / arts Mr. H.M. Wattendorff 

C2022/1247 arts/ dezelfde klaagster Drs. R.L. Huisinga 
  Drs. W.F.A. Kolkman 
  Mr. M. van Esveld 

 

C2020/1228 

Klacht: Klacht tegen een arts die bij klaagster een onderooglidcorrectie heeft uitgevoerd. Klaagster verwijt 

de arts dat hij (1) zich schuldig maakt aan misleiding omdat hij ten onrechte de titels ‘chirurg’ en ‘plastisch 

chirurg’ gebruikt, (2) klaagster onvoldoende voorlichting heeft gegeven over de ingreep, (3) preoperatief 

onvoldoende onderzoek heeft verricht, (4) de praktijkvoering niet op orde had), (5) de ingrepen met 

onvoldoende deskundigheid uitgevoerd, (6) zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, (7) 

onvoldoende nazorg heeft verleend en de waarneming niet goed geregeld had, (8) geen 

klachtenmanagement had volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en zijn personeel 

onvoldoende geschoold heeft. 

RTG Eindhoven: verklaart klaagster niet-ontvankelijk in klachtonderdeel 7 voor zover dat ziet op het niet 

goed regelen van de waarneming; verklaart de klachtonderdelen 1, 3 en 8 geheel dan wel gedeeltelijk 

gegrond; legt aan de arts daarvoor de maatregel van berisping op; verklaart de overige klachtonderdelen 

ongegrond. 

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

 
 

C2022/1248 

Klacht: Klacht tegen een arts. Klacht tegen een arts die bij klaagster een onderooglidcorrectie heeft 

uitgevoerd. Klaagster verwijt de arts dat hij (1) zich schuldig maakt aan misleiding omdat hij ten onrechte 

de titels ‘chirurg’ en ‘plastisch chirurg’ gebruikt, (2) klaagster onvoldoende voorlichting heeft gegeven over 

de ingreep, (3) preoperatief onvoldoende onderzoek heeft verricht, (4) de praktijkvoering niet op orde had), 

(5) de ingrepen met onvoldoende deskundigheid uitgevoerd, (6) zich schuldig heeft gemaakt aan 

grensoverschrijdend gedrag, (7) onvoldoende nazorg heeft verleend en de waarneming niet goed geregeld 

had, (8) geen klachtenmanagement had volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en 

zijn personeel onvoldoende geschoold heeft. 

RTG Eindhoven: verklaart klaagster niet-ontvankelijk in klachtonderdeel 7 voor zover dat ziet op het niet 

goed regelen van de waarneming; verklaart de klachtonderdelen 1, 3 en 8 geheel dan wel gedeeltelijk 

gegrond; legt aan de arts daarvoor de maatregel van berisping op; verklaart de overige klachtonderdelen 

ongegrond. 

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

 

 

C2022/1232 

Klacht:Verweerder, arts, was van medio 2006 tot medio 2011 geautoriseerd door de Medisch Specialisten 

Registratie Commissie om de titel plastisch chirurg te gebruiken. In 2014 heeft verweerder een macs lift met 

halsliposuctie bij klaagster uitgevoerd. Klaagster is tweemaal teruggeweest omdat ze niet tevreden was en 



verweerder heeft tweemaal, in 2015 en 2016, een correctie uitgevoerd. Vervolgens heeft verweerder in 2017 

een correctie van de onderoogleden uitgevoerd. In juni 2020 heeft klaagster een klacht ingediend bij een 

geschilleninstantie die haar gedeeltelijk in het gelijk heeft gesteld. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij: 

1. Zich schuldig maakt aan misleiding door ten onrechte de titel plastisch chirurg te gebruiken; 

2. Een onjuiste code in het handelsregister van de KvK voert; 

3. Klaagster onvoldoende heeft voorgelicht; 

4. Onvoldoende onderzoek en onvoldoende anamnese verricht; 

5. Praktijkvoering niet op orde had; 

6. Onvoldoende deskundig en onbevoegd was; 

7. Zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst grensoverschrijdend gedrag; 

8. Onvoldoende nazorg heeft verleend; 

9. Geen klachtenregeling had; 

10. Zich niet aan de gedragscode heeft gehouden; 

11. Op zijn website onjuiste info vermeldt mbt zijn ISO-certificering. 

RTG Eindhoven: Niet ontvankelijk: 2, 9, 11 en 5 vwb het niet regelen van achtervang; Gegrond: 1,3,4,7; 

Ongegrond: 6, 8, 10 en 5 voor het overige; Berisping + publicatie. 

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

 
 

C2022/1247 

Klacht: Klacht tegen een arts. De arts was van medio 2006 tot medio 2011 geautoriseerd door de Medisch 

Specialisten Registratie Commissie om de titel plastisch chirurg te gebruiken. In 2014 heeft verweerder een 

macs lift met halsliposuctie bij klaagster uitgevoerd. Klaagster is tweemaal teruggeweest omdat ze niet 

tevreden was en verweerder heeft tweemaal, in 2015 en 2016, een correctie uitgevoerd. Vervolgens heeft 

verweerder op in 2017 een correctie van de onderoogleden uitgevoerd. In juni 2020 heeft klaagster een 

klacht ingediend bij een geschilleninstantie die haar gedeeltelijk in het gelijk heeft gesteld. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij: 

1. Zich schuldig maakt aan misleiding door ten onrechte de titel plastisch chirurg te gebruiken; 

2. Een onjuiste code in het handelsregister van de KvK voert; 

3. Klaagster onvoldoende heeft voorgelicht; 

4. Onvoldoende onderzoek en onvoldoende anamnese verricht; 

5. Praktijkvoering niet op orde had; 

6. Onvoldoende deskundig en onbevoegd was; 

7. Zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst grensoverschrijdend gedrag; 

8. Onvoldoende nazorg heeft verleend; 

9. Geen klachtenregeling had; 

10. Zich niet aan de gedragscode heeft gehouden; 

11. Op zijn website onjuiste info vermeldt mbt zijn ISO-certificering. 

RTG Eindhoven: Niet ontvankelijk: 2, 9, 11 en 5 vwb het niet regelen van achtervang; Gegrond: 1,3,4,7; 

Ongegrond: 6, 8, 10 en 5 voor het overige; Berisping + publicatie 

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

 
 

woensdag 23 november 2022 

ochtend 
10.00 C2022/1341 klaagster / othopedisch chirurg Mr. drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen 

11.00 C2022/1386 dezelfde klaagster / othopedisch chirurg Mr. dr. B.J.M. Frederiks 

C2022/1387 dezelfde klaagster / orthopedisch chirurg Prof. mr. J. Legemaate 
C2022/1388 dezelfde klaagster / orthopedisch chirurg Drs. N.R.A. Baas 



Dr. W.J. Rijnberg 

Mr. D. Brommer 

 

C2022/1341 

Klacht: Klaagster had in toenemende mate klachten aan haar knieën en is verwezen naar verweerster, 

orthopeed, in verband met het plaatsen van knieschrijfprotheses. De operatie is zonder complicaties 

verlopen. Bij controles na 2, 4 en 6 maanden meldt klaagster dat het resultaat tegenvalt; zij heeft klachten. 

Iets minder dan twee jaar na de operatie dient klaagster een klacht in bij de klachtencommissie die, na 

raadpleging van een expert, de klacht ongegrond verklaard. 

Klaagster verwijt verweerster het volgende: 

1. Beide protheses zijn ‘tilted’ geplaatst, waaruit klaagster afleidt dat verweerster operaties uitvoert 

waarvoor zij de deskundigheid mist en/of waarvoor zij de vakliteratuur niet/onvoldoende bijhoudt; 

2. Niet duidelijk is of de conditie van beide knieën voldoende was voor dit soort prothese, een totale 

knieprothese had meer kans op een beter resultaat; 

3. De prothese in de linkerknie is niet goed gefixeerd; 

4. Voor beide knieën is in het wel erg summiere operatieverslag een foute omschrijving, namelijk totale 

knieprothese, geen patellacomponent; 

5. Bij herhaalde consulten bij verweerster worden de klachten voortdurend als psychisch aangemerkt; er 

wordt geen enkel moment overwogen dat er mogelijk iets is fout gegaan bij de operatie; 

6. Ondanks het opzeggen van het vertrouwen van verweerster kreeg klaagster later toch een oproep voor een 

eerste jaarcontrole bij de physician assistant, maar mocht zij niet meer deelnemen aan het wetenschappelijk 

onderzoek waaraan verweerster deelnam; 

7. Ondanks dat verweerster op de hoogte was van klaagsters historie van diverticulitis heeft ze in maart 

2019 diclofenac voorgeschreven zonder maagbeschermers; 

8. De klachtenprocedure bij de klachtencommissie in het ziekenhuis, waar verweerster inmiddels lid van het 

bestuur is, is eindeloos gerekt. 

RTG Den Bosch: Kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mr. heer mr. O.L. Nunes, advocaat te Utrecht 

 

C2022/1386 

Klacht: Klaagster is door een andere orthopeed (C2022/1341) aan beide knieën geopereerd. Vanwege 

aanhoudende klachten na de operatie is klaagster door haar huisarts verwezen naar verweerder, orthopedisch 

chirurg. Klaagster is op een later moment ook gezien door een collega van verweerder (C2022/1387) die 

zijn bevindingen mede namens een derde orthopedisch chirurg (C2022/1388) per brief aan de huisarts van 

klaagster heeft teruggekoppeld. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij: 

a. Niet de juiste diagnose heeft gesteld, namelijk dat de prothese in de linkerknie los zat. In plaats daarvan 

heeft hij de diagnose ‘ernstige artrose’ gesteld, ondanks dat klaagster had aangegeven deze diagnose niet te 

kunnen rijmen met de sterke toename van de klachten na de operatie; 

b. Niet de juiste diagnose heeft gesteld, namelijk dat bij de plaatsing van de prothese in de rechterknie van 

klaagster geen rekening was gehouden met de ernstige endorotatie; 

c. Een kopie van zijn brief aan de huisarts, zonder toestemming van klaagster, en aan de opererend 

orthopedisch chirurg heeft gestuurd, terwijl klaagster duidelijk had aangeven dat zij niet naar deze arts terug 

wilde. 

RTG Zwolle: Kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mr. heer mr. O.L. Nunes, advocaat te Utrecht 



C2022/1387 

Klacht: Klaagster is door een andere orthopeed (C2022/1341) aan beide knieën geopereerd. Vanwege 

aanhoudende klachten na de operatie is klaagster door haar huisarts verwezen naar een collega 

(C2022/1386) van verweerder, orthopedisch chirurg. Klaagster is op een later moment ook gezien door 

verweerder, die zijn bevindingen mede namens een derde orthopedisch chirurg (C2022/1388) per brief aan 

de huisarts van klaagster heeft teruggekoppeld. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij: 

a. Niet de juiste diagnose heeft gesteld, namelijk dat de prothese in de linkerknie los zat. In plaats daarvan 

heeft hij de diagnose ‘ernstige artrose’ gesteld, ondanks dat klaagster had aangegeven deze diagnose niet te 

kunnen rijmen met de sterke toename van de klachten na de operatie; 

b. Niet de juiste diagnose heeft gesteld, namelijk dat bij de plaatsing van de prothese in de rechterknie van 

klaagster geen rekening was gehouden met de ernstige endorotatie; 

c. Op een vraag van klaagster heeft aangegeven dat een MRI-scan niet mogelijk was omdat dit na een 

prothese een vertekend beeld geeft, maar niet heeft aangegeven dat er wel andere betrouwbare 

beeldvormingstechnieken zijn zoals een CT-scan; 

d. Niet naar de klachten van klaagster heeft geluisterd en zijn oordeel al klaar had. 

RTG Zwolle: Kennelijk ongegrond 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mr. heer mr. K. Mous, advocaat te Nijmegen 

 
 

C2022/1388 

Klacht: Klaagster is door een andere orthopeed (C2022/1341) aan beide knieën geopereerd. Vanwege 

aanhoudende klachten na de operatie is klaagster door haar huisarts verwezen naar een collega 

(C2022/1386) van verweerder, orthopedisch chirurg. Klaagster is op een later moment ook gezien door weer 

een andere collega (C2022/1387), die zijn bevindingen mede namens verweerder per brief aan de huisarts 

van klaagster heeft teruggekoppeld. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij: 

a. Medeverantwoordelijk is voor het besluit geen verdere beeldvorming te doen (anders dan elke keer 

dezelfde foto’s), de onjuiste diagnose en het advies naar een revalidatiearts te gaan; 

b. Zijn collega heeft geïnstrueerd om, zonder naar de klachten van klaagster te luisteren, zijn oordeel klaar te 

hebben. 

RTG Zwolle: Kennelijk ongegrond 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mr. heer mr. K. Mous, advocaat te Nijmegen 
 

 
middag  

13.00 C2022/1261 klager / orthopedisch chirurg Mr. drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen 

 Mr. dr. B.J.M. Frederiks 

Prof. mr. J. Legemaate 

Dr. W.J. Rijnberg 

Dr. W.J.B. Mastboom 
Mr. M.D. Barendrecht-Deelen 

 

C2022/1261 

Klacht: Klacht tegen orthopedisch chirurg. Klager is door zijn huisarts vanwege Mortonse neuralgie 

verwezen naar de orthopedisch chirurg, werkzaam bij een privékliniek. De orthopedisch chirurg heeft klager 

geopereerd. Klager verwijt de orthopedisch chirurg: 

a. het achterhouden van informatie; 

b. inadequate diagnostische verslaglegging; 

c. het verstrekken van onjuiste en misleidende informatie; 



d. het stellen van het eigenbelang boven dat van de patiënt. 

RTG Zwolle: Klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde orthopedisch chirurg: mr. drs. E.E. Rippen, advocate te Utrecht 

 

 

14.30 C2022/1255 klager / chirurg Mr. drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen 

Mr. dr. B.J.M. Frederiks 

Prof. mr. J. Legemaate 

Dr. G.J. Clevers 

Dr. W.J.B. Mastboom 

Mr. M.D. Barendrecht-Deelen 

 
 

C2022/1255 

Klacht: Klacht tegen chirurg. Klager is met klachten naar de spoedeisende hulp (SEH) geweest. Bij een CT- 

scan zijn galstenen gesignaleerd. Klager kreeg morfine voorgeschreven en moest zich via de huisarts laten 

verwijzen voor een galblaasoperatie. Vanwege aanhoudende pijnklachten is klager door zijn huisarts 

verwezen naar de chirurg die klager op haar spreekuur heeft gezien. Klager is op de wachtlijst gezet voor 

een operatie, kreeg laxeermiddel voorgeschreven en moest bloedonderzoek laten uitvoeren en bij koorts de 

SEH bellen. Diezelfde avond is klager via een SEH opgenomen waarna uit de CT-scan bleek dat sprake was 

van een cholecystitis met emphyeem en doorbraak naar een leverabces. Klager is hieraan geopereerd en 5 

dagen later uit het ziekenhuis ontslagen. Klager verwijt de chirurg dat zij: 

1. geen c.q. onvoldoende onderzoek heeft verricht naar zijn klachten en zijn klachten niet serieus heeft 

genomen, waardoor hij bijna is overleden; 

2. hem ondanks toezegging niet heeft teruggebeld. 

RTG Amsterdam: Verklaart de klacht (in al haar onderdelen) ongegrond. 

Gemachtigde klager: mr. M. Dammingh, advocaat te Amsterdam 

Gemachtigde chirurg: mr. R.J. Peet, advocaat te Utrecht 

 

 

maandag 28 november 2022 

ochtend 

10.00 C2022/1632 gz-psycholoog / klager Mr. E.J. Daalder 

Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

Mr. M.W. Zandbergen 

Prof. dr. G.T.M. Mooren 

Drs. ing. F.D.F. Steenbakkers 

Mr. E.D. Boer 

C2022/1632 

 
 

11.00 C2022/1325 gz-psycholoog / klaagster Mr. J.M. Rowel-van der Linde 

12.00 C2022/1331 gz-psycholoog/ klager Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

 Mr. M.W. Zandbergen 

Prof. dr. G.T.M. Mooren 

Drs. ing. F.D.F. Steenbakkers 
Mr. E.D. Boer 
 
 
 
 

 

 



C2022/1325 

Klacht: Klacht tegen een gz-psycholoog. Zij is mede-eigenaar van de praktijk waar klaagster in 2019 onder 

behandeling is geweest. In januari 2019 vond het intakegesprek plaats en in maart 2019 vond het 

behandeladviesgesprek plaats. De behandeling is na het behandeladviesgesprek met toestemming van 

klaagster overgedragen aan de psychosociaal therapeut. De gz-psycholoog functioneerde vanaf dat moment 

als regiebehandelaar. Eind mei 2019 heeft klaagster aan de psychosociaal therapeut laten weten dat zij zich 

weer goed voelde en dat zij geen behandeling meer nodig had. Klaagster heeft parallel aan deze klacht ook 

een klacht bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging van de gz-psycholoog ingediend. De 

klachtencommissie heeft de klachten van klaagster deels gegrond verklaard. Klaagster verwijt de gz- 

psycholoog: 

1. Dat zij het medisch dossier niet heeft verstrekt, hoewel daar meermalen om is gevraagd; 

2. Dat zij heeft nagelaten een betalingsbewijs aan klaagster te verstrekken; 

3. Dat zij heeft nagelaten voorafgaand aan de behandeling inzicht te geven in de kosten daarvan; 

4. Dat zij klaagster niet heeft ingelicht over het feit dat degene die haar behandeld heeft, geen gediplomeerd 

arts is; 

5. Dat deze behandelaar zonder overleg drie weken met vakantie is gegaan, terwijl klaagster vanwege haar 

toestand behoefte had aan een snel begin van de behandeling. 

RTG Amsterdam: Verklaart de klacht op de onderdelen 1, 2, 3 en 4 gegrond; Legt op de maatregel van 

berisping; Verklaart de klacht voor het overige ongegrond. 

 
 

C2022/1331 

Klacht: Klager was enige tijd bewindvoerder van een bij verweerster onder behandeling zijnde vrouw. 

Klager verwijt verweerster dat zij in een rapportage een aantal zeer tendentieuze en negatieve opmerkingen 

over klager heeft opgenomen waarmee zij in strijd heeft gehandeld met de beroepscode voor psychologen 

2015. 

RTG Groningen: Berisping. 

Gemachtigde gz-psycholoog: mr. dr. L.A.P. Arends, advocaat te Nijmegen 
 

 
middag  

14.00 C2022/1286 klager / psychiater/psychotherapeut Mr. J.M. Rowel-van der Linde 

 Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

Mr. M.W. Zandbergen 

Prof. dr. G.T.M. Mooren 

Drs. ing. F.D.F. Steenbakkers 

Drs. I.A. de Boer 

Drs. J.A.M. Rutgers 
Mr. N. Germeraad-van der Velden 

C2022/1286 

Klacht: Klacht tegen psychiater/psychotherapeut. Klager en de beklaagde waren destijds collega’s bij een 

stichting die geestelijke gezondheidszorg verleent. De beklaagde heeft na dossieronderzoek op enig moment 



in het kader van de klokkenluidersregeling een melding gedaan bij de stichting over de dossiervoering en 

het declaratiegedrag van klager. Klager verwijt de beklaagde met de tuchtklacht dat zij onbevoegd medische 

dossiers heeft ingezien van cliënten met wie zij geen behandelrelatie had, dat zij geen toestemming heeft 

gevraagd aan klager – de behandelverantwoordelijke – om de dossiers in te zien en dat zij heeft geweigerd 

in gesprek te gaan met klager over de melding. 

Beslissing voorzitter RTG Amsterdam: kennelijk niet-ontvankelijk, omdat klager bij de indiening van de 

tuchtklacht geen concreet eigen belang heeft dat verband houdt met de individuele gezondheidszorg. 

Gemachtigde psychiater/psychotherapeut: mw mr. V.M.A. Vos, advocate te Haarlem 

 
 

15.00 C2022/1302 klager /gz-psycholoog Mr. J.M. Rowel-van der Linde 

Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

Mr. M.W. Zandbergen 

Prof. dr. G.T.M. Mooren 

Drs. ing. F.D.F. Steenbakkers 

Mr. N. Germeraad-van der Velden 

 

C2022/1302 

Klacht: Klacht tegen gz-psycholoog. Klager is tijdelijk opgenomen geweest in een forensisch 

psychiatrische kliniek vanwege een bijzondere voorwaarde in het kader van schorsing uit voorlopige 

hechtenis. Nadat het voorwaardelijke karakter van de opname was verlopen, heef klager zijn verblijf 

vrijwillig voortgezet tot zijn ontslag. De eerste afdeling waar klager verbleef was de afdeling voor 

observatie en diagnostiek. De psychiater (eveneens aangeklaagd: C2022.1303) was daar klagers 

behandelcoördinator en hoofdbehandelaar. Daarna is klager overgeplaatst naar een andere behandelafdeling 

binnen de kliniek. Op deze afdeling was de beklaagde gz-psycholoog klagers regiebehandelaar. Later werd 

klager overgeplaatst naar een open resocialisatieafdeling. 

Klager verwijt de gz-psycholoog (kort samengevat) dat zij niets heeft gedaan toen klager werd bedreigd 

door een medepatiënt, dat zij te laat een behandelplan heeft opgesteld en dit plan niet heeft doorgenomen 

met klager. Ook vindt klager dat de gz-psycholoog hem ten onrechte niet heeft opgegeven voor cursussen en 

dat zij hem te laat heeft laten overplaatsen naar een andere afdeling. 

RTG Groningen: Verklaart dat de klacht kennelijk ongegrond is. 

Gemachtigde gz-psycholoog: mr. G.J.H. Beernink, advocaat te Assen 
 

 
15.00 C2022/1303 dezelfde klager /psychiater Mr. J.M. Rowel-van der Linde 

 Mr. L.F. Gerretsen-Visser 

Mr. M.W. Zandbergen 

Drs. I.A. de Boer 

Drs. J.A.M. Rutgers 
Mr. N. Germeraad-van der Velden 

 

C2022/1303 

Klacht: Klacht tegen psychiater. Klager is tijdelijk opgenomen geweest in een forensisch psychiatrische 

kliniek vanwege een bijzondere voorwaarde in het kader van schorsing uit voorlopige hechtenis. Nadat het 

voorwaardelijke karakter van de opname was verlopen, heef klager zijn verblijf vrijwillig voortgezet tot zijn 

ontslag. De eerste afdeling waar klager verbleef was de afdeling voor observatie en diagnostiek. De 

psychiater was daar klagers behandelcoördinator en hoofdbehandelaar. Daarna is klager overgeplaatst naar 

een andere behandelafdeling binnen de kliniek. Op deze afdeling was de gz-psycholoog (eveneens 

aangeklaagd: C2022/1302) klagers regiebehandelaar. Later werd klager overgeplaatst naar een open 

resocialisatieafdeling. 



Klager verwijt de psychiater (kort samengevat) dat hij niets deed toen klager werd bedreigd door een 

medepatiënt, hij een verkeerd behandelplan heeft opgestuurd naar de reclassering, het behandelplan niet 

heeft doorgenomen met klager en het feit dat toen klager inmiddels gedwongen was opgenomen ergens nog 

stond dat zijn verblijf op vrijwillige basis was. 

RTG Groningen: Het college volgt klager niet in zijn verwijten en verklaart de klacht deels kennelijk 

ongegrond (klachtonderdelen 1 en 3), deels van ‘onvoldoende gewicht’ (klachtonderdeel 2) en deels niet- 

ontvankelijk (klachtonderdeel 4). 

Gemachtigde psychiater: mr. G.J.H. Beernink, advocaat te Assen 

 
 

woensdag 30 november 2022 

ochtend 
10.30 C2022/1191 klagers / klinisch geriater Mr. R.C.A.M. Philippart 

C2022/1192 dezelfde klagers / klinisch geriater Mr. A.R.O. Mooy 

C2022/1193 dezelfde klagers / klinisch geriater Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt 

 Drs. H.J. Hasper 

Prof. dr. R.J. van Marum 
Mr. M.D. Barendrecht-Deelen 

 

C2022/1191 

Klacht: Klacht tegen klinisch geriater. Klagers hebben een klacht ingediend over de behandeling van wijlen 

hun moeder (patiënte) tegen meerdere artsen van de afdeling geriatrie. Patiënte was bekend met 

(vergevorderde) Alzheimer en daarnaast met epilepsie en hypertensie. Zij was inwonend bij een van haar 

zoons. Na een val thuis bleek sprake van een heupfractuur waarvoor zij is geopereerd. Na de operatie is 

patiënt opgenomen op de afdeling geriatrie. De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat: 

1. het te lang heeft geduurd voordat, na het stellen van de diagnose, het behandelbeleid is gestart. In de 

tussentijd heeft patiënte geen voedsel tot zich kunnen nemen, waarvoor haar reeds verslechterde toestand 

verder achteruitging; 

2. het postoperatieve beleid onvoldoende is gebleken, in het bijzonder omdat ongeschikte pijnmedicatie 

(fentanyl) is ingezet, furosemide te vaak werd vergeten toe te dienen, cozaar niet is toegediend en patiënte 

geen sondevoeding heeft gehad; 

3. het gevoerde beleid een verslechtering van de algemene toestand tot gevolg heeft gehad en er daardoor 

longproblemen zijn ontstaan en de urineproductie is opgehouden; 

4. behandelkeuzen meer werden bepaald op beschikbaarheid van medicatie of personeel en niet op basis van 

de noodzaak voor patiënte. Er is niet met voldoende gevoel van urgentie gezocht naar passende 

alternatieven; 

5. de beschikbaarheid en betrokkenheid van verweerster onder de maat bleef en de behandeling en het 

vaststellen van het beleid teveel werd overgelaten aan de dienstdoende arts-assistenten, waardoor er ook te 

weinig coördinatie was; 

6. voor klagers daarbij de vraag blijft of de postoperatieve zorg van de geriater van voldoende kwaliteit is 

geweest, in het bijzonder ook de bekende slechte prognose bij de behandeling van fracturen bij 

dementerende oudere patiënten, zoals patiënte; 

7. door het uitblijven van adequate behandeling en verzorging en onthouden van vocht en voeding sprake is 

geweest van een onzorgvuldig proces van versterving, althans dat de dood van patiënte is ingetreden, 

hetgeen een strafbaar feit oplevert in de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht; 

8. het medisch dossier dat verweerster heeft ingediend bij het verweerschrift afwijkt van het medisch dossier 

dat als bijlage bij het klaagschrift is gevoegd. In het door verweerster overgelegde medisch dossier staan 

nieuwe data dan wel informatie die hun verdediging in deze klacht ten goede komt, maar ver weg staat van 

de werkelijke situatie; 



9. verweerster in november 2018 inzage heeft gevraagd in de door klagers bij de geschillencommissie 

ingediende klacht. 

RTG Amsterdam: Klager ontvankelijk in de klacht. Verklaart klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde klager: mr. A.W. Boer, advocaat te Zeist 

Gemachtigde klinisch geriater: mr. A.C. de Die, advocate te Amsterdam 

 

 

C2022/1192 

Klacht: Klacht tegen klinisch geriater. Klagers hebben een klacht ingediend over de behandeling van wijlen 

hun moeder (patiënte) tegen meerdere artsen van de afdeling geriatrie. Patiënte was bekend met 

(vergevorderde) Alzheimer en daarnaast met epilepsie en hypertensie. Zij was inwonend bij een van haar 

zoons. Na een val thuis bleek sprake van een heupfractuur waarvoor zij is geopereerd. Na de operatie is 

patiënt opgenomen op de afdeling geriatrie. De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat: 

1. het postoperatieve beleid onvoldoende is gebleken, in het bijzonder omdat ongeschikte pijnmedicatie 

(fentanyl) is ingezet, furosemide te vaak werd vergeten toe te dienen, cozaar niet is toegediend en patiënte 

geen sondevoeding heeft gehad; 

2. door het uitblijven van adequate behandeling en verzorging en onthouden van vocht en voeding sprake is 

geweest van een onzorgvuldig proces van versterving, althans dat de dood van patiënte is ingetreden, 

hetgeen een strafbaar feit oplevert in de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht; 

3. het medisch dossier dat verweerster heeft ingediend bij het verweerschrift afwijkt van het medisch dossier 

dat als bijlage bij het klaagschrift is gevoegd. In het door verweerster overgelegde medisch dossier staan 

nieuwe data dan wel informatie die hun verdediging in deze klacht ten goede komt, maar ver weg staat van 

de werkelijke situatie; 

4. verweerster in november 2018 inzage heeft gevraagd in de door klagers bij de geschillencommissie 

ingediende klacht. 

RTG Amsterdam: Klager ontvankelijk in de klacht. Verklaart klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde klager: mr. A.W. Boer, advocaat te Zeist 

Gemachtigde klinisch geriater: mr. A.C. de Die, advocate te Amsterdam 

 
 

C2022/1193 

Klacht: Klacht tegen klinisch geriater. Klagers hebben een klacht ingediend over de behandeling van wijlen 

hun moeder (patiënte) tegen meerdere artsen van de afdeling geriatrie. Patiënte was bekend met 

(vergevorderde) Alzheimer en daarnaast met epilepsie en hypertensie. Zij was inwonend bij een van haar 

zoons. Na een val thuis bleek sprake van een heupfractuur waarvoor zij is geopereerd. Na de operatie is 

patiënt opgenomen op de afdeling geriatrie. De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat: 

1. het te lang heeft geduurd voordat, na het stellen van de diagnose, het behandelbeleid is gestart. In de 

tussentijd heeft patiënte geen voedsel tot zich kunnen nemen, waarvoor haar reeds verslechterde toestand 

verder achteruitging; 

2. het postoperatieve beleid onvoldoende is gebleken, in het bijzonder omdat ongeschikte pijnmedicatie 

(fentanyl) is ingezet, furosemide te vaak werd vergeten toe te dienen, cozaar niet is toegediend en patiënte 

geen sondevoeding heeft gehad; 

3. het gevoerde beleid een verslechtering van de algemene toestand tot gevolg heeft gehad en er daardoor 

longproblemen zijn ontstaan en de urineproductie is opgehouden; 

4. behandelkeuzen meer werden bepaald op beschikbaarheid van medicatie of personeel en niet op basis van 

de noodzaak voor patiënte. Er is niet met voldoende gevoel van urgentie gezocht naar passende 

alternatieven; 



5. de beschikbaarheid en betrokkenheid van verweerder onder de maat bleef en de behandeling en het 

vaststellen van het beleid teveel werd overgelaten aan de dienstdoende arts-assistenten, waardoor er ook te 

weinig coördinatie was; 

6. voor klagers daarbij de vraag blijft of de postoperatieve zorg van de geriater van voldoende kwaliteit is 

geweest, in het bijzonder ook de bekende slechte prognose bij de behandeling van fracturen bij 

dementerende oudere patiënten, zoals patiënte; 

7. door het uitblijven van adequate behandeling en verzorging en onthouden van vocht en voeding sprake is 

geweest van een onzorgvuldig proces van versterving, althans dat de dood van patiënte is ingetreden, 

hetgeen een strafbaar feit oplevert in de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht; 

8. het medisch dossier dat verweerder heeft ingediend bij het verweerschrift afwijkt van het medisch dossier 

dat als bijlage bij het klaagschrift is gevoegd. In het door verweerder overgelegde medisch dossier staan 

nieuwe data dan wel informatie die hun verdediging in deze klacht ten goede komt, maar ver weg staat van 

de werkelijke situatie; 

9. verweerder in november 2018 inzage heeft gevraagd in de door klagers bij de geschillencommissie 

ingediende klacht. 

RTG Amsterdam: Klager ontvankelijk in de klacht. Verklaart klacht kennelijk ongegrond. 

Gemachtigde klager: mr. A.W. Boer, advocaat te Zeist 

Gemachtigde klinisch geriater: mr. A.C. de Die, advocate te Amsterdam 
 

 
middag  

13.00 C2022/1243 klager / arts Mr. R.C.A.M. Philippart 

C2022/1244 dezelfde klager / neuroloog Mr. A.R.O. Mooy 

14.30 C2022/1202 klaagster / neuroloog Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt 

C2022/1203 dezelfde klaagster / neuroloog Drs. H. Tjeerdsma 

C2021/1186 dezelfde klaagster / neurochirurg Prof. dr. C.M.F. Dirven 
  Mr. E. van der Linde 

 

 

 

C2022/1243 

Klacht: Klacht tegen een arts, destijds werkzaam als arts, niet in opleiding tot specialist, werkzaam bij de 

afdeling neurologie van een ziekenhuis/. Klager is in de avond onwel geworden en per ambulance naar de 

spoedeisende hulp gebracht. Daar heeft de arts in overleg met haar supervisor (beklaagde in zaak no. 

C2022/1244) de diagnose functionele stoornis gesteld. Later is gebleken dat sprake was van een 

herseninfarct. 

Klager verwijt de arts dat zij: 

1. een tunnelvisie heeft gehad bij de interpretatie van de symptomen van klager; 

2. de symptomen van klager als niet-acuut heeft beoordeeld op basis van het ontbreken van risicofactoren en 

de jonge leeftijd en daarbij de mogelijke uitzondering niet in de afweging heeft meegenomen; 

3. een onjuiste diagnose heeft gesteld, waardoor een (trombolytische) behandeling om de schade te beperken 

aan klager is onthouden; 

4. het veilig en verantwoord heeft geacht om klager in de nacht van 14 op 15 december 2020 naar huis te 

laten gaan, terwijl de uitvalsverschijnselen nog volop aanwezig waren en aannemelijk was dat de 

symptomen door een herseninfarct konden worden veroorzaakt. 

RTG Den Haag: verklaart de klacht ongegrond; bepaalt dat deze beslissing geanonimiseerd in de 

Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt en aan het tijdschrift Medisch Contact ter 

bekendmaking zal worden aangeboden 

Gemachtigde klager: mr. L. van Rooijen, advocaat te Rotterdam 

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



C2022/1244 

Klacht: Klacht tegen een neuroloog. Klager is in de avond onwel geworden en per ambulance naar de 

spoedeisende hulp gebracht. Daar heeft de dienstdoende arts (ANIOS, beklaagde in zaak no. C2022/1243) in 

overleg met beklaagde als dienstdoende neuroloog en supervisor de diagnose functionele stoornis gesteld. 

Later is gebleken dat sprake was van een herseninfarct. 

Klager verwijt de neuroloog dat zij: 

1. Als eindverantwoordelijke een tunnelvisie heeft gehad bij de interpretatie van de symptomen van klager; 

2. de symptomen van klager als niet-acuut heeft beoordeeld op basis van het ontbreken van risicofactoren en 

de jonge leeftijd en daarbij de mogelijke uitzondering niet in de afweging heeft meegenomen; 

3. een onjuiste diagnose heeft gesteld, waardoor een (trombolytische) behandeling om de schade te beperken 

aan klager is onthouden; 

4. het veilig en verantwoord heeft geacht om klager in de nacht van 14 op 15 december 2020 naar huis te 

laten gaan, terwijl de uitvalsverschijnselen nog volop aanwezig waren en aannemelijk was dat de 

symptomen door een herseninfarct konden worden veroorzaakt. 

RTG Den Haag: verklaart de klacht ongegrond; bepaalt dat deze beslissing geanonimiseerd in de 

Nederlandse Staatscourant zal worden bekendgemaakt en aan het tijdschrift Medisch Contact ter 

bekendmaking zal worden aangeboden. 

Gemachtigde klager: mr. L. van Rooijen, advocaat te Rotterdam 

Gemachtigde neuroloog: mr. O.L. Nunes, advocaat te Utrecht 

 
 

C2021/1202 

Klacht: Klacht tegen twee neurologen en een neurochirurg. Klaagster heeft bij de beklaagde neuroloog een 

lumbaalpunctie ondergaan om een neuroborreliose uit te sluiten. 

In de uren na de punctie bleek ze geen aandrang te hebben voor mictie en ontbrak het passagegevoel bij 

mictie. Ook gaf ze pijn aan in de rug en doofheid van het linkerbeen. Een andere neuroloog (eveneens 

aangeklaagd: C2022/1203) heeft een (spoed)MRI verricht. Op een (spoed)MRI werd een stenose gezien op 

de niveaus L3-L4 en L4-L5. De volgende ochtend was de uitval van de sensibiliteit toegenomen en is 

klaagster na overleg doorgestuurd naar een neurochirurg (eveneens aangeklaagd: C2021/1186) voor een 

operatie om de zenuw meer ruimte te geven. De neurochirurg werkt in een ander ziekenhuis. Klaagster 

verwijt de beklaagde neuroloog dat hij: 

a. geen informatie heeft gegeven over de lumbaalpunctie en de eventuele risico’s daarvan; 

b. geen informatie heeft gegeven over de ziekte van Lyme en de behandeling daarvan; 

c. geen duidelijkheid geeft over hoe het nu verder moet en niets doet met de klachten van klaagster van 

dubbelzien en het niet op woorden kunnen komen. 

RTG Groningen: Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde neuroloog: mr. C.E. Albers, advocate te Hoogeveen 

 
 

C2022/1203 

Klacht: Klacht tegen twee neurologen en een neurochirurg. Klaagster heeft (bij een andere neuroloog/ 

eveneens aangeklaagd: C2022/1202) een lumbaalpunctie ondergaan om een neuroborreliose uit te sluiten. 

Na deze punctie had klaagster geen aandrang voor mictie en ook geen passagegevoel bij mictie. Daarnaast 

gaf ze pijn aan in de rug en toenemende doofheid van het linkerbeen. De beklaagde neuroloog heeft een 

(spoed)MRI laten maken. Hierop werd een stenose gezien op de niveaus L3-L4 en L4-L5. De volgende 

ochtend was de uitval van de sensibiliteit toegenomen. Beklaagde heeft overleg gevoerd met een 

neurochirurg in een ander ziekenhuis (eveneens aangeklaagd: C2021/1186) over een operatie om de zenuw 



meer ruimte te geven. De beklaagde neuroloog heeft hier vervolgens met klaagster over gesproken. 

Klaagster is uiteindelijk overgeplaatst naar het andere ziekenhuis en daar geopereerd. 

Klaagster verwijt beklaagde dat zij: 

a. geen informatie heeft gegeven over de voor- en nadelen en risico’s van de operatie; 

b. klaagster een verkeerd beeld heeft gegeven over de noodzaak daarvan. 

RTG Groningen: Verklaart de klacht ongegrond. 

Gemachtigde neuroloog: mr. C.E. Albers, advocate te Hoogeveen 

 

 

C2021/1186 

Klacht: Klacht tegen twee neurologen en een neurochirurg. Klaagster heeft bij een neuroloog in een ander 

ziekenhuis (C2022/1202) een lumbaalpunctie ondergaan om een neuroborreliose uit te sluiten. In de uren na 

de punctie bleek ze geen aandrang te hebben voor mictie en ontbrak het passagegevoel bij mictie. Ook gaf 

ze pijn aan in de rug en doofheid van het linkerbeen. Weer een andere neuroloog (eveneens aangeklaagd: 

C2022/1203) heeft een (spoed)MRI verricht. Op de (spoed)MRI werd een stenose gezien op de niveaus L3- 

L4 en L4-L5. De volgende ochtend was de uitval van de sensibiliteit toegenomen en is klaagster na overleg 

doorgestuurd naar de beklaagde neurochirurg voor een operatie om de zenuw meer ruimte te geven. De 

neurochirurg werkt in een ander ziekenhuis. Klaagster verwijt de beklaagde neurochirurg dat: 

a. Hij geen informatie heeft gegeven over de voor- en nadelen en risico’s van de operatie; 

b. Hij een operatie heeft uitgevoerd die hij zelf onnodig vond. 

RTG Groningen: Ten aanzien van het informed consent staat vast dat daar in het dossier geen melding van 

is gemaakt. Het college overweegt dat er al met al (voldoende) aanwijzingen zijn die aannemelijk maken dat 

de beklaagde neuroloog wel met klaagster heeft gesproken over inhoud en noodzaak van de operatie. Over 

de noodzaak van de operatie overweegt het college dat er terechte bezorgdheid bestond dat er een zich 

ontwikkelend caudasyndroom was. Van een onnodig uitgevoerde operatie was geen sprake. Verklaart de 

klacht ongegrond. 

Gemachtigde neuroloog: mr. S.J. Muntinga, advocate te Utrecht 


