Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
Zittingen 11 februari 2022
Locatie

Rechtbank Amsterdam

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde
Aard van de zaak

14:30 uur
Openbare terechtzitting
A2021/3225
bedrijfsarts te Noord-Holland
mr. D.M. Pot, VvAA Rechtsbijstand
Klaagster heeft een klacht ingediend tegen de bedrijfsarts. Er hebben
meerdere telefonische contacten plaatsgevonden met de
bedrijfsarts. Klaagster verwijt de bedrijfsarts onder meer dat zij 1)
onvoldoende aandacht heeft gehad voor de klachten van klaagster en
niet de bevindingen van de behandelaars in haar advies heeft mee
laten wegen, dan wel het ongemotiveerd terzijde heeft gelegd, 2)
heeft nagelaten om het medische advies aan de werkgever niet eerst
- schriftelijk - aan klaagster te bevestigen, 3) haar
geheimhoudingsplicht heeft geschonden, 4) geen professionele
distantie heeft gehouden en 5) zich niet heeft gehouden aan de
geldende Richtlijn.
Verweerster heeft verweer gevoerd. Zij heeft onder meer
aangevoerd dat zij klaagster steeds vooraf op de hoogte gesteld van
alle adviezen die ze aan de werkgever en arbeidsdeskundige heeft
gegeven en dat zij wel zorgvuldig en met het belang van klaagster
voor ogen heeft gehandeld.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde
Aard van de zaak

15:30uur
Openbare terechtzitting
A2021/3287
bedrijfsarts te Noord-Brabant
n.v.t.
Klaagster verwijt de bedrijfsarts dat hij 1) heeft verzuimd te
beoordelen of op de ziekmelding de Wet Verbetering Poortwachter
van toepassing was, 2) zich niet heeft gehouden aan de richtlijnen
(o.a. de STECR Werkwijze Arbeidsconflicten); de combinatie
arbeidsconflict en arbeidsongeschikt bleek voor de bedrijfsarts niet
bespreekbaar, 3) geen interesse heeft getoond in de lichamelijke en
psychische klachten van klaagster, 4) niet of nauwelijks een dossier
heeft opgebouwd, 5) klaagster niet heeft verwezen naar een collegabedrijfsarts en 6) klaagster naar een verkeerde klachtencommissie
heeft verwezen.
Het college heeft tevergeefs per (aangetekende) post op het bij het
college bekende adres van de bedrijfsarts, via de e-mail en

telefonisch geprobeerd om in contact te komen met de bedrijfsarts,
om hem in de gelegenheid te stellen om schriftelijk op de klacht te
reageren. De klacht is, door het ontbreken van een verweerschrift,
niet weersproken door de bedrijfsarts. De klacht zal verder
behandeld worden op een openbare zitting van het college.

Voorlopige uitspraakdatum

(voor) 25 maart 2022

Indien u van plan bent een zitting van het college bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht omuiterlijk 2 werkdagen van tevoren - een reservering maken. Dit kan door te klikken op: Aanmelden
Publiek bezoek (rechtspraak.nl) .

Het gerecht laat u vervolgens zo snel mogelijk weten of u de rechtszaak kan bijwonen. Als u toegang
krijgt, verzoek ik u de e-mailbevestiging van de reservering mee te nemen als toegangsbewijs. U bent
verplicht een mondkapje te dragen bij uw bezoek aan een gerechtsgebouw, tot het moment dat u
plaatsneemt in de zittingszaal. Vergeet uw legitimatie niet.

