Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
Zittingen 22 februari 2022
Locatie

Rechtbank Amsterdam

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

14:00 uur
Openbare terechtzitting
A2021/2030 gezamenlijk met A2021/2051
tandarts te Noord-Holland
mr. O.L. Nunes, KBS Advocaten
De tandarts (verweerder) heeft een reeds lopende behandeling van
klager van een plots uit de praktijk vertrokken collega overgenomen.
Er was door die collega - tegen deze tandarts is een aparte klacht
ingediend - al een begroting/behandelplan opgesteld en de
behandeling was al deels uitgevoerd. Klaagster verwijt verweerder
dat hij in zijn hoedanigheid van tandarts in zijn zorgplicht ten
opzichte van klaagster tekort is geschoten. Verweerder heeft
aangevoerd zelf stap voor stap aan klaagster uitgelegd te hebben
waaruit de (komende) behandeling zou bestaan. Er hebben nog drie
consulten plaatsgevonden bij verweerder. Verweerder heeft
gemotiveerd verweer gevoerd op de verschillende verwijten die
klaagster heeft geuit.
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n.v.t
Klaagster is na doorverwijzing terecht gekomen bij de tandarts. De
tandarts heeft verschillende behandelopties voorgesteld. De eerste
behandeling - het plaatsen van vier implantaten - is voorspoedig
verlopen. Na zes weken zou de vervolgafspraak plaatsvinden, maar
deze afspraak werd door de praktijk geannuleerd. De tandarts bleek
hals over kop te zijn vertrokken, zonder overdracht van het
patiëntenbestand. De behandeling van klaagster is uiteindelijk
overgenomen door een andere tandarts - tegen deze tandarts is ook
een aparte klacht ingediend. Klaagster verwijt de tandarts met name
dat hij zonder enig bericht uit de praktijk is vertrokken, zonder enige
overdracht van de verdere behandeling aan een collega en dat hij het
verzoek om inzage in het dossier niet heeft ingewilligd. De tandarts
heeft in zijn verweer laten weten dat hij van praktijk is veranderd. Hij
heeft klaagster in zijn nieuwe praktijk nog verder behandeld; er bleek

dat een collega tandarts tussendoor nog twee implantaten had
geplaatst, waarvan één implantaat niet was geïntegreerd. De
tandarts heeft een geslaagde herplaatsing gedaan. Volgens de
tandarts is klaagster inmiddels afbehandeld en is zij tevreden. De
tandarts heeft daarna niets meer van

Voorlopige uitspraakdatum

(voor) 5 april 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.

