Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam
Zittingen 13 oktober 2020
Locatie

WTC, zaal 11

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

13:30 uur
Openbare terechtzitting
2020/093
verzekeringsarts te Noord-Holland
mr. E.J. Wervelman, VWW Advocaten
Verwijt aan medisch adviseur verzekeraar dat hij ongefundeerde
uitspraken heeft gedaan over de gezondheidstoestand van klager en
eenzijdig een neuroloog die een medische expertise had uitgebracht,
heeft benaderd om deze op andere gedachten te brengen.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummers
Beroep verweerders
Naam gemachtigde
Aard van de zaak

14:45 uur
Openbare terechtzitting
20/045 + 20/046
045: verzekeringsarts, 046: arts
mr. P.J. Klein Gunnewiek, Van Bethem & Keulen advocaten
Klager dient een klacht in tegen een verzekeringsarts onder andere
met het verwijt dat de arts zijn beroepsgeheim heeft geschonden.
Volgens klager heeft de arts een gesloten enveloppe met medische
informatie, waarop stond geschreven 'ter attentie van de medisch
adviseur" zonder zijn toestemming met anderen gedeeld.

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

16:15 uur
Openbare terechtzitting
20/036
verzekeringsarts te Noord-Holland
mr. I. Veldhuizen
Klager (sociaal geneeskundige) dient als collega een klacht in tegen
een verzekeringsarts. Klager verwijt de verzekeringsarts dat hij als
verzekeringsarts bij het UWV een onjuiste weergave geeft van hoe
processen verlopen zijn, waarbij tevens (andere ) curatief werkende
collega's een en reguliere behandeltrajecten als minder bekwaam
worden weggezet. Tevens verwijt klager de verzekeringsarts een
tussen hen beide gevoerd telefoongesprek verkeerd te hebben
weergegeven waardoor volgens klager de suggestie wordt gewekt
dat hij als bedrijfsarts onvoldoende zorg voor zijn cliënt heeft gehand
en niet professioneel zou hebben gehandeld.

Voorlopige uitspraakdatum

(voor) 24 november 2020

Wilt u een zitting bijwonen? Dan is legitimatie verplicht.
Vanwege de maatregelen die getroffen moeten worden in het kader van het respecteren van 1,5
meter afstand, kan het tuchtcollege op dit moment slechts beperkt uitvoering geven aan het beginsel
van openbaarheid van een zitting.
Indien u van plan bent een zitting van het college bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht om uw
aanwezigheid vooraf aan het college telefonisch door te geven via telefoonnummer 088-3712500,
zodat het college vooraf kan inventariseren of de 1,5 meter afstand tijdens de zitting kan worden
gerespecteerd.

