Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
Zitting

Vrijdag 4 december 2020

Voorlopige uitspraakdatum
gereed is
Locatie

woensdag 13 januari 2021 (vanaf 12.00 uur) of zoveel eerder als de beslissing
Gebouw Hooghuis, Keizersgracht 5 te Eindhoven

Gezien de situatie die is ontstaan door het Corona-virus en alle maatregelen die zijn genomen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan is besloten om geen toehoorders tot deze zitting toe te laten.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

14.00 uur
Openbare terechtzitting
2036
huisarts te provincie Noordoost-Brabant
mr. M.C. Hazenberg te Utrecht

Aard van de zaak

Huisarts wordt verweten dat:
1. hij zich niet gehouden heeft aan de gedragsregels van de KNMG die in acht
genomen moeten worden als er sprake is van verliefdheid bij een arts op
een patiënte. De huisarts had de behandelingsovereenkomst moeten
beëindigen. De intieme relatie heeft zeker invloed gehad op de
behandelrelatie tussen de huisarts en de andere gezinsleden;
2. hij zich niet tot klager heeft gewend toen hij een geheime relatie onderhield
met klagers ex-echtgenote met de mededeling dat hij niet meer klagers
huisarts kon zijn;
3. hij niet zelf de behandelingsovereenkomst met klagers kinderen heeft
beëindigd;
4. hij – toen hij toch huisarts was van klagers kinderen – klager niet
rechtstreeks geïnformeerd heeft over medische aangelegenheden
betreffende de kinderen, dan wel – in zijn hoedanigheid van huisarts van
klagers kinderen – heeft nagelaten klagers ex-echtgenote ervan te
overtuigen klager daarover tijdig, juist en volledig te informeren;
5. de arts-patiëntverhouding met alle gezinsleden (behalve met klager) willens
en wetens tot op de dag van vandaag voortduurt;
6. hij zelfs daarvan een inkomen heeft genoten, te weten het
inschrijvingstarief per patiënt;
7. hij op alle bovenstaande punten gedurende al die jaren geen enkel gebaar
heeft gemaakt noch ook maar het geringste eigen ethische inzicht heeft
getoond.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

15.15 uur
Openbare terechtzitting
2056
huisarts te provincie Noordoost-Brabant
mr. Berkhoff-Muntinga te Utrecht

Aard van de zaak

De huisarts wordt, door de weduwnaar van de overleden patiënte,
verweten dat zij:
1. in december 2015 heeft nagelaten voldoende onderzoek te
verrichten naar de oorzaak van de rugklachten die door patiënte
werden gemeld. Als gevolg van de late diagnose heeft er een
wervelverzakking L2 plaatsgevonden, waardoor patiënte
geïnvalideerd is geraakt en veel pijn heeft moeten doorstaan;
2. naar aanleiding van de klachten die patiënte op 20 mei 2015 heeft
geuit, geen nader radiodiagnostisch onderzoek heeft laten doen;
3. heeft geweigerd een huisbezoek af te leggen. In plaats daarvan
kwam er een verpleegkundige op bezoek terwijl de familie in de
veronderstelling verkeerde dat dit een vervangend huisarts was;
4. geen, althans onvoldoende, terminale zorg heeft verleend aan
patiënte. Verweerster heeft niet gehandeld conform de
aanbevelingen van het NHG-Standpunt “Huisarts en palliatieve
zorg”.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

16.30 uur
Openbare terechtzitting
2071
huisarts te provincie Westnoord-Brabant
mr. M.H.M. Mook te Leusden

Aard van de zaak

De huisarts wordt, door klagers, nabestaanden van de overleden
patiënte, verweten dat hij:
1. de op dat moment 79-jarige verzwakte patiënte vanaf 22
november
2016 gedurende 12 dagen een startdosering van 15 mg midazolam
heeft voorgeschreven, in afwijking van de NHG-richtlijn en het
Farmacotherapeutisch Kompas;
2. de afwijkende startdosering niet deugdelijk heeft gemotiveerd,
anders dan dat patiënte ‘stevig’ zou zijn;
3. patiënte ondanks de afwijkende dosering niet zorgvuldig heeft
gemonitord;
4. niet adequaat heeft gereageerd op de signalen van de verpleging
op 23, 26 en 28 november 2016;
5. een nierfunctie onderzoek voorafgaand aan het gebruik van
midazolam achterwege heeft gelaten;
6. zich jegens klagers arrogant heeft opgesteld en weinig empathie
heeft getoond.

Wilt u een zitting bijwonen?

Dan verzoeken wij u zich aan te melden op telefoonnummer 088-3712550.
Legitimatie verplicht.

