Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
Zitting

Woensdag 14 juli 2021

Voorlopige uitspraakdatum

8 september 2021 (vanaf 12.00 uur) of zoveel eerder als de beslissing gereed

Locatie

is
Congrescentrum Igluu, Lichttoren 32 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 gemachtigden
Aard van de zaak

13.15 uur
Openbare terechtzitting
E2021/2459-2074
arts te provincie Limburg
mr. B. Willemsen te Lent
Klaagster verwijt verweerder dat hij:
1. tijdens een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (in verband
met het gezag over en de omgang met de dochter van klaagster en haar exman), als professioneel informant heeft verklaard, terwijl hij een langdurige
relatie heeft gehad met de tante van de ex-man;
2. niet consistent heeft verklaard over het al dan niet nog hebben van contact
met de ex-man na het verbreken van de relatie met zijn tante;
3. niet neutraal en objectief heeft verklaard;
4. persoonlijke ervaringen uit de tijd dat hij een familiaire relatie had met de
ex-man heeft laten meewegen in zijn professionele oordeel;
5. een professioneel oordeel heeft over klaagster en degene met wie zij een
relatie heeft gehad na de relatie met haar ex-man, zonder klaagster en deze
partner te hebben gesproken;
6. heeft verklaard over de ex-man in strijd met hetgeen de ex-man zelf heeft
verklaard;
7. ernstig misbruik heeft gemaakt van zijn positie als arts en van het
vertrouwen dat de Raad voor de Kinderbescherming daardoor in hem heeft;
8. niet professioneel en niet conform de BIG-richtlijnen heeft gehandeld.

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

14.30 uur
Openbare terechtzitting
E2021/2535-20145
huisarts te provincie Limburg
mr. D. Schut-Wolfs te Amsterdam
Huisarts wordt verweten dat hij:
1. geweigerd heeft om klaagster inzage te geven in het medisch
dossier van haar 12-jarige zoon;
2. klaagster als moeder onheus heeft bejegend; hij heeft haar
beschuldigd van verwaarlozing van haar zoon.

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

15.45 uur
Openbare terechtzitting
E2021/2399-E2021/025
arts te provincie Noord-Brabant
mr. B.C.A. Reijnders te Venlo
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verwijt de arts dat hij:
- ernstig (seksueel) grensoverschrijdend heeft gehandeld en verder in de
privésfeer van patiënte is doorgedrongen dan strikt noodzakelijk in het
kader van de hulpverlening;
- heeft nagelaten de arts-patiëntrelatie te beëindigen op het moment dat
andere dan zakelijke en in een professionele hulpverleningssituatie
passende communicatie en gevoelens een rol gingen spelen;
- de arts-patiëntrelatie niet op adequate manier heeft beëindigd en niet voor
adequate overdracht heeft gezorgd;
- tekortgeschoten is in de dossiervorming.

