Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
Zitting

24 MAART 2021

Voorlopige uitspraakdatum
Locatie

4 mei 2021 (vanaf 12.00 uur) of zoveel eerder als de beslissing gereed 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 gemachtigde

14.00 uur
Openbare terechtzitting
2059
specialist oudergeneeskunde te provincie Limburg
(mw. mr. D. Schut-Wolfs te Amsterdam)

Aard van de zaak

Klager verwijt verweerster:
1) dat zij na herhaaldelijke en nadrukkelijke verzoeken op 18 juli 2019 en 22
augustus 2019 weigerde om onderzoek naar de feiten te doen;
2) dat zij doelbewust zijn moeder grote angsten heeft aangejaagd en een
onterechte rechtsgang heeft ingezet;
3) dat zij zich zonder te legitimeren, onder valse voorwendselen in het
woonhuis van zijn moeder zou hebben binnengedrongen.

.
Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

15.15 uur
Openbare terechtzitting
2072
specialist ouderengeneeskunde te provincie Limburg
(dhr. mr. K. Mous en dhr. R. Tak te Nijmegen)

Aard van de zaak

Specialist ouderengeneeskunde wordt verweten dat hij:
1. de wil van klager en zijn familie niet heeft gerespecteerd door patiënte
(klagers moeder) morfine toe te dienen, terwijl klager daar geen
toestemming voor gegeven had. Hierdoor was er voor de familie geen
mogelijkheid meer om met moeder te communiceren;
2. in strijd met de wens van klager en de familie het actief behandelbeleid ten
aanzien van patiënte heeft laten omzetten naar niet actief beleid en niet
heeft meegedeeld dat de familie deze beslissing kon overrulen;
3. patiënte tweemaal te laat heeft ingestuurd naar het ziekenhuis;
tekortgeschoten is in de communicatie, omdat:
- hij zonder voorafgaande kennisgeving pas vier uur later is verschenen op
een afspraak op de dag vóór het overlijden van patiënte;
- aan klager en de familie geen gelegenheid is geboden om ’s nachts bij
patiënte te waken;
- hij niet aan de familie heeft meegedeeld dat patiënte bij de cardioloog was
uitbehandeld voor hartfalen en in feite al vaststond waaraan zij zou
overlijden en de familie vanaf dat moment niet bij moeder zou hebben
toegelaten, maar pas op het laatste moment. De familie mocht in verband
met Covid-19 bijna drie maanden niet bij patiënte zijn.

