Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
Zitting: WOENSDAG 19 MEI 2021
Voorlopige uitspraakdatum
Locatie

30 JUNI 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

13.00 uur
Openbare terechtzitting
E2021/2486
internist-oncoloog te provincie Noord-Brabant
mr. C.W.M. Verberne te Eindhoven

Aard van de zaak

Internist wordt verweten dat hij verwijtbaar heeft gehandeld bij de behandeling
van de patiënt doordat hij:
1. heeft gehandeld in strijd met het besluitvormingsproces van de richtlijn
Palliatieve sedatie van de KNMG. Volgens klaagster bestond er geen aanleiding
om palliatieve sedatie te overwegen, was palliatieve sedatie niet geïndiceerd en
heeft verweerder niet/onvoldoende overlegd met de patiënt en/of diens
vertegenwoordigers, als gevolg waarvan zowel patiënt als klaagster niet goed en
volledig over de behandeling zijn geïnformeerd en niet aan de eisen van
informed consent is voldaan;
2. vanaf 15 februari 2018 geen/onvoldoende rekening heeft gehouden met de
zeggenschap van klaagster als eerste contactpersoon en (geregistreerd) partner
van patiënt.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

15.30 uur
Openbare terechtzitting
E2021/2533
gynaecoloog te provincie Noord-Brabant
mw. mr. S.J. Berkhoff-Muntinga te Utrecht

Aard van de zaak

Gynaecoloog wordt verweten dat hij:
1. zonder klaagsters uitdrukkelijke toestemming op 19 september 2018 een
definitieve sterilisatie heeft uitgevoerd;
2. na de sterilisatie niet tegen klaagster heeft gezegd dat hij de sterilisatie had
uitgevoerd en op welke wijze;
3. aanvankelijk schriftelijk onjuiste medische informatie heeft verstrekt aan
klaagsters huisarts;
4. klaagster een week lang in spanning heeft laten zitten over de vraag of zij was
gesteriliseerd doordat hij haar huisarts pas op 2 oktober 2018 heeft
teruggebeld.

