Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
Zitting

VRIJDAG 1 OKTOBER 2021

Voorlopige uitspraakdatum
Locatie

12 november 2021 (vanaf 12.00 uur) of zoveel eerder als de beslissing gereed is
Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te ‘s-Hertogenbosch

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

14.00 uur
Openbare terechtzitting
E2021/2032
huisarts te provincie Noord-Brabant
mw. mr. J.S.M. Brouwer te Amsterdam

Aard van de zaak

De huisarts wordt verweten dat:
1.het medisch onderzoek op 11 december 2017 zich heeft beperkt tot het
opnemen van de pols en beluisteren van het hart en dat zij geen cardiologisch
onderzoek heeft gedaan of laten doen, waardoor twee hartritmestoornissen
gedurende acht maanden onopgemerkt en onbehandeld zijn gebleven;
2.zij de hartritmeklachten niet heeft gemonitord door geen vervolgafspraak te
initiëren na 11 december 2017 waardoor twee hartritmestoornissen gedurende
acht maanden onopgemerkt en onbehandeld zijn gebleven;
3.zij op 10 februari 2021 niets heeft gedaan ondanks dat klager duidelijk aangaf
in toenemende mate typische schildklierklachten te ondervinden en de TSHwaarde boven de door de specialist aangegeven waarden lag;
4.zij het medisch dossier niet zorgvuldig heeft bijgehouden door:
a.de streefwaarden van de TSH pas op 18 maart 2021 in het dossier te
vermelden hoewel zij de schildklierwaarden al vanaf 2019 monitorde en deze in
de specialistenbrieven van 29 mei 2019 en 12 december 2019 al gemeld zijn;
b.geen weergave van het gesprek van 10 februari 2021 in het dossier te hebben
vermeld;
c.de afwezigheid van de brief van 24 oktober 2020 in het dossier.

Aanvang
Type zitting
Zaaknummer
Beroep verweerder
Naam gemachtigde

15.15 uur
Openbare terechtzitting
E2021/3090
huisarts te provincie Limburg
mw. mr. S.J. Muntinga te Utrecht

Aard van de zaak

Huisarts wordt verweten dat zij bij het bezoek van klaagster aan de
huisartsenpost (HAP) wegens ernstige buikpijnklachten:
-meer onderzoek had moeten doen
-klaagster niet had mogen wegsturen om het beloop van de klachten af te
wachten.
Ongeveer twee weken na dat bezoek aan de HAP werd in het ziekenhuis een
grote inwendige bloeding bij klaagster geconstateerd.

