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v e r w e e r d e r

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het college heeft kennisgenomen van:

- het klaagschrift met de bijlagen;

- het aanvullende klaagschrift met de bijlagen;

- het verweerschrift met de bijlagen;

- de repliek met de bijlagen;

- de dupliek;

- de brief van klagers van 3 juli 2013 met de bijlage;

- de brief van verweerder van 22 juli 2013;

- het proces-verbaal van het op 24 september 2013 gehouden
gehoor in het kader van het

vooronderzoek met de bijlagen;

- de brief van klagers van 14 oktober 2013 met bijlagen;

- de brief van verweerder van 16 oktober 2013;

- de (tussen)beslissing van het college van 17 oktober 2013,
waarbij het college het beroep heeft gehonoreerd op het
verschoningsrecht als advocaat van de op initiatief van de
raadsman van klagers in het vooronderzoek opgeroepen be-
drijfsjurist van het ziekenhuis als getuige.

De klachten zijn behandeld ter openbare zitting van 12 novem-
ber 2013, alwaar klagers (met uitzondering van H) en verweer-
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der zijn verschenen, bijgestaan door hun raadslieden. Op
initiatief van klagers zijn als getuigen gehoord S en P. Op
initiatief van verweerder is als getuige gehoord T.

Op dezelfde datum zijn ter zitting de klachten behandeld tegen
twee andere bestuursleden, in welke zaken onder de nrs. 015
t/m 019/2012 en 020 t/m 024/2013 eveneens vandaag uitspraak
wordt gedaan.

Eerder, op 1 november 2013, zijn klachten behandeld tegen
de voormalige neuroloog J, in welke zaken onder de nrs. 010
t/m 014/2013 op 20 december 2013 uitspraak is gedaan.

De behandeling van de klachten tegen drie Inspecteurs voor
de Gezondheidszorg, bekend onder de nrs. 030 t/m 044/2013
volgt later.

2. DE FEITEN

Op grond van de stukken waaronder het verhandelde ter zit-
ting dient, voor zover van belang voor de beoordeling van de
klacht, van het volgende te worden uitgegaan.

De klacht betreft het handelen van verweerder als voorzitter
van de Raad van Bestuur (verder RvB) van het K te D (verder
het ziekenhuis te noemen)met betrekking tot het (dis)functio-
neren van de neuroloog J, verder de neuroloog te noemen.
Verweerder is op

1 februari 2006 in het ziekenhuis aangetreden als voorzitter
van de RvB. Daarvoor was verweerder, sinds 2000, Inspecteur
Generaal (IG) bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
geweest. En daarvoor was verweerder ondermeer werkzaam
geweest als cardioloog in een ziekenhuis.
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De neuroloog was sedert 1978 werkzaam in (een rechtsvoor-
ganger van) het ziekenhuis. Hij stond bekend om zijn exper-
tise op het gebied van Alzheimer en Parkinson. Op 21 novem-
ber 2003 is hij op non-actief gesteld. Daarna is hij feitelijk
vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden totdat hij
op 1 oktober 2005 (op 60-jarige leeftijd) met vervroegd pen-
sioen is gegaan. Naar het functioneren van de neuroloog en
de wijze waarop daarmee binnen het ziekenhuis en door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is omgegaan, is
uitgebreid onderzoek gedaan. Drie onderzoeksrapporten, aan
te duiden als Lemstra I, (september 2009) en II (september
2010) en Hoekstra (mei 2010), zijn bij klaagschrift overgelegd.
Daarin wordt onder meer het volgende vermeld.

Van 1 januari 1997 tot december 2003 is L voorzitter geweest
van de RvB van het ziekenhuis. Van 1 februari 2001 tot april
2004 was M lid van de RvB. De leden van de RvB waren geza-
menlijk verantwoordelijk voor het bestuur over het ziekenhuis,
doch ieder hadwel zijn eigen aandachtsgebied. Mwas eerste
aanspreekpunt voor de patiëntenzorg en was ook aanspreek-
punt voor de clustermanager Neurologie. In oktober 2003
trad

N toe tot de RvB en hij was vanaf december 2003 tot juni 2005
voorzitter van de RvB.

Al sinds 1997, of nog eerder, waren de verhoudingen in de
vakgroep neurologie verstoord. In 1997 heeft een interne
stafcommissie een onderzoek gesteld naar door de neuroloog
uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Daarbij zijn geen
onregelmatigheden gevonden. De vakgroep bleef echter
twijfels houden over het functioneren van de neuroloog. De
neuroloogwoonde de vakgroepvergaderingen toen niet meer
bij.

Een van de neurologen heeft in een brief van 23 april 1998
aan de RvB gemeld dat hij tijdens de waarneming van patiën-
ten van de neuroloog geconfronteerd was met gevallen
waarin zijn professionele verantwoordelijkheid in het geding
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kwam door onvoldoende verslaglegging en overdracht. Hij
schetste in die brief de casuïstiek van zeven patiënten van
de neuroloogwaarbij hij wees op het ontbreken van documen-
tatie over diagnose, indicatie of reden voor ongebruikelijke
medicatie of ongebruikelijke dosering. Een reactie op deze
brief van de RvB is uitgebleven.

Dit leidde ertoe dat de vakgroep impliciet besloot zich bij de
situatie neer te leggen om verdere conflicten zoveel mogelijk
te vermijden. Daarbij kwam dat al in 1994 een lid van de vak-
groep anoniem contact had opgenomen, met een andere re-
gionale inspectie bij de IGZ dan waar het ziekenhuis onder
viel, over een in zijn ogen disfunctionerende collega (de
neuroloog, wiens naam hij toen niet noemde) waar in de ogen
van hem en zijn collega’s niet adequaat op werd gereageerd
door de IGZ.

Nadat in 1997 de visitatie, om de vakgroep in aanmerking te
laten komen voor de A-opleiding van artsen in opleiding tot
neuroloog, moest worden uitgesteld vanwege verschil van
mening tussen (onder meer) de neuroloog en de overige
neurologen, zou in 2001 wederom een visitatie plaatsvinden.
Er is door de vakgroep veel vergaderd over de neuroloog in
het kader van die visitatie. Uiteindelijk is door de vakgroep
geconcludeerd dat de RvB en het Medisch Stafbestuur (MSB)
niets aan de situatie konden doen en vervolgens aan de visi-
tatiecommissie aangegeven dat de neuroloog in het kader
van de opleiding geen probleem vormde. Nadat de neuroloog
evenwel zijnerzijds tegenover de visitatiecommissie het op-
leiderschap van een collega had betwist, heeft het MSB be-
sloten de positie van de neuroloog te agenderen bij het geza-
menlijk overlegmet de RvB. Dat heeft geen vervolg gekregen.
De visitatiecommissie gaf onder meer het zwaarwegende
advies de dossiervoering binnen de vakgroep te verbeteren.

Op 25 oktober 2000 is een klacht ingediend door een patiënte
van het ziekenhuis. De klacht had betrekking op het ten on-
rechte diagnosticeren van de ziekte van Alzheimer en voor-
schrijven van Exelon. Uiteindelijk heeft de toenmalige RvB
in de persoon van L op 7 december 2001 een vaststellings-
overeenkomst met haar gesloten. Tegen betaling van
fl.15.000,- moest patiënte onder meer beloven alle
(klacht)procedures stop te zetten, geen nieuwe acties te zullen
ondernemen, de kwestie geheim te zullen houden en bij een
ontmoetingmet de neuroloog net te zullen doen alsof zij hem

5/22



niet kende. Zij verbeurde een boete van fl. 15.000,- als zij de
zaak niet geheim zou houden. Het medisch dossier van pati-
ënte werd op basis van deze overeenkomst vernietigd en de
neuroloog diende fl. 5.000,- bij te dragen. Tussen de RvB en
de IGZ, die alleen wist dat de klacht was ingetrokken maar
geen weet had van de overeenkomst, werd niet meer over
deze kwestie gesproken.

In het regulier overleg tussen de RvB en de IGZ van 22 april
2003 kwam de melding bij de IGZ aan de orde van de echtge-
noot van een patiënte. Die was in 2001 op 38-jarige leeftijd
overleden. De neuroloogwashaar hoofdbehandelaar geweest.
Zijn klacht bij de klachtencommissie is op 28 mei 2003 door
de klachtencommissie ongegrond verklaard,met uitzondering
van het feit dat men in het ziekenhuis niet op de röntgenfoto’s
had gezien dat de catheter van de port-à-cath had losgelaten.
Op 6 oktober 2003 reageerdeM in een brief aan de echtgenoot
dat de conclusies van de klachtencommissie door de RvB
werden onderschreven. De IGZ schreef nog aan de echtge-
noot, met een afschrift aan M, dat zij de afstemming en
overdracht van de patiëntenzorg en de verantwoordelijkheden
van de afzonderlijke behandelaars blijvend aan de orde zou
stellen. M berichtte de IGZ bij brief van 18 december 2003 dat
het geen zin had omna alles wat er al was gedaan nog verdere
actie richting de echtgenoot te ondernemen, gelet op “de
toonzetting van zijn brieven, de dreigementen en wat dies
meer zij” van de echtgenoot. Op dat moment speelde er iets
heel anders, waarover het volgende.

Inmei 2003 heeft de clustermanager samenmet het afdelings-
hoofd en de personeelsfunctionaris van het ziekenhuis een
gesprek gehadmet de neuroloog nadat door personeelsleden
melding was gedaan dat hij medicijnen had ontvreemd uit de
medicijnkast. De neuroloog gaf dat aanstonds toe. Hij kreeg
een schriftelijke waarschuwing, met afschrift aan L, waarin
onder meer is vermeld: “Verder heb ik hulp aangeboden,
echter je hebt dit afgewezen onder de vermelding dat je reeds
hulp ontvangt”.

Eind 2003 raakte via een melding van een apotheek aan de
IGZ bekend dat de neuroloog op recept grote hoeveelheden
midazolam (Dormicum) voor eigen gebruik was komen opha-
len (van augustus tot oktober 2003 op vijf recepten tweehon-

6/22



derd tabletten en in november 2003 drie recepten voor 40
stuks en een recept voor 20 stuks). De neuroloog is op 21
november 2003 op non-actief gesteld, en op 10 december
2003 gedwongen met ziekteverlof gegaan. De overige leden
van de vakgroep namen de patiënte van de neuroloog over.
Daarbij kwamenmisdiagnoses aan het licht. Op 23 december
2003 vond een spoedvergadering plaats van de vakgroep om
af te spreken hoe om te gaan met de situatie waarin de neu-
roloog met ziekteverlof was. Er was bij patiënten al onrust
ontstaan over verkeerde diagnoses en afgesproken werd in
voorkomende gevallen de juiste diagnose mee te delen. Ook
kwam aan de orde hoe om te gaan met ‘in het archief aanwe-
zige patiënten’. N heeft de opdracht gegeven:
- de praktijk van de neuroloog waar te nemen;
- notities bij te houden over niet correcte diagnoses, maar voorlopig geen actie
hiermee;
- geen informatie naar buiten toe te verstrekken over de voorliggende situatie.

In de maand hierna volgden (verdere) aanwijzingen over de
verslaving van de neuroloog, waartoe hij onder meer recept-
papier van collega’s had gebruikt.

De neuroloog kreeg de keus om zijn carrière bij het ziekenhuis
met een gunstige regeling te beëindigen, anders volgde
aangifte, een extern onderzoek in overleg met het MSB en de
IGZ en kon een zaak bij het tuchtcollege niet worden uitgeslo-
ten. Na enige weken beraad koos de neuroloog voor de ver-
trekregeling.

In maart 2004 hoorde de IGZ iets van een journalist over
ontslag van de neuroloogwegens verslaving aan opiaten. De
regionaal inspecteur nam contact op met N. Deze liet weten
dat er sprake was van rommelen met medicijnen maar geen
opiatenmisbruik en dat een melding aan de IGZ achterwege
was gebleven omdat er “geen sprakewas van onverantwoor-
de zorg”.

Op 10 maart 2004 vergaderde het college van hoofdinspec-
teurs van de IGZ. Het hoofd voorlichting van de IGZ, heeft in
die vergadering gemeld dat zij telefonischwas benaderd door
een journalist van De Telegraaf “over een neuroloog uit het
K die wordt ontslagen omdat hij verslaafd is aan opiaten.”.
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De senior inspecteur O schreef op 12 maart 2004 aan N:

“U vertelde dat er problemen waren geweest met medicijnen
(geen opiaten) en enkele incidenten, die echter niet geleid
hadden tot onverantwoorde zorg.(…) Uit ons archief blijkt dat
er eerder sprake is geweest van problemen met medicatie
die door [de neuroloog, RTC] is voorgeschreven. Dit leidde
tot een klachtprocedure in 2001. Mede op grond van deze
historie verzoek ik u daarom de inspectie volledig te informe-
ren over de huidige problemen die aanleiding vormen tot uw
voorstel aan deze neuroloog”.

Tijdens het daaropvolgende reguliere overleg met de IGZ op
23 maart 2004 informeerde M de regionaal inspecteur nader
over de gebeurtenissen en de gevolgde strategie. Collega-
neurologen hadden het werk van de neuroloog overgenomen
en daaruit was gebleken dat hij ten onrechte de diagnose
Multipele Sclerose (MS) had gesteld bij een aantal patiënten.
Dat had drie klachten tot gevolg gehad en één claim. De in-
specteur was ontevreden dat de IGZ alleen als stok achter
de deur was gebruikt en niet volledig geïnformeerd, maar
ging akkoord met de gevolgde strategie en wilde wel op de
hoogte blijven van het verloop van de klachtprocedures.
Voorts liet de IGZ weten zelf het gesprek met de neuroloog
te zullen aangaan om te voorkomen dat hij elders weer aan
het werk zou gaan en om zomogelijk zijn uitschrijving uit het
BIG-register te bewerkstelligen.

Op 19 april 2004 meldde een ziektekostenverzekeraar schrif-
telijk aan de RvB dat na een aantal controles was gebleken
dat sprake was geweest van onjuist declaratiegedrag van de
neuroloog en dat hij bovendien over meerdere jaren alle ge-
controleerde dossiers over meerdere jaren niet goed had
bijgehouden. Hierover was op 16 april 2004 ook contact ge-
weest met de IGZ.

Op 20 april 2004 stuurde de RvB schriftelijke achtergrondin-
formatie aan de IGZwaaruit bleek dat de neuroloog vanaf mei
2003 bekend was met ontvreemding van medicijnen. Dit
vormde voor de IGZ aanleiding de neuroloog uit te nodigen
voor een gesprek, dat op 24 mei 2004 plaatsvond. Eén van
de afspraken die werden gemaakt was dat de IGZ onderzoek
zou laten verrichten in het ziekenhuis in dossiers van patiën-
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ten van de neuroloog in overleg met de RvB en de medische
staf.

Op 14 juni 2004 heeft de RvB een overeenkomst met de neu-
roloog gesloten waarbij hij per

1 mei 2005 met vervroegd pensioen (de OBU) ging, en hij tot
dat moment zou worden doorbetaald maar niet hoefde te
werken in het ziekenhuis en evenmin elders zou werken. Er
zou niets anders naar buiten worden gebracht dan dat de
neuroloog met vervroegd pensioen zou gaan.

De IGZ schreef op 9 juli 2004 een brief aan de RvB waarin
onder meer is vermeld dat zij een eigen traject met de neuro-
loog had ingezet. Tevens werd gevraagd naar de uitkomst
van twee klachtprocedures, waarop geen reactie kwam van
de RvB.

Inmiddels hadden de overige neurologen veel patiënten van
de neuroloog gezien. Bij verschillende patiënten werden
misdiagnoses geconstateerd. Slechts één van de neurologen
heeft volgens de opdracht van de RvB misdiagnoses en an-
dere onregelmatigheden bijgehouden. Dat waren er 35, maar
deze neuroloog stelde deze lijst niet ter beschikking aan de
RvB en deze vroeg er niet naar.

Op 21 juli 2004 bood de klachtencommissie haar beslissing
aan ter zake van een op 4 maart 2004 tegen de neuroloog in-
gediende klacht inzake het foutief diagnosticeren enmedica-
menteus behandelen van MS. In september 2004 liet de RvB
weten dat zij het oordeel dat de klacht gegrond was onder-
schreef. Op 3 augustus 2004 stuurde de klachtencommissie
een volgende gegrondverklaring aan de RvB van een verge-
lijkbare klacht tegen de neuroloog. De manager van de con-
cernstaf liet aan de RvB weten dat nog een paar klachten in
de pijplijn zaten en dat vooral onvoldoende informeren de
grondslag was.
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Op 29 september 2004 informeerde de IGZ in een regulier
overlegmet de RvB naar het aantal klachten, een reactie bleef
uit.

Op 8 oktober 2004 volgde weer een beslissing van de klach-
tencommissie, inhoudend een gegrondverklaring van een
klacht tegen de neuroloog inzake het ten onrechte stellen
van en medicatie voorschrijven voor de diagnose Alzheimer.

Op 11 oktober 2004 berichtte de ziektekostenverzekeraar aan
de RvB dat in vier gecontroleerde dossiers van de neuroloog
over de periode 1997 t/m 2003 niets was vastgelegd.

Op 25 oktober 2004 volgde wederom een uitspraak van de
klachtencommissie, deze keer over het ten onrechte injecte-
ren van een patiënt in de voeten met Botox.

N had inmiddels allerlei veranderingen aangebracht in de
bestuurslaag onder de RvB en het secretariaat en een verder-
gaande reorganisatie in het verschiet gesteld, waarover onrust
was ontstaan. Op 25 april 2005 werd hij door de inmiddels
aangetreden interimbestuurder op non-actief gesteld.

Op 29 mei 2005 heeft de IGZ de rapportage van de onafhan-
kelijke psychiater ontvangen. Deze concludeerde dat de
neuroloog inzicht had gekregen in zijn verslavingsgedrag,
dat er geen onderliggend psychiatrisch ziektebeeld was en
dat er geen sprake meer was van verslaving. Er was geen
reden meer om zijn vak als arts niet uit te oefenen. Over het
recidiverisico was de psychiater gematigd optimistisch.

In oktober 2005 heeft de gemachtigde van klagers tijdens een
persconferentie enkele tientallen schadeclaims tegen het
ziekenhuis aangekondigd.
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In de Twense krant Tubantia zijn in september en oktober
2005 artikelen verschenen over klachten over de neuroloog.
Ook het dagblad De Telegraaf heeft in oktober 2005 bericht
over het functioneren van de neuroloog.

Daarna is op 27 oktober 2005 in de media aangekondigd dat
verweerder per 1 februari 2006 zou aantreden als voorzitter
van de RvB van het K.

In januari 2006 heeft de neuroloog van de IGZ toestemming
gekregen om te solliciteren onder de voorwaarde dat hij
vooraf zou melden als hij aan het werk zou gaan, hij zijn
problematiek zal melden aan de nieuwe werkgever en dat de
IGZ onderzoek zal laten doen in dossiers van de neuroloog
in het ziekenhuis.

Op zondag 19 februari 2006 verscheen er weer een artikel in
Tubantia over de neuroloog. Daarin stond dat de gemachtigde
van klagers had verklaard dat de informatie die nog steeds
binnenkwam zo veelomvattendwas, dat hij aangifte bij justitie
had uitgesteld.

Op 3 maart 2006 heeft de klachtencommissie haar rapport
inzake een klacht over de neuroloog aan deRvB aangeboden
betreffende het ten onrechte stellen van de diagnose begin-
nende vorm van dementie. De commissie achtte de klacht
gegrond.

De neuroloog heeft vervolgens een functie aanvaard bij een
kliniek in Duitsland. Hij heeft bij brief van 10 juli 2006 de IGZ
bericht dat hij de directeur van de kliniek op de hoogte had
gesteld van zijn verslavingsverleden. Deze brief was tevens
in afschrift aan de directeur van de kliniek gestuurd.

De IGZ heeft de neuroloog bij brief van 4 augustus 2006 be-
richt dat zij het dossier sloot onder vermelding dat bij werk-
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hervatting als arts of neuroloog in Nederland de gemaakte
afspraken van kracht bleven.

Op 16 april en 30mei 2007 heeft de bedrijfsjurist met verweer-
der gesproken over claimbehandeling. Hij heeft gesproken
over grote schade maar hij heeft niet gemeld hoeveel claims
dit betrof.

Op 23 mei 2007 zijn in een gesprek van de RvB met de vak-
groep neurologie de klachten besproken. In de vergadering
van de RvB van 28 juni 2007 is besloten voortaan de claims
te bespreken binnen de RvB.

Op 18 oktober 2008 heeft verweerder een gesprek gehadmet
P en diens dochter.

De pers ontdekte in januari 2009 dat de neuroloog werkzaam
was in een privékliniek. Landelijke media-aandacht volgde
en bereikte ook zijn Duitse werkgever. Hij werd op staande
voet ontslagen.

De RvB plaatste in januari 2009 in de Volkskrant, NRC Han-
delsblad en Tubantia een oproep aan oud-patiënten van de
neuroloog om zich te melden. Dit leidde tot vele vragen van
patiënten, verzoeken om hun dossier en vele claims. Groot-
schalige onderzoeken, zoals hierboven genoemd, werden
toen gestart. De onderzoeken door de commisssies Lemstra
I en II zijn door verweerder geïnitieerd.

Op 24 oktober 2010 heeft de neuroloog een verklaring opge-
stuurd aan de heer

Q, verbonden aan de IGZ. De neuroloog verklaart daarin dat
hij zich per 22 oktober 2009 op eigen initiatief als arts heeft
laten uitschrijven uit het BIG-register en dat er in de toekomst
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geen verzoek plaats zal vinden tot opnieuw inschrijven in het
BIG-register als arts.

3. HET STANDPUNT VAN KLAGERS EN DE KLACHT

Klagers verwijten verweerder dat hij:

A. toen hij aantrad in februari 2006 onmiddellijk alle dossiers
van de neuroloog hadmoeten (laten) controleren op onregel-
matigheden. Door dat niet te doen verwijten klagers verweer-
der dat zemede door zijn toedoen onnodig langmet verkeerde
diagnoses hebben rondgelopen, onnodig lang verkeerd zijn
behandeld, onnodig lang in onzekerheid en angst hebben
moeten leven alsmede dat zij psychisch hebben geleden.
Daaraan ten grondslag leggen klagers een aantal uitgangs-
punten;

1. verweerder heeft niet adequaat gereageerd op klachten
over het handelen van de neuroloog;

2. verweerder heeft gehandeld in strijd met artikel 2 van de
Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI);

3. verweerder heeft nagelaten ex artikel 4a lid 1 KZI een cala-
miteitenmelding te doen bij de IGZ;

4. verweerder was uit hoofde van zijn eerdere functie als IG
bij de IGZ op de hoogte van de problematiek rond de neuro-
loog. Hij was aanwezig bij een vergadering van het college
van hoofdinspecteurs van de IGZ op 10 maart 2004. Op de
agenda stond het bericht van een journalist van De Telegraaf
over het feit dat er een neuroloog uit het K ontslagen zou
worden omdat hij verslaafd zou zijn aan opiaten;

5. verweerder heeft te weinig oog gehad voor de misdiagno-
sitiek, de foutieve behandelingen en andere onregelmatighe-
den van de neuroloog en de schade die is toegebracht aan
klagers;
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6. verweerder heeft na enkele tientallen klachten in 2005,
waarvan hij op de hoogte had moeten zijn gezien de grote
media-aandacht voor de zaak, niet ingegrepen bij zijn aantre-
den als voorzitter van de RvB. Onder meer naar aanleiding
van de krantenartikelen op 3 en 21 september 2005;

7. verweerder zag de klacht- en claimafhandeling ten onrechte
als de kennelijke “nasleep” van een reeds opgelost probleem
omtrent de zaak met de neuroloog;

verweerder heeft zich als voorzitter van de RvB van het zie-
kenhuis ten onrechte niet nader laten informeren over de
zaak van de neuroloog, terwijl de bedrijfsjurist in april en mei
2007 melding bij verweerder heeft gedaan over grote schade
in de zaak van de neuroloog;

op 18 oktober 2008 heeft verweerder een gesprek met P en
diens dochter.

8. verweerder werd op de hoogte gesteld van het feit dat de
neuroloog ten onrechte de diagnose ziekte van Alzheimer
had gesteld en ten onrechte Exelon had voorgeschreven op
basis van verzonnen MMSE-resultaten. Klagers verwijten
verweerder dat hij ondanks een verzoek van P en diens
dochter om te onderzoeken of er nog andere slachtoffers zijn,
geen opdracht gaf tot diepgaand onderzoek naar de neuro-
loog. Dit terwijl verweerder meldde aan P dat er ongeveer 12
en mogelijk 15 slachtoffers waren;

9. verweerder heeft klagers onheus bejegendmet zijn uitlatin-
gen in de uitzending van Pauw en Witteman op 25 januari
2013 dat hij ‘razend’ is over de tegen hem ingediende klach-
ten;

10. de dossiers van de C en E waren onvolledig overgelegd;

B. en toen hij begin 2009 in actie kwam, hij te weinig actie
heeft ondernomen. Verweerder had alle patiëntendossiers
direct opnieuw moeten laten beoordelen, op zoek naar
slachtoffers.
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HET STANDPUNT VAN VERWEERDER

Verweerder voert -zakelijk weergegeven- primair aan dat
klagers niet-ontvankelijk zijn in hun klachten omdat ten tijde
van het handelen waarover is geklaagd klachten tegen een
lid van een RvB volgens vaste jurisprudentie in beginsel niet-
ontvankelijk waren en het in strijd met de rechtszekerheid
zou zijn thans klachten over die periode wel ontvankelijk te
verklaren. Ook zijn klagers naar het oordeel van verweerder
niet-ontvankelijk in hun klacht omdat er onvoldoende weer-
slag is op de individuele gezondheidszorg en verweerder ter
zake van de keuzes die hij in het kader van de bedrijfsvoering
moest maken beleidsvrijheid toekwam.

Verder voert verweerder aan dat klagers niet als rechtstreeks
belanghebbende kunnen worden aangemerkt en dat zij ook
uit dien hoofde niet-ontvankelijk zijn in hun klacht.

Inhoudelijk voert verweerder aan dat hij, toen de ‘zaak van
de neuroloog’ hem in volle omvang duidelijk werd in januari
2009, voldoende en adequaat heeft gehandeld. Voor die tijd
was de zaak hem niet of onvoldoende bekend om zodanig
op te treden.

5. DE OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

De ontvankelijkheid

5.1

Wat de ontvankelijkheid betreft kan verweerder allereerst niet
worden gevolgd in zijn betoog dat hij niet tuchtrechtelijk kan
worden aangesproken op zijn handelen in de periode vóór
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19 april 2011 omdat in die periode de heersende leer was dat
klachten tegen BIG-geregistreerde bestuurders niet ontvan-
kelijk waren. Dit volgt reeds uit de beslissing van het CTG
van 19 april 2011, waarin het is omgegaan wat betreft die
ontvankelijkheid. In die beslissing zelf wordt immers een
(afkeurend) oordeel gegeven over het handelen van een be-
stuurder in die vóór die beslissing liggende periode. Voorts
gaat het in de onderhavige zaak in de kern om de vraag of
verweerder voldoende actie heeft ondernomen om misdia-
gnostiek en onjuistemedicamenteuze behandeling te voorko-
men of te stoppen. Het (niet-)handelen waarover wordt ge-
klaagd betreft dus bij uitstek individuele gezondheidszorg.
Verweerder is dus evenmin te volgen in zijn betoog dat er
onvoldoendeweerslag is op die individuele gezondheidszorg
of dat hem een zodanige keuzevrijheid in de bedrijfsvoering
toekomt dat om die reden klagers eveneens niet-ontvankelijk
zouden zijn, wat er verder van die redenering ook zij.

Wat betreft het belang dat klagers hebben bij deze klacht is
alleen al het feit dat bij klaagster A tot en met 2009 niet de
juiste diagnose is gesteld en niet de juiste behandeling is
ingezet voldoende om een rechtstreeks belang aan te nemen
dat een verdergaand oordeel rechtvaardigt.

inhoudelijk

5.2

Het college wijst er wat betreft de gegrondheid van de klacht
allereerst op, dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van
professioneel handelen er niet om gaat of dat handelen beter
had gekund - dat kan, zéker achteraf gezien, in veel gevallen
- maar om het geven van een antwoord op de vraag of de
beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven
binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoe-
fening, rekening houdend met de stand van de wetenschap
ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met
hetgeen toen in de beroepsgroep ter zake als norm of stan-
daard was aanvaard.

Voorts wijst het college erop dat hetgeen klagers is overko-
men buitengewoon tragisch is maar dat de toetsing van het
handelen van verweerder moet plaatsvinden in het licht van
wat hem als voorzitter van de RvB van het K bekend was en
bekend kon zijn. Daarbij benadrukt het college dat de invulling
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van de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van zorg in ziekenhuizen de afgelopen jaren een grote ontwik-
keling heeft doorgemaakt.

5.3

Kern van de verwijten is dat verweerder, terwijl hij in zijn
functie als Inspecteur-Generaal bij de IGZ en in elk geval rond
de tijd dat hij aantrad als voorzitter van de RvB van het zie-
kenhuis al daarvan op de hoogte was, te weinig heeft gedaan
om de gevolgen van het disfunctioneren van de neuroloog
op te sporen. Kern van het verweer is dat verweerder vóór
januari 2009 niet, althans onvoldoende, op de hoogte was
van de ‘zaak van de neuroloog’ en dat hij nadien voldoende
en adequaat heeft gehandeld.

Het komt er dus op aan of vastgesteld kan worden dat ver-
weerder vóór januari 2009, van een en ander op de hoogte
was of had moeten zijn.

5.4

De hierboven weergegeven feiten en hetgeen daar overigens
in de rapporten over is vermeld laten een beeld zien van een
langdurig disfunctionerende, aan medicijnen verslaafde
neuroloog die uiteindelijk per november 2003 zijn werkzaam-
heden in het ziekenhuis gedwongen heeft gestaakt en met
wie zowel de toenmalige RvB als de IGZ bemoeienis hebben
gehad. In dit geheel gaat het in deze beslissing uitsluitend
om de rol van verweerder.

De eerste keer dat verweerder bemoeienis had met een zaak
waarin de neuroloog een rol speelde is toen hij op 21 februari
2005 als IG bij de IGZ een zogenaamde burgerbrief aan R
ondertekende.

De passage in die brief: “In algemene zin heb ik als toezicht-
houder en als cardioloog de ervaring dat in veel ziekenhuizen
consciëntieus wordt gewerkt (..)” wekt de suggestie dat ver-
weerder persoonlijk die brief heeft geschreven. Verweerder
heeft ter zitting te kennen gegeven dat wel te begrijpen maar
aangegeven dat, in een poging de brieven wat persoonlijker
te maken, door anderen de brieven meer persoonlijk in zijn
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naam werden geschreven. Hijzelf heeft alleen zijn handteke-
ning onder die brief gezet.

Verweerder heeft aangegeven dat er met hem als IG bij de
IGZ nooit specifieke zaken werden besproken, hoge uitzon-
deringen daargelaten. Verweerder heeft ter zitting een aantal
van die uitzonderingen genoemd; daarbij echter niet de on-
derhavige casus. Het dossier biedt onvoldoende aanknopings-
punten om aan te nemen dat verweerder in zijn hoedanigheid
van IG bij de IGZ op de hoogte is geweest van die problema-
tiek.

5.5

Op 27 oktober 2005 is er een persbericht verschenen waarin
het aantreden van verweerder als nieuwe topman in het zie-
kenhuis per begin februari 2006 werd aangekondigd. Het
persbericht vermeldde ondermeer: “Binnenkort wordt gestart
met een grote efficiencyoperatie, die moet uitmonden in een
gezonde financiële en zorggerichte organisatie.”

Eerder die maand, oktober 2005, had de gemachtigde van
klagers tijdens een persconferentie enkele tientallen schade-
claims tegen het ziekenhuis aangekondigd en verschenen in
de Twense krant Tubantia en in het dagblad de Telegraaf ar-
tikelen over klachten over de neuroloog.

5.6

Verweerder verklaarde ter zitting dat hij de berichten in de
pers niet had gelezen en dat zijn omgeving hem niet op die
artikelen had geattendeerd. Verweerder verklaarde verder
dat hij het ziekenhuis in grote bestuurlijke discontinuïteit had
aangetroffen en dat een bestuurlijke overdracht niet had
plaatsgevonden. Verweerder sprak van een chaos. Verder
waren er problemen met de NIAZ-accreditatie en ten slotte
was er een slecht gebouw. Het beeld van een verslaafde
neuroloog die op grote schaal misdiagnoses had gesteld had
verweerder toen niet op zijn netvlies. Dat beeld heeft zich pas
in de loop van de tijd zo ontwikkeld. Daarbij dient ook bedacht
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te worden dat de neuroloog inmiddels ruim twee jaar niet
meer werkzaam was in het ziekenhuis op het moment dat
verweerder in het ziekenhuis aantrad. Verweerder verklaarde
voorts dat hij tot begin 2009 ook onvoldoende signalen ont-
ving om daarin verandering aan te brengen. Zo kwamen in
de gesprekken met de vakgroep neurologie de patiënten van
de neuroloog niet ter sprake, anders dan dat er nog wel wat
claims waren. Een ‘rode vlag’ is niet gehesen. Voor het doen
van een melding op grond van de artikelen 2 of 4a van de
Kwaliteitswet Zorginstellingen was op dat moment geen
aanleiding.

5.7
Gebleken is dat bij de bij het ziekenhuis ingediende claims
niet specifiek de aandacht van verweerder op de zaak van de
neuroloog is gevestigd. Ter zitting is uit de verklaring van de
getuigen S gebleken dat de monitoring van de claims in die
tijd niet plaatsvond. Dat dient echter wel beschouwd te wor-
den in het licht van wat toen gebruikelijk was en in het licht
van alle hiervoor genoemde problemen in het ziekenhuis die
verweerder het hoofd diende te bieden. De overzichten van
de claims werden wel naar de RvB gestuurd maar uit die
claims was vaak, zo verklaarde de getuige S ter zitting, niet
af te leiden op welk specialisme deze betrekking hadden. S
had er geen zicht op hoe de RvB met de claims omging. Hij
vermoedde dat de RvB de claims met de bedrijfsjurist be-
sprak. Pas later, ongeveer augustus 2008, is Smeer concrete
informatie gaan geven aan de RvB over ingediende claims,
doch in eerste instantie niet op individueel- maar op vak-
groepsniveau. Verder verklaarde S dat hij niet precies wist
welk deel van de claims betrekking had op de afdeling neuro-
logie, wel dat er ook claims liepen tegen andere neurologen.
De bedrijfsjurist heeft in april/mei 2007 een grote schade in
de zaak van de neuroloog gemeld aan verweerder. Verweerder
heeft zich toen over die schade niet nader laten informeren.
De commissie Lemstra II heeft daarover in haar rapport ge-
oordeeld dat verweerder dat wel had moeten doen. Verweer-
der heeft ter zitting echter gemotiveerd aangegeven dat er
geen reden was om dat te doen. Er waren andere schades
die wel zijn besproken. Wel is in die tijd onderzoek in gang
gezet om de claims in beeld te krijgen. Achteraf is gebleken
is dat er inderdaad sprake is geweest van één buitengewoon
grote schade van de neuroloog.

5.8
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Op 18 oktober 2008 heeft verweerder een gesprek gehadmet
P en diens dochter in aanwezigheid van T. Dit gesprek, zo
verklaarde de heer P ter zitting, had een meerledig doel. Hij
heeft onder meer zijn levensverhaal verteld, er is gesproken
over de hoogte van zijn schadevergoeding. Verder heeft hij
aangegeven dat er nog veel meer slachtoffers waren en ge-
vraagd daar onderzoek naar te doen. P heeft verweerder
verder gevraagd de verzekeraar te bewegen meer medewer-
king te verlenen bij het tot stand brengen van een goede re-
geling voor slachtoffers van de neuroloog. Verweerder heeft
daarop aangegeven dat verzekeraars daarin autonoom zijn.

De getuige T bevestigde ter zitting dat in het gesprek met
name het levensverhaal van P aan de orde is geweest en dat
gesproken is over het bedrag van de schadevergoeding. Zij
kan zich niet herinneren dat gesproken is over aantallen
klachten en claims en dat deze helemaal uitgezocht dienden
te worden.

5.9
De conclusie uit al het voorgaande is dat, alhoewel dat met
de kennis van nu heel moeilijk te accepteren kan zijn, niet
vastgesteld kan worden dat verweerder voor begin 2009 zo-
danige feiten bekend waren of bekend hadden moeten zijn
dat hij tot grootschalige actie diende over te gaan. Zo heeft
het college uit de verklaring van P over het met verweerder
gevoerde gesprek niet kunnen vaststellen dat er in dit gesprek
feiten naar voren zijn gebracht door P waarop verweerder op
dat moment nadere actie had moeten ondernemen. Dat geldt
ook voor de mededeling dat er nog meer slachtoffers waren
van de neuroloog. Niet gebleken is dat verweerder op dat
moment verder aanwijzingen had dat de afhandeling van de
‘zaak van de neuroloog’ niet naar behoren verliep. Dat blijkt
ook niet uit het verhoor van de overige getuigen en evenmin
uit hetgeen verder is vastgesteld.

Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat de aard
en de omvang van de ‘zaak van de neuroloog’ zich in de jaren
maar langzaam aan heeft laten kennen en van een ongekende
omvang is. Sterker nog, zelfs in 2013 zijnmogelijk nog nieuwe
feiten boven water gekomen.

5.10
Wat betreft de medische dossiers het volgende. Verweerder
is als voorzitter van de RvB uiteindelijk eindverantwoordelijk
voor de (afgifte van) de medische dossiers. In feite is er
echter niet één dossier maar zijn er meerdere dossiers per
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afdeling, hetgeen bij afgifte van opgevraagde dossiers kan
leiden tot het ontbreken van bepaalde delen van het dossier.
Dat is helaas een bekend probleem. Hoe het in de onderhavige
gevallen ook gegaan is, niet is gebleken dat het aan het
handelen of nalaten van verweerder persoonlijk is te wijten
dat de dossiers niet compleet waren.

5.11

Verweerder is op 25 januari 2013 als gast opgetreden in het
televisieprogramma Pauw en Witteman. Verweerder heeft in
die uitzending waarvoor de indiening van de tuchtklachten
de aanleiding vormde, gezegd dat hij eigenlijk razend is. Dit
is in feite niet in lijn met de gedragsregels van de KNMG
waarin staat dat artsen bereidmoeten zijn zich te verantwoor-
den en zich toetsbaar op te stellen. Deze gedragsregel geldt
derhalve ook voor verweerder. Het college is echter van
oordeel dat de gewraakte uitlating nog net door de tuchtrech-
telijke beugel kan, nu deze gezien moet worden in het licht
van het gehele interview en niet rechtstreeks tot de indieners
van de klacht was ge-
richt.

5.12

Uit het voorgaande volgt dat niet kan worden vastgesteld dat
verweerder heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij be-
hoorde te betrachten en dat de klacht in al zijn onderdelen
dus moet worden afgewezen.

6. DE BESLISSING

Het college wijst de klacht af.
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Aldus gedaan in raadkamer door mr. A.L. Smit, voorzitter,
mr. dr. Ph.S. Kahn, lid-jurist,

R.A. Thieme Groen, dr. R.H. Boerman en dr. R.B. van Leeu-
wen, leden-geneeskundigen, in tegenwoordigheid vanmr. H.
van der Poel-Berkovits, secretaris, en uitgesproken in het
openbaar op 10 januari 2014 door mr. A.L. Smit, voorzitter,
in tegenwoordigheid van

mr. H. van der Poel-Berkovits, secretaris.

voorzitter

secretaris

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift
ervan schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Centrale Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg door:
a. de klager en/of klaagster, voor zover de klacht is afgewezen, of voor zover hij/zij niet-
ontvankelijk is verklaard;
b. degene over wie is geklaagd;
c. de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van de volksgezondheid, wie de aan-
gelegenheid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat.
Het tot het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gerichte beroepschrift wordt
ingezonden bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
te Zwolle, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn ontvangen.
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