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VOORWOORD 

Deze publicatie van grotendeels ongepubliceerde medische tuchtrechtspraak over 
chirurgen is tot stand gekomen dankzij de medewerking van verschillende instan-
ties en personen. 

De Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg, in het bijzonder hoofdinspecteur J. 
Verhoeff, heeft dit dossieronderzoek mogelijk gemaakt. Het Ministerie van Justitie 
stelde opnieuw een belangrijke subsidie ter beschikking. De verzekeringsmaat-
schappij Medirisk bood ondersteuning om publicatie in deze vorm mogelijk te 
maken. 

Mr P.P.M. van Reijsen, verbonden aan de Sectie Gezondheidsrecht, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft ook bij deze uitgave een 
onmisbare rol vervuld bij het in goede banen leiden van het omvangrijke onderzoek-
materiaal. 

Dr D.J. Bakker, chirurg, was bereid om de tuchtrechtelijke beslissingen in medisch 
opzicht van kritische kanttekeningen te voorzien. Hij heeft daarmee een belangrijke 
bijdrage geleverd. 

Tot slot hebben mevrouw J.C.M. van de Put, mevrouw V.H.J. Guffens-Janssen en 
mevrouw F.W. von der Heide met grote toewijding de tekst van deze publicatie ver-
zorgd. 

In dit onderzoek is dezelfde systematiek gevolgd die ook in onze eerdere publicaties 
over anesthesiologen, gynaecologen en huisartsen is gehanteerd. Teneinde het raad-
plegen van de vele beslissingen te vereenvoudigen is een trefwoordenregister toege-
voegd. 

Nijmegen 
augustus 1996 

J.H. Hubben 
M.E.F. Heineman 



1. Achtergrond 

INLEIDING 

Onderzoekopzet en analyse tuchtrechtelijke beslissingen 

In de medische tuchtrechtspraak is slechts in beperkte mate inzicht te verkrijgen om-
dat de medisch tuchtrechter weinig uitspraken publiceert. Bovendien wordt de bevo-
len publicatie met steeds geeffectueerd. Van alle tuchtrechtelijke beslissingen - dus 
ook van de ongepubliceerde - wordt echter op basis van artikel 13c Medische Tucht-
wet (MTW), een afschrift gezonden aan de hoofdinspecteur voor de gezondheids-
zorg. Deze regel geldt sinds 1954. 
Met toestemming van de hoofdinspecteur is diens archief geraadpleegd teneinde 
een vollediger beeld te kunnen vormen van het functioneren van deze vorm van 
tuchtrechtspraak. Daar dit archief enkele duizenden beslissingen bevat, diende uit 
praktische overwegingen het onderzoek te worden opgesplitst in deelonderzoeken. 
Het eerste deelonderzoek betrof beslissingen naar aanleiding van klachten op het 
terrein van psychiatrie en psychotherapie. Daarvan is verslag gedaan in een tweetal 
publicaties (Hubben, 1984 en 1987). De volgende deelonderzoeken hadden betrek-
king op anesthesiologen (Heineman en Hubben, 1993), gynaecologen (Heineman en 
Hubben, 1994) en huisartsen (Heineman en Hubben, 1995). Het onderzoek waarvan 
in deze publicatie verslag wordt gedaan, heeft betrekking op chirurgen. De keuze 
van deze deelonderzoeken is tot stand gekomen in overleg met de hoofdinspecteur 
voor de gezondheidszorg. Het volgende deelonderzoek zal betrekking hebben op 
psychiaters. 
Doel van het onderzoek waarvan bier verslag wordt gedaan, is nagaan welke profes-
sionele normen op het terrein van de chirurgie kunnen worden ontleend aan de ge-
publiceerde en ongepubliceerde tuchtrechtelijke uitspraken. Evenals in de onderzoe-
ken over anesthesiologen en gynaecologen worden daartoe alle beslissingen van de 
medisch tuchtrechter beschreven; in het onderzoek over huisartsen is om praktische 
redenen een beperking aangebracht tot die beslissingen waarin de klacht gegrond is 
verklaard. Het onderzoek strekt zich uit over de periode 1986-1995. Het aantal beslis-
singen van de medisch tuchtrechter over chirurgen bedraagt in die periode 528. 
De 528 beslissingen van de medisch tuchtrechter worden hierna beschreven. Daar-
mee ontstaat een overzicht dat als bron kan fungeren voor de niet-gepubliceerde be-
slissingen van medisch tuchtcolleges over chirurgen. 
Aangezien veel van het materiaal overigens niet toegankelijk is, is ernaar gestreefd 
de beslissingen uitvoerig en volgens een vast schema (feiten, overwegingen, beslis-
sing) weer te geven. Het overzicht van de jurisprudentie wordt voorafgegaan door 
een analyse van de beschreven tuchtrechtelijke uitspraken. 
Alvorens daarop in te gaan zullen hierna enkele formele aspecten van het functione-
ren van de medische tuchtrechtspraak worden uiteengezet. Daarna komt aan de orde 
de werkwijze die bij het onderzoek is gevolgd. 
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minding 

2. lnrichting van de medische tuchtrechtspraak 

De medische tuchtrechtspraak berust op de Medische Tuchtwet. De medische tucht-
rechtspraak wordt uitgeoefend door een vijftal colleges, gevestigd te Groningen, 
Zwolle, Amsterdam, 's-Gravenhage en Eindhoven. Het Medisch Tuchtcollege staat 
onder leiding van een jurist (voorzitter) en telt vier benoemde leden, die afkomstig 
zijn uit de beroepsgroep, met daamaast een jurist als secretaris. 
De doelstelling van de Medische Tuchtwet, die dateert van 1928, is tweeledig. Ener-
zijds gaat het om bewaking van de kwaliteit van het medisch handelen, anderzijds 
om bescherming van de patient (vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 17 maart 
1995, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 432). 
De tuchtrechter toetst de ingediende klacht aan de normen die zijn neergelegd in ar-
tikel 1 van de Medische Tuchtwet: is sprake van handelingen die het vertrouwen in 
de stand der geneeskundigen ondermijnen, van nalatigheid waardoor ernstige scha-
de is ontstaan of heeft de beroepsbeoefenaar blijk gegeven van grove onkunde? 
Wordt de klacht gegrond bevonden, dan is er een keuze uit de volgende maatrege-
len: waarschuwing, berisping, geldboete van maximaal tienduizend gulden, schor-
sing voor de duur van maximaal den jaar en ontzegging (voor het leven) van de be-
voegdheid om het beroep uit te oefenen. Tevens kan worden besloten tot openbaar-
making van (delen van) de uitspraak. 
Hoger beroep is mogelijk bij het Centraal Medisch Tuchtcollege indien in eerste aan-
leg een waarschuwing of berisping is gegeven. Is een van de zwaardere sancties op-
gelegd, dan wordt de klacht in appel behandeld door het gerechtshof. Van de beslis-
sing van het hof staat vervolgens beroep in cassatie open bij de Hoge Raad, terwij1 
die mogelijkheid na een beslissing van het Centraal Medisch Tuchtcollege ontbreekt. 
Niet iedereen kan een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege. De kring van 
klagers is beperkt tot rechtstreeks belanghebbenden (de patient, diens directe familie, 
de betrokken ziektekostenverzekeraar), het bestuur van de instelling waar de be-
roepsbeoefenaar werlczaam is en de betrokken inspecteur voor de gezondheidszorg. 
In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg is de 
invoering van een nieuwe regeling van het tuchtrecht in de gezondheidszorg aange-
kondigd. Die herziening betreft in overwegende mate de procesgang en heeft daar-
om geen gevolgen voor de betekenis van de in dit boek opgenomen beslissingen. 
Zoals reeds is opgemerkt gaan Medisch Tuchtcolleges betrekkelijk zelden over tot 
publicatie van een beslissing. Dat geldt ook voor beslissingen over chirurgen. Van de 
528 beslissingen die in de periode 1986-1995 zijn gegeven, is in 39 gevallen tot publi-
catie besloten. Bij bestudering van de beslissingen valt overigens opnieuw op dat 
geen duidelijk criterium kan worden gevonden dat ten grondslag ligt aan het besluit 
tot wel of niet publiceren van een beslissing. 

Allereerst zal worden uiteengezet op welke wijze de klachten over chirurgen in de 
periode 1986-1995 zijn afgehandeld. Vervolgens wordt bezien welke normen ont-
leend kunnen worden aan de beslissingen die de Medisch Tuchtcolleges hebben uit-
gesproken over klachten die chirurgen betreffen. 
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algemene chirurgie 	790 
orthopedie 	 327 
plastische chirurgie 	105 
neurochirurgie 	81 
overige 	 83 

Totaall 	 1386 

Analyse van de ontwikkeling van klachten over chirurgen 3 

3. Analyse van de ontwikkeling van klachten over chirurgen 

In dit onderzoek zijn betrokken alle klachten over algemeen chirurgen, orthopedisch 
chirurgen, plastisch chirurgen en neurochirurgen. Dit zijn, gemeten naar het aantal 
beroepsbeoefenaren, de grootste terreinen binnen de chirurgie. 
Ook zijn in het onderzoek opgenomen klachten over cardiopulmonaal chirurgen, 
kinderchirurgen, oncologisch chirurgen, thoraxchirurgen, vaatchirurgen en arts-as-
sistenten chirurgie en orthopedie. 

Het aantal beroepsbeoefenaren op deze terreinen, gemeten in fulltime equivalenten, 
werkzaam in alle ziekenhuizen (algemene, academische en categorale ziekenhuizen), 
bedroeg per 1 januari 1993: 

Voor 1988 ontbreken vergelijkbare cijfers over alle ziekenhuizen tezamen. In alge-
mene ziekenhuizen - dus de academische ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen 
buiten beschouwing latend - was het aantal chirurgen, gemeten in fulltime equiva-
lenten, in 1988 nagenoeg gelijk aan 1993. Op grond hiervan mag worden aangeno-
men dat het aantal chirurgen in de onderzoekperiode, gemeten in fulltime equivalen-
ten, nagenoeg gelijk is gebleven. 2  

In de loop van de onderzoekperiode is een duidelijk stijgende lijn waar te nemen in 
het aantal klachten dat over medische beroepsbeoefenaren bij Medisch Tuchtcolleges 
is ingediend. 
Uit tabel 1 blijkt dat het aantal klachten is gestegen van 481 (1986) naar 743 (1994). 
Dat is een toename met 54%. 
Die onmiskenbare groei heeft zich echter niet voorgedaan bij chirurgen. In 1986 zijn 
63 klachten over deze beroepsgroep ingediend; in 1994 is 51 maal een klacht over 
chirurgen ingediend. Het hoogste aantal klachten is in 1988 (71) bereikt. De algemene 
stijging van het aantal klachten, die zich in de periode 1982-1993 wel heeft gemani-
festeerd bij klachten over huisartsen, is bij chirurgen duidelijk achterwege gebleven. 
Deze stabilisatie van het absolute aantal klachten over chirurgen betekent relatief een 
daling. 

1 	Bron: Nationaal Ziekenhuis Instituut, De intramurale gezondheidszorg in cijfers per 1 januari 
1993, Utrecht 1993, p. 33. 

2 	Nationaal Ziekenhuis Instituut, o.c., p. 28. In 1988 bedroeg het aantal in algemene ziekenhuizen 
aanwezige fulltime equivalenten beroepsbeoefenaren algemene chirurgie, orthopedie, plas-
tische chirurgie, neurochirurgie en overige 983, terwijI in 1992 dit aantal 995 bedroeg. 
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Analyse van de ontwikkeling van klachten over chirurgen 3 

Uit tabel 2 blijkt dat in de onderzoekperiode het percentage klachten over chirurgen 
is gedaald van 13% (1986) tot 7% (1994) van het totaal aantal Idachten. Deze tabel laat 
ook zien dat de relatieve daling zich reeds sedert 1989 voordoet en dus niet van inci-
dentele aard is. 

Tabel 2 
Aantal klachten over chirurgen ten opzichte van het totaal aantal klachten over 
medische beroepsbeoefenaren per jaar 

totaal aantal 	 aantal klachten 	percentage 

	

klachten 	 over chirurgen 
1986 	 481 	 63 	 13% 
1987 	 457 	 55 	 12% 
1988 	 500 	 71 	 14% 
1989 	 611 	 56 	 9% 
1990 	 731 	 68 	 9% 
1991 	 691 	 51 	 7% 
1992 	 720 	 53 	 7% 
1993 	 701 	 60 	 8% 
1994 	 743 	 51 	 7% 

De relatieve daling van het aantal klachten over chirurgen verdient nader onderzoek 
omdat een dergelijke daling gepaard kan gaan met een toename van het aantal ge-
grond bevonden klachten. Uit tabel 3 blijkt dat in de onderzoekperiode het percenta-
ge gegronde klachten over chirurgen geen stijgende tendens vertoont. Het gemid-
delde percentage gegrond verklaarde klachten over chirurgen in de periode 1986- 
1995 is 18%. Het percentage van alle bij Medisch Tuchtcolleges ingediende klachten 
dat gegrond is verklaard, bedraagt ongeveer 20%; dit percentage is ook gevonden in 
de eerder genoemde onderzoeken over anesthesiologen, gynaecologen en huisartsen. 

Tabel 3 
Aantal gegrond bevonden klachten over chirurgen in verhouding tot aantal inge-
diende klachten per jaar 

aantal klachten 	gegrond bevonden percentage 
klachten 

1986 	 63 	 15 	 24% 
1987 	 55 	 12 	 22% 
1988 	 71 	 16 	 23% 
1989 	 56 	 5 	 9% 
1990 	 68 	 8 	 12% 
1991 	 51 	 13 	 25% 
1992 	 53 	 5 	 9% 
1993 	 60 	 9 	 15% 
1994 	 51 	 12 	 24% 

Omdat een relatief gunstig beeld van de beroepsgroep chirurgen als geheel gepaard 
kan gaan met een ongunstige ontwikkeling op deelterreinen der chirurgie, is een na-
dere onderverdeling gemaakt (tabel 4). 

13 



Inleiding 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal klachten op de deelterreinen orthopedie, plastische 
chirurgie en neurochirurgie betrekkelijk laag is. Daarom moet de interpretatie van 
veranderingen met voorzichtigheid geschieden. Ofschoon zich in de onderzochte pe-
ntode enige fluctuaties in aantal klachten en aantal gegrond verklaarde klachten op 
de onderscheiden deelterreinen hebben voorgedaan - met name geldt dat voor or-
thopedie en plastische chirurgie - kan niet worden gesproken van een, vergeleken 
met de algemene tendens, ongunstige ontwikkeling op deelterreinen. Voor zover bij 
orthopedie en plastische chirurgie sprake is van schommeling in het aantal inge-
diende klachten, keren die niet terug in het aantal gegrond bevonden klachten. 

Tabel 4 
Totaal aantal klachten en aantal gegrond bevonden klachten per categoric chirur-
gen per jaar 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

algemeen 
chirurgen 	39 	31 	43 	28 	40 	46 	32 	43 	31 
gegrond 	11 	8 	13 	3 	7 	12 	5 	9 	10 

orthopedisch 
chirurgen 	12 	15 	17 	19 	18 	1 	20 	14 	12 
gegrond 	2 	3 	2 	1 	 1 

plastisch 
chirurgen 	- 	7 	8 	6 	6  
gegrond  - 

neuro- 
chirurgen 	6 	 1 	1 	4 	3 	- 	1 	5 
gegrond  

overige 
chirurgen 	6 	2 	2 	2 	- 	 - 	2 	2 
gezrond 	2 	 - 	 - 	- 	- 

totaal aantal 
klachten 	63 	55 	71 	56 	68 	51 	53 	60 	51 

totaal aantal 
gegronde 
klachten 	15 12 	16 	5 	8 	13 	5 	9 	12 

Wel valt op dat van de klachten over orthopedisch chirurgen een lager aantal ge- 
grond worth verklaard dan het geval is voor het gehele terrein der chirurgie. In de 
onderzoekperiode zijn 128 klachten ingediend over orthopedisch chirurgen - dit aan- 
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4. Indeling van de beslissingen over chirurgen 

3 	Nationaal Ziekenhuis Instituut, o.c., p. 36. 

Indeling van de beslissingen over chirurgen 4 

tal komt ongeveer overeen met de getalsmatige verhouding van het aantal orthope-
disch chirurgen ten opzichte van het totaal aantal chirurgen - terwijl slechts in 9 ge-
vallen de klacht gegrond is verklaard. Dit correspondeert met 8% van het aantal 
klachten, terwijl van de klachten over alle chirurgen 18% gegrond is verklaard. 
Ofschoon, zoals eerder is aangegeven, het aantal beroepsbeoefenaren op het terrein 
der chirurgie in de onderzoekperiode, gemeten in fulltime equivalenten, nagenoeg 
stabiel is gebleven, is het aantal chirurgische verrichtingen gestegen. Een duidelijke 
aanwijzing daarvoor vormt het feit dat in algemene ziekenhuizen gedurende de pe-
riode 1988-1992 het aantal klinische operaties met ongeveer 10% is toegenomen, ter-
wijl het aantal poliklinisch uitgevoerde operaties met ongeveer 20% is gestegen. 3  
Ofschoon ook andere medisch specialisten (onder andere urologen en gynaecologen) 
operaties uitvoeren, mag worden aangenomen dat deze toename in het aantal opera-
tieve verrichtingen in belangrijke mate voor rekening komt van de chirurgen. 
Gegeven deze toename van het aantal chirurgische verrichtingen bij een gelijkblij-
vend aantal chirurgische beroepsbeoefenaren, komt extra betekenis toe aan de abso-
lute en vooral de relatieve daling van het aantal (gegrond verklaarde) klachten over 
chirurgen. 
Geconcludeerd mag worden dat vanuit de praktijk van het medisch tuchtrecht ge-
zien, de beroepsuitoefening door chirurgen in de onderzoekperiode qua aantal 
klachten een gunstige ontwikkeling te zien geeft in vergelijking met andere terreinen 
der medische beroepsuitoefening. 

Ter wille van de systematiek is een rubricering in de beschrijving der beslissing aan-
gebracht. Die komt overeen met de indeling die in de onderzoeken over anesthesio-
logen, gynaecologen en huisartsen is gevolgd. 

Medisch-technisch handelen 
In dit hoofdstuk zijn opgenomen de beslissingen die betrekking hebben op het vak-
matig handelen van de chirurg. Het gaat hierbij overwegend om het medisch-tech-
nisch handelen. Onderscheiden wordt naar diagnostiek, therapie en post-operatieve 
periode. De beslissingen over klachten met betrekking tot diagnostiek zijn verdeeld 
in onvoldoende onderzoek (la), onjuist/niet geindiceerd onderzoek (lb) en gemiste 
diagnose (lc). 
De beslissingen over klachten met betrekking tot de therapie zijn gerubriceerd naar 
operatief onjuist ingrijpen (2a), conservatief/niet behandelen (2b), geen thera-
pie/andere therapie (2c), tijdstip behandelen/onvoldoende reageren (2d), behande-
ling doorverwijzing/overdracht (2e) en ingreep verricht onder verantwoordelijkheid 
chirurg/door ander verricht (2f). 
De klachten met betrekking tot verrichtingen in de post-operatieve periode zijn on-
derverdeeld naar post-operatieve complicatie/infectie (3a), achterblijven materiaal 
(3b) en post-operatieve (na)zorg (3c). 
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Patientenrechtelijke aspecten 
In dit hoofdstuk zijn klachten bijeengebracht die de (juridische) relatie tussen chirurg 
en patient betreffen. Hierin komen aan de orde ldachten over informatie-verschaffing 
(1), toestemming (2), attitude (3) en het omgaan met medische gegevens (4). 

Organisatorische aspecten 
In hoofdstuk drie worden besproken de beslissingen over klachten met betrekking 
tot organisatorische aspecten van de registratie en rapportage (1), continuiteit van 
zorg/overdracht (2) en klachten samenhangende met tekortschietende structuur van 
het ziekenhuis (3). 

De gevolgde indeling is relatief en dient allereerst om de meer dan 500 beslissingen 
toegankelijk te maken. Veel beslissingen betreffen meerdere aspecten en indeling in 
een andere rubriek is daarom in een aantal gevallen verdedigbaar. 
Als gevolg van deze indeling blijft een beperkt aantal klachten over dat in hoofdstuk 
4 is samengebracht als restcategorie. 
Ongepubliceerde beslissingen zijn aangeduid met I en een volgnummer; de gepubli-
ceerde beslissingen zijn aangeduid met II en een volgnummer, alsmede de vind-
plaats. Om raadpleging van de gerubriceerde uitspraken te vereenvoudigen is een 
trefwoordenregister opgenomen, dat verwijst naar de diagnose of de ingreep die als 
centraal element boven elke beslissing is genoteerd. Voorts is een register opgeno-
men met verwijzingen naar de beslissingen per sub-specialisme. Indien de beslissing 
betrekking heeft op een der sub-specialismen binnen de chirurgie (plastische chirur-
gie, neurochirurgie etc.), is dat uitdrukkelijk boven de beslissing gemeld. Indien geen 
bijzondere aanduiding is gegeven, gaat het om een algemeen chirurg. 

Teneinde herleidbaarheid van de ongepubliceerde beslissingen tot de betreffende 
chirurg te voorkomen, is de datum waarop de beslissing is gegeven achterwege ge-
bleven. Om een indicatie te geven van het tijdvak waarin de beslissing is gegeven, is 
de periode aangeduid waarin de beslissing is genomen (1986-1989; 1990-1994). 

Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de tuchtrechtelijke beslissingen over chirurgen in-
gedeeld in drie hoofdrubrieken: behandeling, patientenrechtelijke en organisatori-
sche aspecten. Deze hoofdrubrieken zijn nader onderverdeeld. Bij de hiema volgen-
de beschouwingen over deze tuchtrechtelijke uitspraken wordt deze indeling ge-
volgd. Het overzicht van de beslissingen levert een gedetailleerd beeld op van de 
wijze waarop de medisch tuchtrechter oordeelt over het professioneel handelen van 
chirurgen. Op een aantal onderdelen levert het onderzoek nadere detaillering op van 
de normen die de medisch tuchtrechter hanteert. Hieruit blijkt dat onderzoek naar 
ongepubliceerde tuchtrechtspraak nuttige informatie toevoegt aan hetgeen reeds be-
kend is uit de gepubliceerde tuchtrechtelijke beslissingen over chirurgen. Die toege-
voegde waarde geldt overigens niet voor alle ongepubliceerde beslissingen. 
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5. Analyse van de tuchtrechtelijke beslissingen over chirurgen 

Het overgrote deel van de klachten over chirurgen betreft, zoals blijkt uit tabel 5, het 
medisch-technisch handelen. Opmerkelijk is dat ongeveer eenderde der klachten 
(163) betrekking heeft op patientenrechtelijke aspecten, zoals informatie-verschaffing 
en het toestemmingsvereiste. 

Tabel 5 
Onderverdeling klachten over chirurgen naar inhoud van de klacht 

medisch-technisch handelen 	303 

patientenrechtelijke aspecten 	163 

organisatorische aspecten 	49 

restgroep 	 13 

totaal 	 528 

Medisch-technische aspecten 
Uit tabel 6 blijkt dat ruim 60% van de klachten over medisch-technisch handelen be-
trekking heeft op de therapie (188). Het zwaartepunt ligt daarin op klachten over 
operatief onjuist ingrijpen (71). Ongeveer 25% der klachten (75) gaat over de ge-
pleegde diagnostiek, waarbij het merendeel (35) een gemiste diagnose tot onderwerp 
heeft. Circa 15% der klachten (40) betreft de post-operatieve periode, waarbij een 
groot aantal gaat over de nazorg. 

Tabel 6 
Onderverdeling klachten over medisch-technische aspecten van chirurgisch hande-
len (totaal 303) 

Diagnostiek 
a. onvoldoende onderzoek 	 22 
b. onjuist/niet geindiceerd onderzoek 	 18 
c. gemiste diagnose 	 35 
totaal 	 75 

Therapie 
a. operatief/onjuist ingrijpen 	 71 
b. conservatief/niet behandelen 	 21 
c. geen therapie/andere therapie 	 42 
d. tijdstip behandelen/onvoldoende reageren 	21 
e. behandeling doorverwijzen/overdracht 	 6 
f. ingreep onder verantwoordelijkheid chirurg/ 

door ander verricht 	 27 
totaal 	 188 
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Post-operatieve periode 
a. post-operatieve complicatie/infectie 	 9 
b. achterblijven materiaal 	 5 
c. post-operatieve (na)zorg 	 26 
totaal 	 40 

Diagnostiek • 
Dit onderdeel omvat 75 beslissingen en is onderverdeeld in onvoldoende onderzoek 
(22), onjuist/niet geindiceerd onderzoek (18) en gemiste diagnose (35). 
Bij de beoordeling van het veelvuldig gemaakte verwijt over tekortkomingen in de 
diagnostiek, hanteert de tuchtrechter als norm of de chirurg voldoende zorgvuldig 
heeft gehandeld. Bij de beantwoording van die vraag worden verschillende criteria 
gebruikt: adequaat en onvoldoende (I 2), in redelijkheid (110), voldoende nauwkeu-
rig (I 25), gebruikelijk II 5) en volgens de regels (I 8). Bij de beoordeling door de 
tuchtrechter speelt een beIangrijke rol of ten aanzien van de te volgen werkwijze con-
sensus bestaat binnen de beroepsgroep. In een casus over knie-luxatie beantwoordde 
het Medisch Tuchtcollege de vraag of een panorama-foto had moeten worden ge-
maakt ontkennend, omdat binnen de beroepsgroep geen consensus bestaat over de 
indicatie daartoe (I 33). Ook hecht de tuchtrechter waarde aan het felt of over de 
noodzaak tot een bepaald onderzoek eenstemmigheid tussen deskundigen bestaat (I 
32). Bij de beoordeling van de vraag of voldoende zorgvuldig is gehandeld, spelen 
de omstandigheden van het concrete geval een belangrijke rol. Van groot belong zijn 
de aard en de emst van de klachten die de patient heeft geuit (bijvoorbeeld I 35), de 
eenduidigheid van de beschikbare diagnostische gegevens (bijvoorbeeld II 6) en de 
moeilijkheidsgraad van de operatie (I 35). De beslissingen II 4, II 6, I 23 en I 27 zijn 
voorbeelden van klachten waarin het Medisch Tuchtcollege zonder meer concludeert 
dat een onvoldoende onderzoek is verricht. Ook zijn er voorbeelden waarin dit ver-
wijt van de hand wordt gewezen (bijvoorbeeld Ill en I 30). Bij beoordeling van de 
klacht spelen de opvattingen een rol zoals die bestonden op het tijdstip dat het voor-
val waarop de klacht betrekking heeft zich voordeed (II 2). Ook het gedrag van de 
patient speelt een rol. In! 17 oordeelde het Medisch Tuchtcollege dat de patient door 
de opname af te zeggen de chirurg de mogelijkheid heeft ontnomen om een bepaald 
onderzoek te doen. 
Het missen van een diagnose is in het algemeen geen reden voor een tuchtrechtelijk 
verwijt. In een casus waarin de ziekte van ICahler over het hoofd is gezien, oordeelde 
het Medisch Tuchtcollege dat pas ruimte is voor een tuchtrechtelijk verwijt indien de 
chirurg onzorgvuldigheid met betrekking tot de diagnostiek kan worden verweten (I 
63). In casu stelde de tuchtrechter zich op het standpunt dat de chirurg voldoende 
aandacht aan de klachten heeft besteed en voldoende onderzoek heeft gedaan. Bij de 
beoordeling van de vraag of voldoende zorgvuldig is gehandeld kan, bijvoorbeeld in 
geval van een zeer zeldzaam ziektebeeld of een niet normaal post-operatief verloop, 
een rol spelen of overleg met collegae heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld I 40) en 
eventueel een tweede beoordeling is geentameerd (141). 
De zojuist genoemde casus (I 40 en I 41) zijn voorbeelden van beslissingen waarin 
een duidelijk verwijt wordt gemaakt wegens het missen van de diagnose. I 48 en 1 63 
zijn voorbeelden van beslissingen waarin de klacht voor het missen van de diagnose 
is afgewezen. 
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In geval van gebrekkige dossiervorming komt het Medisch Tuchtcollege eerder tot 
de conclusie dat sprake is van onzorgvuldig handelen (bijvoorbeeld 115, II 6, I 44, I 
47). Dat geldt eens temeer indien vaststaat dat het medisch dossier later is aangevuld 
zonder dit aan het Medisch Tuchtcollege te laten weten (zie bijvoorbeeld I 39). 

Thera pie 
In dit onderdeel (188 beslissingen) zijn ondergebracht uitspraken over operatief on-
juist ingrijpen (71), conservatief /niet behandelen (21), geen therapie/andere therapie 
(42), tijdstip van behandelen, onvoldoende reageren (21), behandeling doorverwij-
zen/overdracht (6) en ingreep onder verantwoordelijkheid chirurg/door een ander 
verricht (27). Uit tabel 7 blijkt dat klachten over therapie verhoudingsgewijs vaak 
ongegrond worden verklaard. Minder dan 10% der klachten is in de onderzoekpe-
riode gegrond verklaard. 
Vrijwel alle klachten over operatief ingrijpen zijn ongegrond verklaard. Dat geeft aan 
hoe terughoudend het Medisch Tuchtcollege zich opstelt bij de beoordeling van de 
door de chirurg toegepaste behandelmethode als zodanig. Slechts een klacht op dit 
terrein is gegrond verklaard. Dat betrof dan ook een geval van een evidente fout. In 
plaats van de rechterheup opereerde de chirurg de linkerheup. De tuchtrechter ver-
weet de chirurg de foto's en de medische status onvoldoende te hebben bestudeerd 
alvorens met de operatie aan te vangen (II 7). 

Tabel 7 
Aantal gegrond verklaarde klachten onderscheiden naar aspect van chirurgisch 
handelen 

Medisch-technisch handelen 
totaal aantal klachten gegronde klachten 

Diagnostiek 	 75 	 22 
Therapie 	 188 	 20 
Post-operatieve periode 	 40 	 7 

Patientenrechtelijke aspecten 
Informatie 	 63 	 12 
Toestemming 	 19 	 4 
Attitude 	 68 	 12 
Omgaan met medische gegevens 	 13 	 1 

Organisatorische aspecten 
Registratie/rapportage 	 13 	 8 
Continulteit van zorg/overdracht 	25 	 4 
Tekortschietende structuur ziekenhuis 	11 	 1 

Dat geen of onvoldoende resultaat is geboekt met de operatie, is op zichzelf onvol-
doende voor een tuchtrechtelijk verwijt aan de chirurg. In veel beslissingen oordeelt 
het Medisch Tuchtcollege dat zich een complicatie heeft voorgedaan waarvan de 
chirurg geen verwijt kan worden gemaakt (bijvoorbeeld I 81, I 106,! 109, I 111, I 130). 
Van de chirurg mag wel worden verwacht dat hij de zorg betracht die op grond van 
de normale eisen van hem mag worden verlangd (bijvoorbeeld I 80). Laatstgenoem-
de uitspraak illustreert ook dat de chirurg een zekere vrijheid heeft bij het kiezen 
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van een methode. De afweging van het operatierisico ten opzichte van het gezond-
heidsrisico van de patient (1126) en de snelheid die met de operatie is geboden spe-
len daarbij eveneens een rol (I 128). Er moet blijken van medisch-technisch onjuist 
handelen wil het Medisch Tuchtcollege concluderen tot gegrondverklaring van een 
klacht die inhoudt dat een onjuiste therapie is toegepast. 
In I 112 aarzelt het Med isch Tuchtcollege of de keuze door de orthopedisch chirurg 
van een bepaald kunstgewricht verwijtbaar is omdat die "blijk geeft van een opti-
misme dat hier te lande Set gangbaar is". Niettemin wordt dit aanvaardbaar geacht 
mits de chirurg aan de patient voldoende informatie geeft over de daaraan verbon-
den bezwaren en de patient desondanks voor de ingreep kiest. Evenals in de klach-
ten over tekortkomingen in de diagnostiek, baseert het Medisch Tuchtcollege zijn 
oordeel in veel gevallen op een ingewonnen deskundigen-bericht. 
Ook in het onderdeel klachten over te lang voortdurende conservatieve behandeling 
en het te lang wachten met chirurgisch ingrijpen is het oordeel van het Medisch 
Tuchtcollege in het algemeen terughoudend (par. 2b). In het merendeel der klachten 
concludeert de tuchtrechter dat terecht een afwachtende houding is aangenomen 
(bijvoorbeeld 1150, 1151, 1152, 1157). Daarnaast is in een viertal klachten een ver-
oordelende beslissing uitgesproken (I 139, II 8, I 144, I 145). Het meest vergaand is 
beslissing II 8, waarin het Centraal Medisch Tuchtcollege zich op het standpunt stelt 
dat de keuze voor een conservatieve behandeling op zichzelf reeds onjuist was. 
Hierin worth het verwijt gemaakt dat noch de chirurg, noch het verpleegkundig per-
soneel de problemen hebben onderkend die zich bij de bejaarde patiente voordeden 
en die aanleiding hadden moeten geven tot operatief ingrijpen. Aan dit oordeel ligt 
opnieuw rapportage door een deskundige ten grondslag. Dat geldt ook voor beslis-
sing 11 9. In die casus is in eerste aanleg een waarschuwing opgelegd, terwijI de 
klacht in hoger beroep, mede op basis van het deskundigen-rapport, als ongegrond 
is afgewezen. 
In een groot aantal gevallen wordt geklaagd over het feit dat de verkeerde behande-
ling is ingesteld, hetgeen nogal eens samenvalt met het verwijt dat niet tijdig naar 
een andere specialist is verwezen. Bij klachten over verkeerde behandeling kan het 
ook gaan om het verwijt dat een experimentele methode is toegepast of dat er man-
co's zijn in de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd. 
Vrij veel klachten (42) hebben betrekking op het niet instellen van een behandeling 
of houden het verwijt in dat een andere behandeling had behoren te worden gege-
ven. Ongeveer 10% (4 klachten) - meer dan gemiddeld - hiervan is gegrond ver-
klaard. In enkele gevallen houdt de klacht ook in dat niet tijdig maatregelen ter 
voorkoming van complicaties bij een fractuur-behandeling zijn genomen (bijvoor-
beeld 11 10). In laatstgenoemde beslissing beoordeelt het Centraal Medisch Tuchtcol-
lege in hoger beroep het klachtonderdeel dat betrekking heeft op het na een spoed-
opname te laat opereren van een patient anders dan in eerste aanleg is gebeurd. Het 
Centraal Medisch Tuchtcollege is van mening dat de chirurg wel een verwijt kan 
worden gemaakt over de organisatorische problemen binnen de afdeling chirurgie 
die ertoe leidden dat na een spoedopname niet direct een spoedoperatie is uitge-
voerd. In 1178 komt het Medisch Tuchtcollege tot de condusie dat het contrastmid-
del dat tot de fatale afloop heeft geleid achterwege had moeten blijven. Bovendien 
had in dit geval het patientje eerder moeten worden overgeplaatst naar een gespe-
cialiseerd ziekenhuis of had een kinderarts moeten worden geconsulteerd. In 1 181 is 
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het Medisch Tuchtcollege van oordeel dat de chirurg in de polikliniek van het zie-
kenhuis over te beperkte outillage beschikte om verantwoord over te kunnen gaan 
tot verwijdering van de tumor die een neurinoom bleek te zijn. In II 12 komt het Me-
disch Tuchtcollege ook tot een inhoudelijke beoordeling van de ingestelde behande-
ling. Het oordeel luidt dat de chirurg een halfslachtig beleid heeft gevoerd en niet 
consequent heeft gehandeld. Volgens het Medisch Tuchtcollege had de chirurg in dit 
geval niet mogen volstaan met een borstsparende therapie. 
Een aantal malen behelst de klacht het verwijt dat een ongebruikelijke of verouderde 
methode is toegepast (bijvoorbeeld II 10, II 11). Bij de beoordeling van de vraag of de 
chirurg terecht van de gebruikelijke behandelwijze is afgestapt spelen de exacte om-
standigheden van het geval vanzelfsprekend een belangrijke rol. 
De klacht dat een verkeerde behandelmethode is gehanteerd, is in een belangrijk 
aantal gevallen ingediend naar aanleiding van het feit dat de behandeling niet leidde 
tot het resultaat dat de patient verwachtte. In het merendeel der gevallen komt de 
tuchtrechter echter tot de conclusie dat zich een complicatie heeft voorgedaan waar-
van de chirurg geen verwijt kan worden gemaakt omdat volgens de geldende pro-
fessionele normen is gehandeld (bijvoorbeeld I 166, 1172, I 186, I 188, I 192, I 194). 
Indien op het betreffende gebied tussen deskundigen geen eenheid van opvattingen 
bestaat, zal de tuchtrechter ook hier minder snel tot een gegrondverklaring van de 
klacht komen (bijvoorbeeld I 174). 

In veel gevallen is het onderzoek, respectievelijk de behandeling in de ogen van kla-
ger te laat of te weinig voortvarend ingesteld. Hierop hebben 21 klachten betrekking 
(par. 2d). 
In de casus I 214/215 volgde een berisping omdat dat chirurg die als achterwacht 
dienst deed niet zelf de ernstig zieke patient bezocht en de directe beoordeling over-
liet aan een arts-assistent die slechts den jaar in opleiding was. Kritiek is er ook op de 
handelwijze van de chirurg in casus I 216. Volgens het Medisch Tuchtcollege heeft 
de chirurg hier de zaak teveel op zijn beloop gelaten. Toen de chirurg het verslag 
van de oncologie-commissie kreeg, had hij onmiddellijk contact met patiente moeten 
opnemen en de noodzaak van een borstamputatie op korte termijn moeten bespre-
ken. 
Bij de beoordeling van klachten in deze rubriek blijkt soms dat de patient ten on-
rechte bepaalde verwachtingen heeft gehad (bijvoorbeeld I 207), dat eerder opereren 
eenvoudig niet mogelijk of niet aangewezen was (bijvoorbeeld I 201, I 203) of dat het 
uitstel aan de patient zelf is te wijten (bijvoorbeeld 1198, 1199). 

Het niet tijdig doorverwijzen van een patient vormt het centrale onderwerp van een 
zestal klachten. In vier gevallen is de klacht gegrond verklaard. In II 14 wordt de chi-
rurg niet verweten dat hij onder de gegeven omstandigheden zelf het patientje be-
handelde, maar wel dat hij, toen na de operatie problemen rezen, niet direct besloot 
het kind door te verwijzen naar een centrum voor kinderchirurgie nu zijn ziekenhuis 
onvoldoende outillage bood om het hoofd te kunnen bieden aan complicaties bij 
kinderchirurgie. In II 15/16 komt het Centraal Medisch Tuchtcollege, in afwijking 
van het College in Eerste Aanleg, tot de conclusie dat de chirurg zonder consultatie 
van specialisten op het gebied van de handchirurgie, niet had mogen overgaan tot 
behandeling van het handletsel. Het Centraal Medisch Tuchtcollege legt hieraan ten 
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grondslag dat de chirurg geen enkele ervaring had met de behandeling van handlet-
sel en bovendien ten tijde van de ingreep (1985) in academische ziekenhuizen reeds 
een vergaande vorm van specialisatie bestond in de behandeling van uitgebreide 
avulsies van de huid. Een vergelijkbare overweging ligt ten grondslag aan beslissing 
11 17 die uitmondde in een berisping. 

Een aantal klachten, bijeengebracht in par. 21, richt zich tegen de chirurg die volgens 
klagers verantwoordelijk moet worden gehouden voor de ingreep of de beslissing 
de ingreep achterwege te laten. Soms slaagt die klacht, maar soms stelt de tuchtrech-
ter zich op het standpunt dat de patient de klacht tegen de verkeerde chirurg heeft 
ingediend. Voorbeelden van dit laatste vormen de casus I 220, I 229, I 231, I 233, I 
241, I 242, 1 243. 
In casus 1219 rekent de tuchtrechter het de chirurg aan dat hij niet zelf de rontgenfo-
to's heeft beoordeeld, waardoor hem is kunnen ontgaan dat zijn arts-assistent bij het 
maken van die foto's een links-rechtsverwisseling heeft begaan. Door het maken van 
een foto van de verkeerde heup is een fractuur aan de rechterheup over het hoofd 
gezien. Het Medisch Tuchtcollege rekent het de chirurg bijzonder aan dat hij, na 
ontdekking van de lout, de arts-assistent verbood dit met de patient te bespreken en 
ook zelf niet onmiddellijk informatie aan de patient heeft gegeven. Naar aanleiding 
van deze klacht is de maximale geldboete van f. 10.000,-- opgelegd. 
Volgens het Medisch Tuchtcollege heeft het in 1 225 door een lout in de overdracht te 
lang geduurd voordat patiente werd geopereerd. Hiervoor wordt de chirurg die 
uiteindelijk de operatie verrichtte wel medeverantwoordelijk gehouden, maar niet in 
zodanige mate dat dit leidde tot een verwijt in medisch tuchtrechtelijke zin. Ook in I 
228 wordt geconstateerd dat bij patiente mede door de "veelheid van geneeskundi-
gen die bij de behandeling zijn betrokken, een niet geheel consistent beeld van haar 
problemen is ontstaan". Omdat dit in casu niet leidde tot schadelijke gevolgen in 
medisch-technische zin en de gang van zaken aan de betrokken chirurgen "niet in 
ernstige mate euvel is te duiden", wordt de chirurgen geen tuchtrechtelijk verwijt 
gemaakt. 
Bij het overlaten van een operatie aan een arts-assistent is van groot belang de be-
oordeling van de chirurg of de betrokken assistent daartoe de bekwaamheid bezit. In 
I 235 is in hoger beroep een waarschuwing aan de chirurg opgelegd omdat hij de 
operatie in dit geval aan een betrekkelijk onervaren arts-assistent had overgelaten. 
Ook het inschakelen van een basisarts vraagt nauwkeurige begeleiding, afgestemd 
op diens bekwaamheid. In I 239 is in eerste aanleg en in hoger beroep een volstrekt 
verschillende beoordeling gegeven van de feitelijke gang van zaken bij de inschake-
ling van een basisarts op de EHBO-afdeling van het ziekenhuis. 

Post-operatieve periode 
Een belangrijk aantal klachten (40) over chirurgen richt zich niet primair op de uitge-
voerde ingreep, maar op de zorg die daama is verleend. Die beslissingen zijn in deze 
paragraaf bijeengebracht. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld II 20, 1 265) overweegt 
de tuchtrechter ook uitdrukkelijk dat de operatie op zichzelf lege artis is verricht, 
maar dat in de nazorg tekortkomingen hebben plaatsgevonden. Die tekortkomingen 
kunnen bestaan in het onvoldoende alert reageren op post-operatieve koorts en 
pijnklachten (II 19), het achterwege laten van noodzakelijke wondinspectie (1 265), 
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het niet maken van een controlefoto (I 255) of het niet direct verwijderen van een 
operatie-restant (I 258). Ook bij de beoordeling van klachten die zich richten op de 
post-operatieve periode doet zich de moeilijke vraag voor of het betreffende ver-
schijnsel moet worden gezien als een complicatie van de uitgevoerde operatieve in-
greep. Bijvoorbeeld in de beslissingen I 246, I 247, I 249, I 251 en I 262 spreekt de 
tuchtrechter over wondinfecties die "inherent zijn aan elke operatie" of tot de "ge-
middelde risico's van deze operatie" behoren. In geval zich postoperatief een onge-
bruikelijke complicatie voordoet is voor de tuchtrechtelijke beoordeling bovendien 
van belang of de chirurg daarop tijdig actie heeft ondernomen (I 248). 
De eerder besproken zorgvuldigheidsnorm is ook hier van belang. Onder andere is 
van betekenis of "alle redelijke voorzorgsmaatregelen" zijn genomen (bijvoorbeeld I 
254). Die norm speelt ook een rol bij de beoordeling van casus waarin sprake is van 
achtergebleven operatiemateriaal. In I 255 stelt de tuchtrechter zich op het standpunt 
dat onder de omstandigheden van deze operatie het tellen van de gazen en het ma-
ken van een controlefoto na de operatie zeker hadden moeten geschieden. In casus II 
18 is een klacht over het achterblijven van twee arterieklemmen afgewezen met de 
motivering dat de verantwoordelijkheid voor de controle van de aanwezigheid na 
de operatie van gebruikte instrumenten en gazen primair bij de instrumenterende 
verpleegkundige ligt en niet bij de operateur. Wel is de tuchtrechter van mening dat 
het tot de verantwoordelijkheid van de chirurg behoort om, alvorens hij gaat opere-
ren, zich ervan te vergeWissen of het assisterend personeel in staat is zijn verant-
woordelijkheid te dragen. In casu had tijdens de operatie een wisseling plaatsge-
vonden van instrumenterend verpleegkundigen. De aanvankelijk instrumenterende 
verpleegkundige had op eigen initiatief twee grote klemmen toegevoegd aan het in-
strumentarium, terwij1 haar opvolgster daarvan niet op de hoogte was. 
In casus 1.258 stelt het Medisch Tuchtcollege zich op het standpunt dat de chirurg, 
toen de toestand van de patient verslechterde "te lang heeft gewacht met herover-
wegen van zijn besluit de drainrest in situ te laten". Deze casus eindigde in een be-
risping. De tuchtrechter acht het niet verantwoord om de wondcontrole bij het ver-
wijderen van de hechtingen na de operatie geheel over te laten aan verpleegkundi-
gen, met als gevolg dat in casu de operateur de patient alleen terug zag indien de 
verpleegkundige daartoe aanleiding vond. 
Ook kan een tuchtrechtelijk verwijt zijn gelegen in het feit dat, bij verslechtering van 
de post-operatieve toestand van patienten, geen gebruik is gemaakt van de moge-
lijkheid tot terugplaatsing naar de intensive care (bijvoorbeeld I 282). Ook het niet 
maken van vervolgafspraken kan leiden tot een tuchtrechtelijke sanctie (bijvoorbeeld 
1281). 

Patientenrechtelijke aspecten 
Een relatief groot aantal klachten heeft betrekking op patientenrechtelijke aspecten, 
zoals de informatieverschaffing en het toestemmingsvereiste. Uit tabel 5 blijkt dat in 
de onderzoekperiode ongeveer eenderde der klachten (163) tot die categorie kan 
worden gerekend. In 63 gevallen is uitdrukkelijk geklaagd over de informatiever-
schaffing door de chirurg; in 19 klachten staat schending van het toestemmingsver-
eiste op de voorgrond. Ook springt in het oog het betrekkelijk grote aantal gevallen 
waarin wordt geklaagd over de bejegening door de chirurg. In de onderzoekperiode 
is dit in 68 casus het geval. Het omgaan met medische gegevens in de relatie tot de 
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patient staat in 13 gevallen op de voorgrond. Daarbij moet worden aangetekend dat 
verslaglegging als organisatorisch aspect van zorg in hoofdstuk 3 nader aan de orde 
komt. 
Van de klachten over informatie, toestemming en bejegening, is in de onderzoekpe-
riode ongeveer 20% gegrond verklaard, hetgeen overeenstemt met het gemiddelde 
percentage. 
Tabel 8 geeft enig inzicht in de ontwikkeling van het aantal klachten in de loop van 
de onderzoekperiode. Uit de vergelijking van de periodes 1986-1989 (vier jaar) en 
1990-1994 (vijf jaar) blijkt dat klachten over informatie en toestemming zijn gedaald, 
terwiji het aantal klachten over bejegening door chirurgen belangrijk is toegenomen. 

Tabel 8 
Het aantal klachten per onderzoekperiode en onderscheiden naar aspect van het 
chirurgisch handelen 

Medisch-technisch handelen 

Diagnostiek 	 27 	 48 
Therapie 	 85 	 103 
Post-operatieve periode 	 23 	 17 

Patientenrechtelijke aspecten 

Informatie 	 39 	 24 
Toestemming 	 12 	 7 
Attitude 	 21 	 47 
Omgaan met medische gegevens 	10 	 3 

Organisatorische aspecten 

Registratie/rapportage 	 3 	 10 
ContinuIteit van zorg/overdracht 	13 	 12 
Tekortschietende structuur ziekenhuis 4 	 7 

Informatie (111) 
Uitgangspunt is de plicht van de chirurg tot het verschaffen van informatie aan de 

patient. In casus I 335/336/337 constateert de tuchtrechter dat de operateur tekort is 
geschoten "in de op hem rustende informatieplicht". Ook in andere beslissingen 
wordt uitdrukkelijk die informatieplicht genoemd (bijvoorbeeld II 21, II 22). In II 22 
overweegt het Medisch Tuchtcollege dat een patient in beginsel recht heeft op dui-
delijke informatie en overleg hierover met de chirurg, zodat de patient zelf een ver-
antwoorde beslissing kan nemen ten aanzien van verdere behandeling en de moge-
lijkheid tot het vragen van een second opinion. Slechts in een levensbedreigende si-
tuatie mag worden besloten, met toepassing van de therapeutische exceptie, die in-
formatie niet te geven. 
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De informatieverschaffing geschiedt in beginsel mondeling. In I 303 oordeelt de 
tuchtrechter "dat met kan worden volstaan met een stencil". Schriftelijke informatie 
kan wel ter ondersteuning van het gesprek hierover dienen. 
In 1995 is het recht op informatie van de patient ook neergelegd in het Burgerlijk 
Wetboek (art. 7: 448), zij het dat dit geen onbeperkt recht op informatie is. 
Ook de tuchtrechter gaat niet uit van een onbeperkt recht op informatie (zie bijvoor-
beeld I 284). Over de reikwijdte van de informatieplicht gaan veel beslissingen. Het 
doel van de informatieplicht komt in I 292 nog eens tot uitdrukking. Het gaat erom 
dat de patient zodanig wordt ge1nforrneerd, dat hij de mogelijkheid heeft alternatie-
ven af te wegen en eventueel een keuze te maken. In casu oordeelde de tuchtrechter 
dat door onvoldoende informatie de patient niet de keuze is gelaten om de ingreep 
te weigeren. 
In een aantal gevallen komt de tuchtrechter er niet uit of voldoende informatie is ge-
geven en moet hij constateren dat de klager zijn verwijt aan de chirurg niet aanne-
melijk kan maken of dat de lezingen van klager en chirurg over de gegeven informa-
tie diametraal tegenover elkaar blijven staan (zie bijvoorbeeld I 315, I 321 en I 322). 
Soms stelt de tuchtrechter zich op het standpunt dat het eenvoudigweg niet aanne-
melijk is dat de chirurg onvoldoende informatie zou hebben verstrekt (bijvoorbeeld 
1332). 
Een groot aantal klachten betreft het verwijt dat onvoldoende informatie is gegeven 
over ingetreden complicaties. Het is duidelijk dat de patient met over alle denkbare 
complicaties behoeft te worden ingelicht. Zo overweegt de tuchtrechter in I 286 dat 
het bij de onderhavige operatie "niet van een verstandig beleid zou getuigen de pa-
tient een uitvoerige specificatie te geven van alle mogelijke complicaties ( ) er 
dient een selectie van risico's plaats te vinden, waarbij die risico's de patient moeten 
worden medegedeeld die met de aard van de ingreep op bijzondere wijze samen-
hangen. Welke risico's wel en welke risico's niet aan de patient moeten worden me-
degedeeld zal enerzijds afhankelijk zijn van de onvermijdelijkheid van de ingreep, 
anderzijds van de mate waarin de complicatie bij de ingreep pleegt op te treden". In 
casu ging het om een neurochirurg die geen informatie had gegeven over het risico 
van retrospermie, terwijl de chirurg wist dat deze complicatie zich in 3% van de ge-
vallen voordeed. De tuchtrechter stelt zich op het standpunt dat het informeren van 
de patient over een dergelijk risico aanbeveling verdient, maar legt geen maatregel 
op. 
In I 296 overweegt het Medisch Tuchtcollege dat sprake is van een zo zeldzaam 
voorkomende complicatie dat de patient daarop niet behoeft te worden gewezen. 
Over een niet-voorzienbare complicatie hoeft de chirurg vanzelfsprekend geen in-
formatie te geven (bijvoorbeeld I 300, I 301). In dezelfde zin I 310 ("zeer geringe 
kans") en I 318 ("dermate verwaarloosbaar"). In I 342 is sprake van een complicatie 
die zich "in minder dan 1% van de gevallen voordoet" en die de chirurg daarom "in 
redelijkheid" niet behoefde te bespreken met de patient. 
De tuchtrechter stelt geleidelijk strengere eisen aan de informatie-verschaffing. Dat 
blijkt onder andere uit beslissing I 328 - gegeven in de periode 1990-1994 - waarin 
het Medisch Tuchtcollege ambtshalve, dus zonder dat daarover een klacht is inge-
diend, opmerkt dat de chirurg verwijtbaar heeft gehandeld door patient niet behoor-
lijk te informeren over het risico van een nervus facialis parese: "de chirurg had 
voorafgaande aan de operatic rekening moeten houden met de eventuele noodzaak 
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om dieper te moeten opereren en met het daaraan verbonden risico van nervus fa-
cialis letsel". 
De te verstrekken informatie betreft niet alleen de te verwachten gevolgen en risi-
co's, maar ook aard en doel van de behandeling en de daaraan verbonden vooruit-
zichten. In casus I 339 verwijt het Medisch Tuchtcollege de chirurg dat hij een pa-
tiente met een adenocarcinoom teveel in het ongewisse heeft gelaten omtrent zijn 
beleid en haar daardoor onvoldoende van de ernst van de situatie heeft kunnen 
doordringen. Doordat de chirurg zich te weinig duidelijk uitsprak is de tuchtrechter 
van oordeel dat hij patiente en haar echtgenoot "een deel van de beschikbare tijd 
heeft ontnomen om zich met het gezin voor te bereiden op het naderend einde". In 
casu is een waarschuwing opgelegd. Die maatregel is ook uitgesproken in II 22. In 
dat geval wordt de chirurg verweten dat hij zijn beslissing om een abstinerend be-
leid te voeren - een beleid dat hier op zichzelf door het Medisch Tuchtcollege ge-
rechtvaardigd wordt geacht - niet met klaagster heeft besproken. Ook overweegt de 
tuchtrechter dat de gebrekkige informatieverschaffing ertoe leidde dat de familie 
onvoldoende op het naderend einde van patiente was voorbereid. In I 320 stelt de 
tuchtrechter zich op het standpunt dat de orthopedisch chirurg eigener beweging 
contact had moeten opnemen met de echtgenote van patient. 
De informatie-verschaffing betreft niet alleen onderzoek en behandeling maar strekt 
zich ook uit tot de post-operatieve periode (bijvoorbeeld I 326). 
Indien het verstrekken van informatie aan de patient kennelijk ernstig nadeel zal op-
leveren, is dat een grond om informatie achterwege te laten. De zogenaamde thera-
peutische exceptie kwam hiervoor reeds ter sprake. Indien de informatie niet aan de 
patient kan worden gegeven, dan doet zich de vraag voor of een ander dient te 
worden geinformeerd. In II 22 en I 339 stelde de tuchtrechter zich op het standpunt 
dat de partner bij de informatie-verschaffing betrokken had behoren te worden. 
Bij de beoordeling van klachten in de informatie-verschaffing baseert de tuchtrechter 
zich vaak mede op de dossieraantekeningen. Zo leidde het Medisch Tuchtcollege uit 
het aantal met patiente gevoerde gesprekken de aanwijzing af dat de chirurg vol-
doende uitleg heeft gegeven (I 287, I 340). Ook in I 316 concludeert het Medisch 
Tuchtcollege uit de "zeer goede en zeer uitvoerige verslaglegging" dat de informatie 
aan patient is gegeven. 

Toestemming 2) 
Het toestemmingsvereiste en de informatieverplichting hangen nauw samen. Toe-
stemming kan alleen zinvol worden gegeven indien de patient voldoende informatie 
heeft. Het is daarom niet vreemd dat in een aantal klachten informatie en toestem-
ming tezamen aan de orde komen (bijvoorbeeld I 292 en 1133). 
Ook bij de klachten over tekcirtkomingen in het vragen van toestemming blijven de 
lezingen van partijen soms tegenover elkaar staan. 
In I 351 leidde het bij registratie van de lumbale liquorpols achterwege laten van in-
formatie en vragen om toestemming tot de maatregel waarschuwing. 
Dat de toestemming niet schriftelijk is vastgelegd betekent niet zonder meer dat die 
toestemming niet is gegeven (I 349). Ook artikel 7:451 BW vergt niet dat toestem-
ming steeds schriftelijk in het dossier wordt vastgelegd maar bepaalt dat op verzoek 
van de patient de arts in ieder geval schriftelijk vastlegt voor welke verrichtingen 
van ingrijpende aard de patient toestemming heeft gegeven. Het is van belang dat 
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de arts voldoende vrijheid schept voor de patient om die toestemming wel of niet te 
geven. In casus II 23/24 ontbrak die vrijheid nu de toestemming werd gevraagd tij-
dens een patientenbespreking waarbij zeker 15 personen aanwezig waren. 
Ook voor een obductie moet uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd. In I 358 is 
de klacht over een chirurg die het vragen van toestemming voor obductie achterwe-
ge liet geeindigd met een waarschuwing. Bovendien woog in de beoordeling bier-
van mee dat de chirurg lang volhield met de obductie niets van doen te hebben ge-
had. 
Nabestaanden klagen nogal eens over het feit dat zonder hun toestemming een in-
greep bij hun familielid plaatsvond. In casus I 347 klaagde de echtgenote dat bij haar 
man bloed was toegediend ondanks het feit dat zij de chirurg tijdens de operatie had 
doen berichten dat haar man als Jehova's Getuige geen bloedtransfusie wenste. Be-
halve deze mededeling was er geen codicil of andere schriftelijke verklaring van de 
patient. Het Medisch Tuchtcollege stelde zich op het standpunt dat alleen indien een 
chirurg de grootst mogelijke zekerheid heeft dat een patient zelf vrijwillig de beslis-
sing heeft genomen geen bloed toegediend te willen krijgen, het verantwoord is dat 
de arts in een levensbedreigende situatie van het toedienen van bloed afziet. In de 
onderhavige situatie bestond onvoldoende zekerheid over die eigen wil van de pa-
tient. Bovendien oordeelde de tuchtrechter van belang dat de mededeling van de 
echtgenote kwam toen reeds een aanvang met de operatie was gemaakt, zodat de 
leden van het operatieteam geen verdere naspeuring konden doen teneinde meer 
zekerheid over de wil van de patient te verkrijgen. 
In casus I 359 klaagde een familielied dat de chirurg ten onrechte achterwege had 
gelaten de familie toestemming te vragen nu de patiente niet in staat was haar wil te 
bepalen. Het Medisch Tuchtcollege oordeelde de klacht ongegrond. De chirurg had 
bij opname niet de indruk gekregen dat de patient wilsonbekwaam was. Voorts 
overwoog de tuchtrechter dat in het geval de klager (arts van beroep) de mening 
was toegedaan dat patient niet in staat was zijn wil te bepalen, het bij uitstek op zijn 
weg had gelegen dit bij opname duidelijk te maken. 
In casus I 414 is afgewezen de klacht dat de chirurg een HIV-test heeft laten uitvoe-
ren zonder toestemming van patient. Het Medisch Tuchtcollege is van oordeel dat 
vaststaat dat tussen chirurg en patient expliciet is gesproken over bloedonderzoek 
naar sexueel overdraagbare aandoeningen. Wel heeft het College in casu aanmer-
kingen op het tijdstip waarop de chirurg de uitslag aan patient heeft medegedeeld. 
De chirurg had moeten voorkomen dat patient op het allerlaatste moment, vlak voor 
de ingreep, van de uitslag kennis nam. 

Attitude (11 3) 
Onder dit hoofd zijn 68 klachten bijeengebracht. Die klachten zijn van uiteenlopende 
aard en vinden veelal hun oorzaak in de wijze waarop de communicatie tussen chi-
rurg en patient is verlopen. In sommige gevallen luidt het verwijt discriminatie (I 
412), de weigering van de chirurg om Engels of Frans te spreken (I 383), onheus 
taalgebruik (I 420), de suggestie dat de kwaal een psychogene oorzaak heeft (I 381) 
of samenhangt met alcoholgebruik (I 415), te weinig tijd en aandacht is besteed (bij-
voorbeeld I 375, I 378), het vergeten van de toezegging een patient te bezoeken (I 
388) of onvoldoende zorg zonder meer (I 364). 
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In een groot aantal gevallen (ongeveer 80%) komt de tuchtrechter tot de conclusie 
dat het verwijt niet aannemelijk is geworden (bijvombeeld I 369) of niet kan worden 
vastgesteld wat zich precies heeft afgespeeld (bijvoorbeeld I 380). In sommige geval-
len wijst de tuchtrechter de klacht zonder meer als onterecht van de hand (bijvoor-
beeld I 408 en I 409). In laatstgenoemde casus maakte klager het ook wel erg bont 
door vOor het eindgesprek met de chirurg reeds pen en consumentenbond in te 
schakelen. Ook de klager in casus 1 403 gaat erg ver in zijn eisend gedrag tegenover 
de chirurg als die ambulancevervoer niet nodig oordeelt. 
Het valt op dat in een aantal gevallen het Medisch Tuchtcollege de klacht wel feite-
lijk juist acht, maar onvoldoende van gewicht om te kunnen spreken van een schen-
ding van de normen zoals neergelegd in de Medische Tuchtwet. Dat geldt bijvoor-
beeld voor het onheus optreden in I 420, het tekortschieten in aandacht (I 372/373), 
het soms moeilijk aanspreekbaar of bereikbaar zijn in I 366. 
In een aantal gevallen leidde de klacht wel tot het opleggen van een maatregel. Dat 
gebeurde in I 416 waarin de tuchtrechter de chirurg verwijt vOifir de operatie geen 
kennis te hebben gemaakt met de patient en de patient post-operatief niet op een re-
delijke termijn te hebben bezocht. De uitslag van een HIV-test is op een verkeerd 
moment aan patient medegedeeld (I 414). Het mededelen aan de patient dat de fo-
to's goed zijn, terwip dat niet het geval is en de chirurg beter wist, getuigt van "een 
mentaliteit die zeker bij een medicus niet mag voorkomen" (I 363). Het Hof volgde 
in laatstgenoemde casus overigens niet het oordeel van het Medisch Tuchtcollege 
dat bij pijnklachten na een heupoperatie altijd een rtintgenfoto moet worden ge-
maakt. 
De klacht dat een verwijzing naar een academisch ziekenhuis veel te lang op zich 
heeft laten wachten weet het Medisch Tuchtcollege aan "doctor's delay" (I 398). 
De beheersing van de Nederlandse taal door de chirurg in casus I 368 werd in eerste 
aanleg en in hoger beroep feitelijk zeer verschillend beoordeeld. 
In een aantal klachten blijkt duidelijk dat irritatie-gevoelens over en weer bij chirurg 
en patient een rol hebben gespeeld. Zoals opgemerkt, blijkt uit verschillende klach-
ten dat patienten ook soms zeer ver gaan met hun eisend gedrag ten opzichte van de 
arts. Toch stelt de tuchtrechter - heel uitdrukkelijk in I 426 - zich op het standpunt 
dat een goede communicatie met patienten veel onbegrip en ontevredenheid bij pa-
tienten kan wegnemen. 
Wanneer men alle klachten uit deze rubriek bijeen beschouwt valt op dat in betrek-
kelijk veel gevallen sprake is van een dramatisch ziekteverloop en in bijna eenvierde 
deel der casus de patient blijkt te zijn overleden. Dat gegeven verklaart wellicht voor 
een belangrijk deel waarom klagers zich soms zo emotioneel opstellen. 

Omgaan met medische gegevens (114) 
In deze rubriek is een dertiental beslissingen samengebracht, waarin het verstrekken 
van medische gegevens een rol speelt. De betekenis van het medisch dossier in de 
professionele zorgverlening komt in hoofdstuk 3 afzonderlijk aan de orde (3.1). De 
her besproken beslissingen betreffen verzoeken van de patient of diens vertegen-
woordiger om afgifte van stukken die op de behandeling betrekking hebben (bij-
voorbeeld I 428, 1431). 
Ook is hierin opgenomen de klacht van een patient over informatieverschaffing door 
de chirurg aan de directeur van het betreffende ziekenhuis. Het Centraal Medisch 
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Tuchtcollege overweegt in dit verband: "de medisch directeur dient, in het kader 
van de uitoefening van zijn taak als bewaker van de kwaliteit van de in het zieken-
huis verleende medische zorg, te beschikken over de door de behandelende chirur-
gen te verstrekken informatie, zonder dat die artsen daarvoor steeds uitdrukkelijk 
toestemming van de patient dienen te vragen" (II 28). 
In I 432 wordt geklaagd over de onzorgvuldige en onjuiste rapportage door de chi-
rurg aan de Raad van Beroep. Een klacht over schending van het beroepsgeheim 
wordt afgewezen in I 433. De tuchtrechter motiveert dit met het argument dat in de 
periode 1980-1982 nog niet algemeen aanvaard was dat de keurling voor verzending 
van het rapport recht had op inzage daarvan. Naar de huidige opvattingen is dat 
overigens wel het geval. 
Het beroepsgeheim acht de tuchtrechter wel geschonden door de plastisch chirurg 
die een patiente, na een borstvergrotende operatie, door zijn secretaresse liet bena-
deren met een enqueteformulier in een open enveloppe (II 29). Bij het opleggen van 
een maatregel woog in dit geval mee dat de chirurg niet direct persoonlijk zijn ver-
ontschuldigingen heeft aangeboden voor de gang van zaken. 

Organisatorische aspecten 
In dit hoofdstuk is een vijftigtal beslissingen weergegeven waarin organisatorische 
aspecten op de voorgrond staan (zie tabel 7). 
Opvallend is dat klachten waarin gebreken van het medisch dossier centraal staan, 
relatief vaak gegrond zijn verklaard (par. 3.1). In meer dan de helft van de hier opge-
nomen beslissingen vindt de tuchtrechter in de tekortkomingen van het medisch 
dossier mede aanleiding voor het opleggen van een maatregel. Daarbij past de kant-
tekening dat ook in de hoofdstukken 1 en 2 beslissingen zijn opgenomen waarin met 
een zekere regelmaat het onvolledig bijgehouden medisch dossier een rol speelt. 
Soms betreft het een bijkomende overweging, maar in andere gevallen is het tekort-
schieten van de verslaglegging het centrale element in de tuchtrechtelijke beoorde-
ling. Zo constateert de tuchtrechter in II 33 dat de verslaglegging zo ver beneden de 
maat is, dat dit tot een maatregel moet leiden. In deze casus overwoog de tuchtrech-
ter dat "indien een ander van de verslaglegging kennisneemt, het niet mogelijk is 
om te weten wat er exact is gebeurd". Ook in I 446 spreekt het Medisch Tuchtcollege 
van een zeer lacunaire verslaglegging. 
Het relatief hoge percentage gegrond verklaarde klachten wijst erop dat de tucht-
rechter groot belang hecht aan een goede verslaglegging, mede met het oog op de 
mogelijkheid tot reconstructie. 
Zoals opgemerkt, speelt de kwaliteit van de verslaglegging ook in veel elders in het 
jurisprudentie-overzicht opgenomen beslissingen over chinirgen een rol. In onge-
veer 15 beslissingen die in de onderzoekperiode leidden tot een veroordeling, speel-
de de gebrekkige verslaglegging een belangrijke rol. In die beslissingen is sprake 
van "onvoldoende verslaglegging" (115), "het in zeer onvoldoende mate aanteke-
fling houden" (II 6), "geen aantekeningen gemaakt" (I 44), "summiere verslagleg-
ging" 47 en I 216), "volstrekt onvoldoende verslaglegging" (II 13 en 11 19), "geen 
melding maken van twijfel over een tweede tumor" (II 12) en "ernstig tekortschieten 
in verslaglegging" (I 283). Andere voorbeelden zijn 11 32, 11 33, I 440 en 1446. 
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In I 357 benadrukt de tuchtrechter nog eens het goed vastleggen van de diagnosti-
sche en therapeutische verrichtingen als onderdeel van het medisch handelen. Dat 
sprake is van een spoedbehandeling doet niet af aan die verplichting (I 413). 
Goede verslaglegging werkt ook ten gunste van de artsen. Dat blijkt uit enkele be-
slissingen waarin het Medisch Tuchtcollege uit het goed bijgehouden dossier afleidt 
dat het onwaarschijnlijk is dat een bepaald onderwerp niet met de patient is bespro-
ken (bijvoorbeeld I 316). Ook in I 204 blijkt dat het tuchtcollege uit de kwaliteit van 
de verslaglegging de stellige indruk heeft gekregen dat de chirurg zijn beleid altijd 
zorgvuldig heeft bepaald en daarover ook de patient heeft geinformeerd. In dezelfde 
zin 1113. (Zie ook 1435 en 11 12.) 

Continufteit en overdracht van zorg komen in par. 3.2 aan de orde. Hiervan zijn 
relatief weinig klachten gegrond verklaard. 
Benadrukt wordt nog eens de eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de 
arts-assistent voor zover die binnen de grenzen van zijn bekwaamheid handelt (I 
447, I 460, I 461, I 462). Wel dienen behoorlijke controlemechanismen ten aanzien 
van het werk van de arts-assistent te bestaan (bijvoorbeeld I 463). 
In II 34 worth een verwijt gemaakt over het niet geregeld plaatsvinden van overleg. 
Dergelijk overleg is des te belangrijker indien de patient wordt behandeld door 
meerdere chirurgen (bijvoorbeeld I 457). In I 458 wordt een opmerking gemaakt 
over tekortkomingen in de structuur van samenwerking binnen de maatschap. Die 
samenwerking dient zodanig te zijn, aldus het Medisch Tuchtcollege, dat geen ope-
raties worden uitgevoerd dan nadat diegene die ze uitvoert of onder wiens supervi-
sie deze gebeuren, de patient tevoren onderzoekt of tenminste bezoekt. 
Onvoldoende contact tussen de betrokken specialisten leidde in II 35 mede tot het 
opleggen van een maatregel. De aangevraagde thoraxfoto had de chirurg niet mo-
gen ontgaan, oordeelt de tuchtrechter. In I 466 constateert het Medisch Tuchtcollege 
dat de overdracht binnen de maatschap niet goed is geregeld. Daardoor was ondui-
delijk wie op een bepaald moment de eindverantwoordelijkheid voor de patient 
droeg. In casu is de chirurg wel tuchtrechtelijk verantwoordelijk gehouden voor de-
ze tekortkoming, als zijnde de chirurg die verantwoordelijk was voor de opname 
van de patient. 
De gebrekkige coordinatie na een suicide-poging is in II 468 wel geconstateerd maar 
leidde hier Set tot een maatregel. 
Laatstgenoemde beslissing raakt ook het onderwerp tekortkomingen in de structuur 
van het ziekenhuis (par. 3.3). In enkele beslissingen verwijst de medisch tuchtrechter 
uitdrukkelijk naar organisatorische tekortkomingen binnen het ziekenhuis. Dat ge-
beurde onder andere in I 474. In die casus constateerde de tuchtrechter dat het op de 
EHBO-afdeling van het ziekenhuis heeft ontbroken aan behoorlijke controle op de 
daar werkzame arts-assistenten. Ook in II 36 maakt het Medisch Tuchtcollege op-
merkingen over de gang van zaken op de EHBO-afdeling waar een arts-assistent 
aan zijn lot was overgelaten en in feite op niemand kon terugvallen. "Meer door toe-
val dan door een gestructureerde aanpak is patient de bewuste dag geopereerd en is 
een noodlottige afloop vermeden", constateert het Medisch Tuchtcollege. In die ca-
sus is een maatregel achterwege gelaten. Dat geldt ook voor beslissing I 478 waarin 
het Medisch Tuchtcollege gebreken in de organisatie van het ziekenhuis constateert, 
met name ten aanzien van duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid in de 
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post-operatieve fase. Door het ontbreken van een dergelijke afspraak kan een te gro-
te verantwoordelijkheid worden gelegd bij de observerend verpleegkundigen en/of 
de arts-assistent, zo constateert de tuchtrechter. 

Restgroep 
In dit hoofdstuk is een aantal beslissingen bijeengebracht over diverse onderwerpen. 
Een zestal beslissingen heeft betrekking op rapportage na keuring. Het verwijt be-
treft steeds het onzorgvuldig opstellen van rapportage. Het merendeel van deze 
klachten is afgewezen. Alleen in II 39 komt het Medisch Tuchtcollege tot de conclu-
sie dat de inhoud van de rapportage onnodig suggestief is en niet valt te herleiden 
tot objectieve gegevens. Verder worden tekortkomingen in het onderzoek en in de 
weergave daarvan geconstateerd. In casu wordt het de chirurg ernstig aangerekend 
dat hij, na indiening van de klacht, zich toegang heeft verschaft tot het medisch ar-
chief van het ziekenhuis, teneinde patientes doopceel te lichten en zijn gelijk van 
andere zijde bevestigd te krijgen. De tuchtrechter keurt deze handelwijze a f, nu de 
chirurg deze gegevens niet nodig had in zijn kwaliteit van behandelend arts. De zeer 
schadelijke wijze waarop een chinirg zich met alternatieve geneeswijzen bezig hield 
leidde in casus II 38 tot de vrij uitzonderlijke constatering dat bier sprake was van 
grove onkunde, waardoor ernstige schade voor patiente was ontstaan. Dit leidde tot 
ontzegging van de bevoegdheid de geneeskunst uit te oefenen, een maatregel die 
hoogst zelden wordt uitgesproken. 

6. Enkele conclusies 

In de periode 1986-1995 is het aantal bij Medisch Tuchtcolleges ingediende klachten 
over alle medische beroepsbeoefenaren tezamen gestegen van 481 (1986) naar 743 
(1994). Dat is een stijging met meer dan 50%. Deze toename heeft zich niet voorge-
daan in het aantal klachten over chirurgen; in de loop van de onderzoekperiode is 
het aantal klachten over chirurgen stabiel gebleven rond ongeveer 55 klachten per 
jaar. Deze gunstige ontwikkeling is opmerkelijk omdat in het genoemde tijdvak het 
aantal chirurgische verrichtingen - het aantal chirurgen is in deze periode met noe-
menswaardig gewijzigd - is toegenomen met circa 15%. Ook het percentage gegrond 
verklaarde klachten over chirurgen is in de periode 1986-1995 ongeveer gelijk geble-
ven (18%). 

Het overgrote deel der klachten over chirurgen betreft het medisch-technisch hande-
len (ca. 60%). Het merendeel hiervan behelst een verwijt over de wijze waarop de 
chirurg een operatie heeft uitgevoerd. Slechts bij uitzondering zijn klachten hierover 
gegrond verklaard. Van de klachten over chirurgische therapie krijgt de klager in 
niet meer dan 10% der gevallen gelijk. De indruk ontstaat dat aan deze klachten 
nogal eens ten grondslag ligt dat de patient vooraf onvoldoende inzicht heeft in de 
wijze waarop een operatie kan verlopen en daardoor onaangenaam verrast is door 
de uitkomst. In de vele gevallen waarin geen sprake blijkt van tuchtrechtelijk ver-
wijtbaar handelen, wacht de patient in de procedure bij het Medisch Tuchtcollege 
een nieuwe teleurstelling. Verdere ontwikkeling van de voorlichting van de patient 
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gericht op realistische verwachtingen van de chirurgische ingreep en van de klach-
tenbehandeling door het Medisch Tuchtcollege lijken hier gewenst. 

Ongeveer 30% der klachten kan worden herleid tot de bejegening van de patient en 
betreft aspecten als informatie-verschaffing, toestemmingsvereiste en attitude tegen-
over de patient. Het percentage gegrond verklaarde klachten bedraagt in deze cate-
gorie ongeveer 20%. 
In de onderzoekperiode is binnen het totaal aantal klachten sprake van een duide-
lijke verschuiving naar klachten over de attitude van de chirurg. Deze klachten zijn 
van uiteenlopende aard (bijvoorbeeld onheus taalgebruik, te weinig aandacht, toe-
zegging niet nakomen) maar vinden hun oorzaak veelal in de wijze waarop de 
communicatie tussen chirurg en patient is verlopen. Klachten die uitdrukkelijk zijn 
toegespitst op onvoldoende informatie-verschaffing of het niet in acht nemen van 
het toestemmingsvereiste zijn in het verloop van de onderzoekperiode niet toege-
nomen. Het lijkt erop dat de (wettelijke) regels ten aanzien van deze onderwerpen in 
de praktijk van de chirurgie meer ingang hebben gevonden. 

In een vrij groot aantal klachten blijkt dat sprake is van tekortkomingen in het me-
disch dossier. Het onvolledig bijhouden van het medisch dossier vormt in de loop 
van de onderzoekperiode in een groeiend aantal uitspraken van het Medisch Tucht-
college de kern van het verwijt aan de chirurg. In het onderzochte tijdvak blijkt de 
tuchtrechter een steeds groter gewicht te geven aan het goed bijhouden van het 
dossier omdat de verslaglegging van het medisch handelen in veel gevallen de enige 
basis vormt om te komen tot een betrouwbare reconstructie van de gebeurtenissen 
waarop de klacht betrekking heeft. Een goed bijgehouden dossier is ook in het be-
tang van de chirurg. In een aantal gevallen leidde het Medisch Tuchtcollege uit de 
kwaliteit van de verslaglegging af dat de chirurg zijn beleid zorgvuldig had be-
paald. 
Ook nieuwe wettelijke regels noodzaken tot verhoogde aandacht voor het medisch 
dossier. De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de geneeskundige behan-
delingsovereenkomst (1995) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) accentue-
ren de noodzaak van goede verslaglegging zowel in verband met de individuele be-
handeling als in het belang van de kwaliteitszorg. 
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1. Diagnostiek 

la. Onvoldoende onderzoek 

HOOFDSTUK I 

Medisch-technisch handelen 

I 1 1986-1989 	 Hemorragische infarcering 
Chirurg heeft verzuimd nader onderzoek te verrichten, waardoor mogelijk patientes 
leven gespaard had kunnen worden. Chirurg heeft de door patiente kenbaar ge-
maakte suggestie van de aandoening genegeerd. 
Feiten: Patiente (80 jaar) wordt met buikpijnklachten en rectaal bloedverlies door 
haar huisarts verwezen naar de afdeling interne geneeskunde. Zij wordt opgenomen 
ter observatie. In de urine worden maligne cellen gevonden, mogelijk afkomstig van 
een proces in de tractus digestivus. Bij een sigmokloscopie wordt een carcinoom ge-
vonden. Er zijn geen aanwijzingen voor metastasen op afstand. Gezien patientes 
voorgeschiedenis (ernstige CARA en een CVA in 1978) wordt pre-operatief advies 
aan longarts en anesthesioloog gevraagd. Wegens het te verwachten hoge operatie-
risico wordt de kans op complicaties ook met de familie besproken. Na ampel be-
raad wordt gekozen voor een voor in opzet curatieve resectie en wordt pa tiente op 
17 september geopereerd. 
Tijdens deze opname op de interne afdeling wordt het oordeel van de neuroloog ge-
vraagd, die een ernstige afasie vaststelt met nog onmiskenbaar hemiparetische ver-
schijnselen rechts. In de regio van de arteria cerebri media wordt een groot gebied 
van verminderde weefseldichtheid met lokale atrofie gevonden. 
Op 13 september wordt patiente door aangeklaagde chirurg gezien. Gezien de be-
perkte mogelijkheden tot contact met patiente, wordt ervan afgezien patiente inten-
sief te confronteren met het feit dat de mogelijkheid aanwezig is, dat bij haar een tij-
delijke of blijvende a.p.n. zal moeten worden aangelegd. Bij de operatie wordt in het 
gereseceerde gedeelte van het colon een tumor gevonden; geen metastasen worden 
gevonden. 
Het post-operatieve beloop geeft geen problemen. Op 1 oktober wordt patiente ont-
slagen. Op 14 oktober wordt patiente poliklinisch voor controle gezien. Geen be-
zwaar wordt gemaakt ten aanzien van eventuele 'overwintering in Spanje'. 
Patiente blijft bij latere controles buikklachten houden. Eind oktober valt patiente uit 
bed waarbij geen symptomen bestaan die op een fractuur wijzen; wel is sprake van 
een hematoom op de bil. In november vertrekt patiente naar Spanje vanwaar zij 
echter na twee maanden weer terugkeert vanwege ernstige pijnklachten in de buik 
en een sterk verhoogde BSE. Zonder de chirurg te raadplegen wordt patiente op 24 
januari 1983 op de Interne afdeling opgenomen. Volgens interniste bestaat het beeld 
van een trage darmpassage in combinatie met klachten ten gevolge van wervelfrac-
turen. Een indicatie voor een chirurgisch consult is met aanwezig. 
Patiente overlijdt op 11 februari en bij obductie blijkt dat patiente gedurende lange 
tijd geen optimale circulatie van het distale ileumdeel heeft gehad, mogelijk ten ge-
volge van vaatsclerose. Enige dagen voor haar overlijden is een hemorragische infar-
cering ontstaan van het terminale ileumdeel. 
Overwegingen: Het College acht de chirurg zorgvuldig gehandeld te hebben bij de 
behandeling van patiente. Tijdens de tweede opname heeft de chirurg contact opge- 
nomen met de zaalarts, die mededeelde dat er geen aanleiding bestond voor een chi- 
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rurgisch consult. Het is de chirurg niet te verwijten dat hij daarop van verdere be-
moeienissen met patiente heeft afgezien. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klaagster stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

12 1986-1989 (arthopedisch chirurg) 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg heeft patient onzorgvuldig onderzocht voor de operatie en heeft pa-
tient onjuist voorgelicht over de ingreep. 
Chirurg heeft bij de operatie fouten gemaakt ten gevolge waarvan amputatie van het 
linkeronderbeen van patient noodzakelijk bleek. 
Feiten: Patient heeft zich begin oktober 1981 onder behandeling van de chirurg ge-
steld in verband met toenemende rugklachten. Daarvoor heeft patient in 1979 een 
HNP-operatie ondergaan. Bij onderzoek wordt een matige discusversmalling L4-L5 
en L5-S1 gezien. Wanneer een aanvankelijke fysiotherapeutische behandeling niet 
het gewenste resultaat heeft, wordt patient opgenomen en krijgt een gipscorset met 
een rechterbovenbeenpijp met de bedoeling te onderzoeken of de pijnklachten bij 
immobilisatie zullen verdwijnen. De rugklachten verdwijnen inderdaad, maar keren 
na verwijderen van het gipscorset weer terug en in overleg met patient wordt beslo-
ten tot intercorporele spondylodesen. Patient betwist dat met hem is afgesproken 
dat voornoemde operatie zal worden uitgevoerd. Eerst zou half juli 1982 een disco-
grafie worden uitgevoerd. Chirurg zegt dat hij gezien de rontgenfoto's heeft afge-
zien van een dergelijk onderzoek en dit aan patient te hebben meegedeeld. Chirurg 
heeft patient voor de operatie nogmaals uitvoerig ingelicht over de gang van zaken 
bij de operatie. Op 22 juli vindt de operatie plaats. Tijdens de operatie treedt een 
bloeding op uit de spongiosa, die bedwongen wordt. Overigens verloopt de operatie 
normaal. Patient stelt dat hij na de operatic een verwonding aan de voet constateert 
en een tinteling in het linkerbeen. Pas na de operatie begrijpt patient dat een spondy-
lodese op twee plaatsen heeft plaatsgevonden en niet slechts een discografie. Chi-
rurg weet van geen klachten van patient na de operatie. Een gipscorset wordt aange-
meten en patient wordt naar een verpleegtehuis overgebracht. In november is pa-
tient door chirurg gezien wegens ernstige pijnklachten aan het linkerbeen, waarvoor 
geen verklaring gegeven kan worden. 
Patient stelt zich onder behandeling van een academisch ziekenhuis, waar in oktober 
1983 zijn linkeronderbeen wordt geamputeerd in verband met blijvende pijnklach-
ten en een lymfoedeem. In februari 1985 is patient geopereerd aan een niertumor. 
Patient heeft een onderbeenprothese en loopt met een elleboogkruk. 
Volgens een deskundige zou een mogelijke oorzaak van de pijnklachten mede de 
niertumor kunnen zijn die zich later openbaarde. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het door chirurg uitgevoerde onder-
zoek voor de operatie adequaat en voldoende is geweest. Geen aanleiding bestond 
in casu, een discografie uit te voeren. Evenmin is gebleken dat chirurg patient onvol-
doende heeft ingelicht. Het valt te betreuren dat er mogelijk verwarring is ontstaan 
over de ingreep, maar tevoren blijkt ruim overleg tussen patient en chirurg te heb-
ben plaats gevonden. Uit het verslag en de verklaring van de deskundige blijkt dat 
de operatie lege artis is uitgevoerd. Niet is gebleken dat de nervus sympathicus is 
gelaedeerd, maar zou dit wel zo zijn geweest, zou dit niet impliceren dat de klachten 
van patient daarvan het gevolg zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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Ductaal mammacarcinooml 
II 1 CMTC 16 juni 1988, TGR 1988/77, MC 1989, 513 mamma -amputatie 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht geschonken aan aanhoudende klacht 
van patiente van tepelvloed en daarmee samenhangend onvoldoende diagnostisch 
onderzoek gedaan. 
Chirurg heeft patiente op een geringschattende wijze bejegend. 	 - 
Feiten: Patiente consulteert eind november 1984 de chirurg op verzoek van haar 
huisarts wegens tepelvloed uit de linkertepel. Een vervaardigd mammogram laat 
geen afwijkingen zien. Een vervaardigd ductulogram levert door een onvolledige 
vulling van het onderzochte segment een onvolledig beeld op. Het beeld wordt af-
gegeven als passend bij masthopatie. Na zes weken komt patiente op controle en 
vermeldt nog twee maal tepelvloed te hebben waargenomen. De chirurg vindt een 
ongewijzigd beeld en maakt controle-afspraak met patiente voor eind juli 1985. In-
geval van bloedige tepelvloed dient zij zich eerder op het spreekuur te vervoegen. 
Eind juli 1985 bestaat ongewijzigd beeld en mammografisch onderzoek levert geen 
bijzonderheden op. Controle-afspraak wordt gemaakt voor over een half jaar. 
Half april 1985 constateert een arts-assistent van de chirurg in het laterale boven-
kwadrant van de linkerborst een palpabele zwelling van 3 x 5 cm. Patiente had in-
middels toenemende tepelvloed die eenmaal bloederig zou zijn geweest. 
Nadere controle-afspraak wordt gemaakt. Eind april vindt de chirurg bij palpatie 
geen afwijkingen meer, het prolactinegehalte in het bloed is niet verhoogd. Eind juli 
constateert de chirurg bij lichamelijk onderzoek lateraal onder de linkertepel een 
zwelling en vindt bruinig ingedroogd secreet aan de tepel. Advies voor melkgang-
exploratie wordt gegeven. 
Patiente wendt zich tot chirurg in gespecialiseerde kliniek, waarbij na nader onder-
zoek een conusexcisie plaatsvindt; weefselonderzoek wijst uit dat sprake is van duc-
taal carcinoom. Begin september wordt een amputatio mammae volgens Madden 
uitgevoerd. 
Overwegingen: Het College gaat ervan uit dat het rontgenologisch en klinisch onder-
zoek in de periode vanaf november 1984 tot juli 1985 geen aanwijzingen voor malig-
niteit hebben opgeleverd. Chirurg had gedurende deze periode niet mogen nalaten 
verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de aanhoudende tepelvloed. Nu de 
chirurg dit met heeft gedaan en gedurende 20 maanden heeft vastgehouden aan de 
diagnose mastopathie, heeft hij een te smalle basis genomen voor zijn diagnosestel-
ling en onvoldoende onderzoek gedaan naar een mogelijke maligniteit. 
Het College acht de klacht gegrond voor zover deze zich richt tegen het verrichten 
van onvoldoende diagnostisch onderzoek. De klacht treft geen doel voor zover pa-
tiente de chirurg verwijt met tijdig de juiste diagnose te hebben gesteld. Achteraf is 
immers niet meer na te gaan of eerder weefselonderzoek tot de diagnose maligniteit 
zou hebben geleid. 
Het onderdeel van de klacht betreffende geringschattende bejegening stuit af nu de 
chirurg een en ander gemotiveerd heeft betwist. 
Beslissing: Waarschuwing 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC oordeelt dat het in dit beroep gaat om de vraag of aan de chirurg verwe-
ten kan worden dat hij in de omstandigheden van dit geval met eerder heeft beslo-
ten tot het doen verrichten van een excisie en een histologisch onderzoek. Het Colle-
ge is van mening dat gelet op het verschil van opvatting van de twee geraadpleegde 
deskundigen, niet kan worden geoordeeld dat de chirurg door zijn hierboven be-
schreven handelwijze het vertrouwen in de stand der geneeskundigen heeft on- 
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dermijnd, of zich heeft schuldig gemaakt aan nalatigheid, dan wet blijk heeft gege-
ven van grove onkunde. 
Het CMTC vernietigt de beslissing van het College in eerste aanleg en wijst de klacht 
af. Het algemeen belang is gediend met de publicatie van deze beslissing. 

13 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Luxatie 
Klacht: Chirurg heeft verzuimd nader onderzoek te doen na een val van patiente. 
Felten: Patiente is eind januari 1983 door de chirurg geopereerd aan haar rechterknie, 
waarbij een knieprothese is geplaatst. In de tweede week na de operatie is patiente 
in de gang van het ziekenhuis gevallen. De operatiewond gaat bloeden. Half februa-
ri wordt patiente naar een verpleegtehuis overgebracht en vervolgens naar een her-
stellingsoord. Daar blijkt de knie teveel speling te hebben en de prothese blijkt ge-
luxeerd te zijn. Men besluit de knie stijf te zetten. 
Overwegingen: Het College gaat, afgaande op de stukken, van de juistheid van de 
mededelingen van de chirurg uit. De luxatie van de knie hoeft niet het gevolg te zijn 
geweest van de val. Deze kan ook andere oorzaken hebben gehad. Van het oorzake-
lijk verband tussen het achterwege laten van nader onderzoek en van naar aanlei-
ding daarvan eventueel te nemen maatregelen en het stijfzetten van de knie, is niet 
gebleken. Het College heeft niet de overtuiging gekregen dat het stijfzetten van de 
knie niet voorkomen had kunnen worden als na de val direct nader onderzoek was 
gedaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

14 1986-1989 	 Bekkenfractuur/calcaneusfractuur 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende onderzoek gedaan. Chirurg heeft patiente ten on-
rechte niet verwezen naar specialist. 
Feiten: Bij een verkeersongeval op 5 oktober 1985 loopt patiente een bekkenfractuur 
en een calcaneusfractuur links met verbrijzeling van het onderste spronggewricht 
op. Voorts worden een pneumothorax, multipele hematomen en contusio cerebri ge-
constateerd. Op 14 oktober wordt patiente naar ander ziekenhuis overgebracht waar 
zij onder behandeling van de aangeklaagde chirurg komt. Patiente wordt geleidelijk 
gemobiliseerd, waarbij zij last krijgt van posttraumatisch hypostatisch oedeem en 
bedrust weer noodzakelijk wordt. Patiente wordt ontslagen op 15 november, met 
een dorsale flexie van de enkel van 90 ° . Patiente wordt overgedragen aan een revali-
datiearts. 
Overwegingen: Bij overdracht van patiente kreeg de chirurg beschikking over de eer-
der gemaakte foto's en tijdens de zes weken consolidatie was het niet zinvol nieuwe 
foto's te laten maken. Het College is van oordeel dat de behandeling van dergelijke 
fracturen, zeker in het eerste stadium, tot het werkterrein van de algemeen chirurg 
behoort. Niet blijkt van enig nalaten of onzorgvuldigheid. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

15 1986-1989 	 Schwannoom 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingediend (zie ook I 458 par. III 2.) 
Klacht: Chirurg B, optredend als supervisor bij een operatie van patiente, heeft haar 
tevoren niet gezien. Chirurg heeft, toen zich complicaties voordeden, de operatie 
niet zelf overgenomen. 
Felten: Zie I 458. De aanvankelijk gestelde diagnose blijkt niet juist en een 'peeszwel-
ling' blijkt tijdens de operatie ook geen juiste diagnose, een schwannoom is Set on-
derkend en de zogenaamde 'peeszwelling' is verwijderd, met emstige gevolgen voor 
patiente. De chirurg voert aan dat een schwannoom in de streek waar deze zich bij 
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patiente beyond, een 'zeldzaam voorkomende tumor' is en dat hij tijdens zijn oplei-
ding geen enkele ervaring had opgedaan met dergelijke tumoren. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het verwijtbaar is dat de chirurg pa-
tiente tevoren niet heeft gezien en verder dat hij bij de operatie, toen hij jets anders 
zag dan verwacht - namelijk een rommelige structuur - niet een meer ervaren chi-
rurg heeft geroepen. 
Beslissing: Waarschuwing. 

16 1990-1994 	 Fibromatosis plantaris 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingesteld (zie ook I 235 par. I 2f). 
Klacht: 
1. Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door gehaast aan operatie te beginnen. 
2. Chirurg heeft ingreep verricht waarin hij met was gespecialiseerd. 
3. Chirurg is afspraken over doorverwijzing met nagekomen. 
Feiten: Zie I 235. 
In september 1987 verwijst huisarts patiente naar aangeklaagde chirurg C wegens 
klachten over linkerborst. Spreekuur wordt door chirurg D gehouden, die haar ook 
diverse malen nadien ziet, behalve de laatste maal, op 9 oktober, wanneer chirurg C 
haar ziet. Patiente brengt klachten betreffende haar linkervoet ter sprake en chirurg 
stelt diagnose fibromatosis plantaris. Gelet op de anamnestische gegevens van een 
insectenbeet, vraagt hij chirurg D die tropenervaring heeft, de afwijking mede te be-
oordelen. Deze ziet geen relatie met insectenbeet. Een radicale excisie is aangewe-
zen. Een plastisch chirurg is zo nodig oproepbaar, met is gesteld dat deze aanwezig 
zou zijn. De ingreep wordt begin december door chirurg C verricht. Een zestal con-
troles wordt gedaan en wondgenezing verloopt traag en gecompliceerd. Nadien 
wendt patiente zich tot ander ziekenhuis, waar zij andermaal geopereerd wordt; een 
orthopedisch probleem blijft bestaan. 
Overwegingen: 
ad 1. Patiente heeft geen feiten aangevoerd waaruit kon worden afgeleid dat de 

chirurg te gehaast aan de operatie is begonnen. 
ad 2. Als algemeen chirurg is de chirurg volledig bevoegd en bekwaam te achten. 
ad 3. Achteraf bezien kan gesteld worden dat het misschien verstandig was ge-

weest een plastisch chirurg te consulteren, zo niet voor dan toch tijdens de 
operatie. Dat de chirurg dit niet heeft gedaan is niet tuchtrechtelijk verwijt-
baar. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 7 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Astma cardiale 
Klacht: Chirurg heeft patiente pre-operatief onvolledig ingelicht over de aard van de 
ingreep en heeft onvoldoende vooronderzoek gedaan. 
Feiten: De chirurg spreekt af met patiente haar op 12 juni 1983 te opereren wegens 
een hernia nuclei pulposi. De operatie is niet ten uitvoer gebracht daar vrij onmid-
dellijk na het ingaan van de narcose een snelle pols optreedt en ernstige cardiale 
problerrien ontstaan, die uitlopen in een astma cardiale, die door de cardioloog met 
succes zijn bestreden. 
Overwegingen: Uit de berichtgeving van de cardioloog zijn de cardiale problemen 
ontstaan als een zeldzame complicatie opgetreden door een combinatie van de tij- 
dens de narcose toegediende medicijnen. Het had geen zin hiervoor pre-operatief 
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een ECG te laten maken. Niet blijkt van enig verwijtbaar handelen of nalaten van de 
chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

112 CMTC 4 full 1991, TGR 1991/75 (plastisch chirurg) 	 Mastectomie 
Klacht: Chirurg is op grond van onvoldoende onderzoek tot een mastectomie over-
gegaan. Chirurg heeft patiente onvoldoende geinformeerd over de lichamelijke ge-
volgen van de ingreep. 
Feiten: Patiente lijdt sinds enige jaren aan een in emst toenemende chronische masti-
tis met uitvloed uit rechterborst. In 1983 wordt door de toen behandelende arts een 
retro-areolaire biopsie en een retro-areolaire conus excisie rechts verricht. Na de 
operaties recidiveren de ontstekingen gedurende enkele dagen voor de menstruatie. 
Antibiotica hebben geen effect. Patiente wordt doorverwezen naar de aangeklaagde 
arts, die haar in januari 1984 ziet. Hij adviseert subtotale mastectomie beiderzijds 
met plaatsing van prothesen. Na de operatie in februari recidiveren de ontstekingen 
opnieuw. In juli wordt patiente opnieuw geopereerd waarbij fibrotisch weefsel 
wordt weggenomen. Een afspraak voor controle wordt gemaakt, maar patiente ziet 
van verdere consultatie van de arts af en wendt zich tot de huisarts, die haar naar 
een internist verwijst, die een hormonale stoornis constateert. Patiente wordt be-
handeld met Oradexon en vitamine. Er treden geen ontstekingen meer op aan de 
rechterborst. 
Patiente stelt dat bij haar geenszins een verhoogd risico op kanker bestond en dat de 
mastectomie links geheel niet noodzakelijk is geweest. 
Overwegingen: Het College is van mening dat de arts terecht de ingreep aan beide 
borsten heeft voorgesteld op grond van de uitslagen van de voorafgaande onderzoe-
ken en excisies. Op de arts rust niet de verplichting om na te gaan of de ontstekingen 
een hormonale oorzaak hebben alvorens een mastectomie uit te voeren omdat in de 
recidiverende borstzwellingen en ontstekingen met progressieve, fibrotische en cys-
tische veranderingen voldoende reden lag om ook zonder dit onderzoek de ingreep 
voor te stellen. Hoewel bij eerdere onderzoeken geen aanwijzing voor kanker-gevoe-
ligheid was te vinden, waren de veranderingen in het weefsel voldoende reden om 
rekening te houden met een eventueel later optredende maligniteit. 
Hoewel niet blijkt dat de arts met patiente diepgaand de gevolgen van de operatie 
heeft besproken, moet duidelijk zijn geweest dat zij niet meer 'de oude' zou zijn na 
de ingreep, die ook psychische gevolgen zou hebben. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat mastectomie een zeer ingrijpende operatie is met licha-
melijke en psychische gevolgen. De indicatie daartoe moet met de grootste zorgvul-
digheid worden gesteld na voldoende lichamelijk en zo nodig aanvullend psycho-
logisch onderzoek. Vastgesteld dient te worden dat alle conservatieve behandelings-
mogelijkheden zijn uitgeput. Het CMTC is met de geraadpleegde deskundige van 
oordeel dat het voor het midden van de jaren tachtig minder ongebruikelijk was dan 
daarna om op grond van het pathologisch anatomisch onderzoek bij een dergelijke 
aandoening tot mastectomie over te gaan. 
Wel had de arts in overleg met andere specialisten meer onderzoek kunnen ver-
richten, bijvoorbeeld hormonaal onderzoek. 
Er bestaat geen eensluidende opvatting over de verhoging van een kankerrisico bij 
de aanwezigheid van bepaalde factoren. De arts had in zijn voorlichting op dit punt 
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duidelijker kunnen zijn. Dat de ontstekingen zijn verdwenen nadat een hormonale 
therapie is ingesteld, leidt niet tot de conclusie dat noodzakelijkerwijs de operaties 
niet uiteindelijk het beoogde resultaat zouden hebben bereikt en de hormonale the-
rapie wel. Niet kan worden gezegd dat er geen indicatie voor de operatie bestond. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 8 1990-1994 	 Dermatofibrosarcoam protuberans 
Klacht: Chirurg heeft tweede ingreep bij patient uitgevoerd zonder grondig onder-
zoek te verrichten. 
Feiten: De chirurg constateert bij patient een klein tumortje onder de knie, dat nog 
dezelfde dag wordt geextirpeerd. Bij pathologisch-anatomisch onderzoek wordt 
vastgesteld dat het gaat om een dermatofibrosarcoam protuberans, waarvoor een 
ruime excisie wordt geadviseerd, Deze vindt plaats op 3 juli. Bij nader onderzoek 
blijkt dat de tumor radicaal is verwijderd. Op 17 juli blijkt de wond genezen en wor-
den de hechtingen verwijderd. Patient wordt voor controle terugverwacht maar ver-
schijnt niet meer. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg volstrekt volgens de regels 
heeft gehandeld en niet kon voorzien dat een tweede ingreep noodzakelijk was. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

19 1990-1994 	 Tibiafractuur 
Klacht: Chirurg heeft de tibiafractuur van patient verkeerd gezet. Chirurg heeft een 
bovenbeensfractuur gemist. 
Feiten: Patient (16 jaar) loopt op 26 maart 1989 een fractuur van de linkertibia op. De 
chirurg immobiliseert de breuk met een dorsale gipsspalk, die na vijf dagen vervan-
gen wordt door een circulair gipsverband. Patient wordt in de maanden april en mei 
regelmatig gecontroleerd en nieuwe gipsverbanden zijn aangelegd. Op 25 mei wordt 
een onderbeensbrace aangebracht. Op 27 mei valt patient en wordt wegens hevige 
pijn in linkerknie door andere chirurg gezien die foto's laat maken en de diagnose 
stelt op een distorsie met hydrops van de linkerknie. De aangeklaagde chirurg ziet 
patient op 28 mei voor controle en bevestigt de diagnose en schrijft fysiotherapie 
voor. Op 18 juli is tibiafractuur geconsolideerd en brace wordt verwijderd. Op 17 
augustus heeft patient nog steeds klachten; gemaakte foto's tonen kalkvorming, 
waaruit afgeleid wordt dat een fractuur heeft bestaan. Chirurg deelt patient mee dat 
hij een fractuur heeft gemist. Patient stelt zich onder behandeling van een andere 
chirurg, die een correctie-operatie uitvoert. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat aanvankelijk slechts een geringe varus-
stand van het onderbeen bestond, die gezien de leeftijd van patient vrijwel geheel 
zou herstellen. De in augustus en november 1989 geconstateerde veel grotere varus-
stand is waarschijnlijk veroorzaakt door de op 27 mei opgetreden epiphysiolyse, 
waardoor de stand van het onderbeen is verslechterd. Het eerste verwijt is niet ge-
grond. 
De chirurg heeft erkend dat hij de epiphysiolyse op 28 mei niet heeft onderkend. Het 
onderzoek van de chirurg op die datum is te summier geweest, waardoor hem de 
juiste diagnose is ontgaan. 
Beslissing: Waarschuwing. 

110 1990-1994 1 	 Mastectomie 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld en is vergaand nalatig geweest. 
Feiten: Patiente is sinds vier jaar onder behandeling bij de chirurg wegens mastopa- 
thie, waarbij haar verzekerd wordt dat het op grond van de resultaten van de mam- 
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mografieen gaat om een goedaardige aandoening. In junk 1992 wendt zij zich tot een 
ander ziekenhuis om een second opinion. Bij onderzoek blijkt dat in de linkerborst 
een vergevorderd proces van kanker aanwezig is. Op 5 juli vindt radicale mastecto-
mie plaats. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat door de chirurg periodiek lege artis li-
chamelijk onderzoek is uitgevoerd en door hem periodiek aanvullend onderzoek is 
opgedragen aan de radioloog die de uitslag heeft beoordeeld. 
De chirurg heeft gedaan wat van hem in redelijkheid verwacht kon worden. Het 
College is op grond van de bevindingen van de geraadpleegde deskundige, die het 
niet eens is met de werkwijze van de radiodiagnost, van mening dat in casu de chi-
rurg niet verantwoordelijk is voor de werkwijze van deze specialist. Het College 
heeft begrip voor de tragische loop van de gebeurtenissen voor patiente. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

111 1990-1994 	 Dislocatie 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in de behandeling van patiente ten gevolge waar-
van blijvend functieverlies in pink is opgetreden. 
Feiten: Patiente blesseert bij een val haar linkerpink. De chirurg constateert in april 
een dislocatie naar dorsaal in het PIP-gewricht, zonder instabiliteit van collaterale 
banden. 
Het gewricht is gereponeerd en een gipsspalk is aangelegd. Patiente krijgt opdracht 
af en toe te oefenen met buigen. Klachten blijven echter en fysiotherapie wordt ge-
geven. In juli bezoekt patiente voor de laatste maal het spreekuur van de chirurg; 
flexie is clan slechts in beperkte mate mogelijk. 
Overwegingen: Het College stelt dat de chirurg bij zijn eerste onderzoek in april geen 
aanwijzingen heeft gevonden voor een fractuur; hu heeft daarom terecht geen rtint-
genfoto's laten maken. Patiente heeft niet aangegeven welke lout de chirurg zou 
hebben gemaakt. Het College heeft geen op- of aanmerkingen op de behandeling 
door de chirurg. Het valt te betreuren dat een gedeeltelijk functieverlies is opgetre-
den, maar dit moet worden toegewezen aan de aard van het ontstane kapselletsel. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 12 1990-1994 	 Fractuurlosteosynthese 
Klacht: Chirurg heeft bij de operatie een lout gemaakt, waardoor een tweede operatie 
noodzakelijk was. 
Feiten: Patient valt op het ijs en breekt zijn rechterelleboog. Op 9 februari 1991 ver-
richt de chirurg bij patient een osteosynthese met drie schroeven. Na de operatie 
heeft patient hevige pijn in pink en rechterhand. De chirurg stelt dat er geen anato-
mische repositie van het ulnaire condylfragment is bereikt, maar wel een stand die 
hij acceptabel acht. De blijvende pijn in de hand wijt de chirurg aan een tijdelijke be-
schadiging van de nervus ulnaris als gevolg van manipuleren met de botfragmen-
ten. Bij ontslag heeft patient nog steeds hevige pijn, die met pijnstillers wordt onder-
drukt. Bij de controles meldt patient nog steeds pijn. Patient vraagt om een second 
opinion. In een academisch ziekerthuis wordt patient opnieuw geopereerd, waarbij 
een olecranonosteotomie en een reosteosynthese van de distale humerus met een 
neurolyse van de nervus ulnaris wordt verricht. Patient houdt pijn. 
Overwegingen: Het College heeft geen aanwijzingen dat de chirurg een lout heeft 
gemaakt. Wel heeft de chirurg onjuist gehandeld door tijdens de operatie geen con-
trolefoto te maken en de stand slechts a vue te beoordelen. Bij deze fracturen is het 
standaard een foto ter controle van de stand te maken. Het is onjuist dat de chirurg 
tijdens de opname van patient geen enkele actie heeft ondernomen toen patient 
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klaagde over uitzonderlijke pijn. De chirurg had aanleiding om patient door te ver-
wijzen. Niet is komen vast te staan dat de huidige klachten van patient het resultaat 
zijn van het bekritiseerde handelen van de chirurg, of daarmee direct in verband 
kunnen worden gebracht. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 13 1990-1994 	 Kruisbandlaesie 
Klacht: Chirurg heeft nagelaten patient behoorlijk te onderzoeken ten gevolge waar-
van hij een diagnose heeft gemist, waardoor een onjuiste therapie is voorgeschreven. 
Feiten: Patient raakt betrokken bij een bromfietsongeval. De chirurg constateert een 
heupluxatie. Ook wordt geklaagd over pijn in de rechterknie. De chirurg heeft de 
diagnose van een achterste kruisbandlaesie gemist. Patient wordt geImmobiliseerd. 
Overwegingen: Uit de status blijkt niet dat patient tijdens zijn opname heeft geklaagd 
over pijn in zijn knie, dan wel dat er sprake was van vocht of een vreemde stand. 
Het College heeft niet kunnen vaststellen dat de chirurg een tuchtrechtelijk verwijt 
gemaakt moet worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

114 1990-1994 	 Appendicitis 
Klacht: 
1. Chirurg heeft nagelaten onderzoek te doen naar alternatieve diagnoses. 
2. Chirurg heeft nagelaten een kinderchirurg te consulteren dan wel patientje op een 

kinderafdeling te laten opnemen. 
3. Chirurg heeft de ouders onvoldoende geinformeerd met betrekking tot de zorg 

van het kind. 
Feiten: Patientje (7 jaar) wordt op verdenking van een appendicitis acuta door huis-
arts doorverwezen op 13 april. De assistent-chirurg stelt om 20.00 uur als differen-
tiaal-diagnose: appendicitis acuta, lymphadenitis mesenterica. Om 23.00 uur wordt 
patientje naar huis gestuurd; hij moet de volgende morgen nuchter terugkomen. In 
de nacht krijgt hij koorts, pijn en braakt. Op 14 april wordt het kind door de chirurg 
onderzocht om 10.15 uur. Om 14.30 uur kan hij weer naar huis met het verzoek de 
volgende middag om 14.30 uur terug te komen. In de ochtend van 15 april wordt pa-
tientje door chirurg X gezien, die kind acuut opereert, waarbij sprake blijkt van een 
appendicitis acuta perforata, waarbij zich pus in de buikholte bevindt en er sprake is 
van een lokale peritonitis. 
Overwegingen: 
Ad 1 en 2. Het College is van oordeel dat de chirurg patientje had moeten op-

nemen op 14 april. In ieder geval had hij, voordat hij de beslissing nam 
het kind niet op te nemen, meer onderzoek moeten doen - met name 
een rectaal toucher - en/of een kinderarts in consult dienen te roepen. 

Ad 3.  De chirurg stelt dat het gebruikelijk is dat in dit soort gevallen altijd in-
formatie wordt gegeven over zowel de voeding als hoe te handelen 
wanneer het beeld zich wijzigt. Het College heeft geen aanwijzingen 
waaruit kan worden afgeleid, dat in dit geval van het gebruikelijke be-
leid is afgeweken. Het verwijt dat patientje niet is opgenomen op 14 
april is gegrond. 

Beslissing: Berisping. 

I 15 1990-1994 	 Hypoxaemische cerebrale schade 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende pre-operatief onderzoek verricht en de verslag- 
legging is onvoldoende geweest. De reanimatie heeft zonder beleid plaatsgevonden. 
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Tijdens het verblijf van patiente op de verkoeverkamer is onvoldoende gedaan aan 
hersenprotectie. Chirurg heeft familie aanvanlcelijk onjuist en vervolgens onvoldoen-
de geinformeerd. 
Felten: Patiente wordt op 10 mei 1989 opgenomen met een acute appendicitis. Bij de 
operatie wordt een genecrotiseerde geperforeerde appendix verwijderd. Op 18 mei 
wordt patiente ontslagen, maar op 24 mei meldt patiente zich met koorts en een al-
geheel malaisegevoel. Bij onderzoek wordt een infiltraat/abces gevoeld. Er wordt 
een infuus ingebracht en bedrust voorgesclueven. Op 25 mei worth patiente aan de 
aangeklaagde chirurg overgedragen, die patiente verder niet onderzoekt en geen 
overleg met de anesthesioloog pleegt. Patiente wordt aan het einde van het operatie-
programma van die dag geplaatst. 
In de middag dient de anesthesioloog spinale anesthesie toe. Kort daarrta treedt een 
bradycardie op. Atropine wordt gegeven en intubatie en hartmassage worden toege-
past, waarna patiente zich herstelt. Besloten wordt de abcesdrainage alsnog te ver-
richten. Naderhand is gebleken dat een waarschijnlijke hypoxaemische cerebrale 
schade is ontstaan als gevolg waarvan patiente in een vegetatief coma is geraakt. Op 
28 februari 1992 overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het onderzoek van patiente onvol-
doende is geweest. De chirurg heeft patiente ingestuurd voor de operatie en het was 
zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat patiente voldoende was onderzocht. 
Door onvoldoende verslaglegging door de chirurg kon de anesthesioloog niet over 
de adequate gegevens beschikken. Het doet er niet aan af dat de laatste een eigen 
verantwoordelijkheid had. De reanimatie van de patient is lege artis uitgevoerd. 
De chirurg kan geen verwijt worden gemaakt ten aanzien van hersenprotectie, daar 
de verantwoordelijkheid van de verkoeverkamer berust bij de anesthesioloog. 
Het College vindt het weinig doordacht en onverstandig dat de chirurg zich zonder 
meer optimistisch heeft uitgelaten over de toestand van patiente ten opzichte van de 
familie, doch dit verwijt is niet zodanig dat de chirurg hiervan een tuchtrechtelijk 
verwijt gemaakt moet worden. 
Het College is van oordeel dat de chirurg de familie voldoende heeft geinformeerd 
en contact heeft onderhouden met de echtgenoot van patiente. Op de chirurg rust 
niet de plicht daamaast nog verdere familie op de hoogte te houden. 
Beslissing: Waarschuwing 

116 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Ganglion 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende diagnostisch onderzoek verricht. Chirurg heeft 
patient onvoldoende geInformeerd en patient niet tijdig verwezen. 
Feiten: Patient, die linkshandig is, wordt in februari 1991 naar de chirurg verwezen 
in verband met pijnklachten in de linkerpols. De waarschijnlijkheidsdiagnose van de 
chirurg is dat er sprake is van een klein, onder de extensorpezen verborgen gangli-
on. Injecties hebben geen effect. Op 8 augustus wordt een exploratie verricht, waar-
bij wat woekerend synoviaal weefsel wordt gevonden, maar geen ganglion. De chi-
rurg kan de oorzaak van de pijnklachten niet vinden. Patient wendt zich tot een 
plastisch chirurg, die een chondromalacie en een ligamentlaesie constateert. Een car-
pectomie wordt uitgevoerd. 
Overwegingen: Het College stelt dat patient niet heeft aangegeven in welk opzicht de 
chirurg in zijn onderzoek is tekortgeschoten. Het College is van oordeel dat de plas-
tisch chirurg reeds over de wetenschap beschikte dat de oorzaak van de pijnklachten 
in een ander gebied gezocht moesten worden. De chirurg had patient in plaats van 
hem terug te verwijzen naar de huisarts ook zelf kunnen doorverwijzen, maar het 
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College heeft geen kritiek op de door de chirurg verkozen weg. Patient heeft niet 
aannemelijk gemaakt dat de chirurg patient onvoldoende informatie heeft verstrekt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 17 1990-1994 	 Schildkliercarcinoom 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende onderzoek bij patiente verricht ten gevolge waar-
van hij een diagnose heeft gemist. 
Feiten: Patiente wordt wegens een zwelling aan de hals in maart 1985 naar de chirurg 
verwezen, die op grond van lichamelijk en echografisch onderzoek de mogelijkheid 
van een glomustumor overweegt. De chirurg stelt biopsie voor, patiente weigert dit. 
Chirurg ziet patiente diverse malen. Zij is bang voor een operatie. In november 1990 
consulteert patiente de chirurg wegens last van de zwelling, die forser is geworden. 
Patiente wordt in academisch ziekenhuis, waarheen zij door de huisarts is verwezen, 
geopereerd aan een schildkliercarcinoom. Er zijn tumormetastasen in de lymfeklie-
ren. 
Overwegingen: Het College beperkt zich bij de beoordeling van wat tussen partijen is 
besproken tot wat in de status is vermeld, daar een en ander meer dan acht jaar ge-
leden heeft plaats gevonden. De chirurg heeft nadrukkelijk de mogelijkheid van een 
tumor overwogen waarvoor een biopsie geIndiceerd was. Patiente heeft de opname 
afgezegd en de chirurg de mogelijkheid ontnomen om de aanwezigheid van een car-
cinoom uit te sluiten. De chirurg kan geen nalatigheid ten aanzien van ingestelde 
onderzoeken verweten worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 18/19 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Caudografie 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend en gezamenlijk behandeld. 
Klacht: Chirurgen A en B zijn in hun medische zorgverplichting ten opzichte van pa-
tient verwijtbaar tekortgeschoten. 
Feiten: Patient wendt zich op 23 oktober 1991 met pijnklachten in rug en benen tot 
chirurg A die toen als assistent-orthopedisch chirurg werkzaam was. Zij onderzoekt 
patient en neemt enkele tests af, waarbij zij patient meedeelt haar bevindingen met 
orthopedisch chirurg X te bespreken. Tijdens dit overleg worat een diagnostisch 
programma opgesteld waarbij een CT-scan zal worden gemaakt. Dit onderzoek 
vindt op 4 februari 1992 plaats en de uitslag wordt op 28 februari met patient be-
sproken waarbij uiteengezet wordt dat een caudografie noodzakelijk is teneinde de 
risico's van de operatie beter te kunnen inschatten. Aanvankelijk weigert patient, 
maar wanneer het onderzoek op 28 juli wordt uitgevoerd, is de chirurg al niet meer 
werkzaam in het ziekenhuis en heeft geen enkele bemoeienis meer met patient. 
Op 28 juli 1992 vindt een caudografisch onderzoek plaats, uitgevoerd door chirurg 
B, wat voortijdig beeindigd wordt omdat geen liquor wordt verkregen. In januari 
1994 wordt een MRI-scan gemaakt. De onderzoeksresultaten leiden tot de conclusie 
dat patient een uitgebreide operatie dient te ondergaan, met als risico dat een fors 
operatief trauma zou kunnen optreden, gepaard gaande met neurologische compli-
caties. Het een en ander vormt aanleiding voor patient een klacht in te dienen tegen 
chirurg B. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat 
chirurg B met zijn assistent-orthopedisch chirurg A, patient voldoende zorgvuldig 
heeft onderzocht. Eveneens heeft de chirurg het resultaat van zijn bevindingen en de 
operatierisico's op uiterst zorgvuldige wijze met patient besproken. 
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Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

II 3 CMTC 27 oktober 1994, Stcrt. 1994, 219 	 Appendicitis 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende lichamelijk onderzoek verricht. Chirurg heeft de 
lichamelijke conditie van de patient onderschat. 
Feiten: Op 10 mei 1989 wordt patiente opgenomen met een acute appendicitis, waar-
na operatief ingrijpen volgt. Patiente wordt op 18 mei ontslagen. Op 24 mei meldt zij 
zich op de Eerste Hulp-afdeling met een sinds enige dagen bestaande algehele ma-
laise en een temperatuur van 39 °  C. De aangeklaagde arts-assistent heelkunde die 
dienst heeft, onderzoekt patiente rectaal en vaginaal en voelt een infiltraat/abces in 
de ruimte van Douglas. Laboratoriumonderzoek wijst "gestegen waarden" uit en 
toediening van vocht per infuus en bedrust worden voorgeschreven. Op 25 mei 
draagt de chirurg patiente over aan chirurg X. 
Chirurg X verricht geen uitgebreid lichamelijk onderzoek en besluit dat het abces 
aan het einde van het operatieprogramma gedraineerd zal worden. Chirurg X pleegt 
geen overleg met de anesthesioloog. Nadat deze aan patiente een spinale anesthesie 
heeft toegediend, treedt een ernstige bradycardie op. Patiente wordt geIntubeerd en 
de inmiddels verschenen chirurg X verricht hartmassage. Na de reanimatie laat het 
ECG een sinustachycardie zonder afwijkingen en een bloeddruk van 85/95 zien en 
besloten wordt de abcesdrainage alsnog te verrichten. Naderhand blijkt dat bij pa-
tiente waarschijnlijk hypoxaemische cerebrale schade is ontstaan als gevolg waarvan 
patiente in een vegetatief coma is geraakt. Op 28 februari 1992 is zij overleden. 
Overwegingen: Het College in eerste aanleg is van oordeel dat het onderzoek van pa-
tiente bij de opname onvoldoende is geweest. Gezien haar zieke toestand was een al-
gemeen lichamelijk onderzoek noodzakelijk geweest. Bovendien had de chirurg aan-
leiding moeten vinden om zijn achterwacht te consulteren. Een acute buik kan zich 
immers snel ontwikkelen en vereist in verband daarmee een snel en uitvoerig onder-
zoek. 
Het MTC legt de maatregel waarschuwing op. 
Het CMTC overweegt dat de chirurg patiente van de eerste opname kende, haar op 
de avond van de tweede opname heeft onderzocht en de juiste diagnose heeft ge-
steld. Van dehydratie was geen sprake, een acute operatic was niet nodig daar het 
abces daarvoor nog niet rijp was en drainage niet mogelijk. Er was geen sprake van 
een acute buik. Uit deze overweging blijkt dat de chirurg wel voldoende onderzoek 
heeft gedaan en attent is geweest op de toestand van patiente. Het College is van 
oordeel dat de chirurg niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor alles wat na 
de overdracht aan chirurg X is geschied. 
Na het grote verloop van tijd kan de chirurg zich niet herinneren of hij de achter-
wacht heeft gebeld. Indien de achterwacht het met het beleid van de chirurg eens is 
geweest, wordt dit niet in de status genoteerd. 
Het CMTC is ermee bekend dat van een afwijkend oordeel van de achterwacht wel 
een notitie wordt gemaakt doch zelden van een instemmend oordeel. Zo al moet 
worden aangenomen dat de chirurg niet heeft gebeld, dan merkt het College daar-
over op dat de chirurg ruim drie jaar heelkunde-opleiding achter de rug had en 3,5 
jaar tropenervaring. Zijn beleid is door chirurg X juist bevonden en overgenomen. 
Zo hij dus niet de achterwacht gebeld heeft, acht het CMTC dit niet verwijtbaar in de 
gegeven situatie. Het beroep wordt vernietigd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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lb. Onjuist/niet gelndiceerd onderzoek 

120/21 1986-1989 	 Appendectomie 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend. 
Klacht: Chirurg heeft onjuiste diagnose gesteld. Chirurg heeft patientes pijn onder-
schat, c.q. onvoldoende aandacht aan de pijn geschonken. Chirurg heeft niet door-
verwezen naar andere deskundige. Chirurg heeft geen excuses aangeboden na ge-
bleken gemaakte fouten. Chirurg heeft op grond van het bovenstaande onnodig psy-
chisch en fysiek leed veroorzaakt. 
Feiten: Patiente komt onder behandeling van de internist wegens pijnklachten in bo-
venbuik met uitstraling naar de rug en linkerborst. Er wordt uitgebreid lichamelijk 
onderzoek verricht en een door de internist gemaakte echo, levert geen evidente pa-
thologie op, afgezien van een mogelijk infiltraat rond de onderpool van de rechter-
nier. 
In verband met een mogelijke appendicitis wordt een chirurg (A) in consult geroe-
pen. Tot appendectomie wordt besloten. De appendix is niet ontstoken, wel gelnji-
ceerd, andere afwijkingen worden niet gevonden. Post-operatief blijkt litteken goed 
te genezen, maar craniaal van het litteken wordt een pijnlijke weerstand aangege-
ven, niet fluctuerend. Gedacht wordt aan een infiltraat en behandeling wordt daarop 
ingesteld. De uitkomsten van de onderzoeken geven geen aanleiding aan een colon-
carcinoom te denken. 
Na ontslag van patiente is de behandeling door de aangeklaagde chirurg overgeno-
men, in verband met vakantie van chirurg A. Ook deze chirurg laat weten dat hij 
geen verklaring heeft voor de pijnklachten van patiente. De huisarts van patiente 
verwijst haar naar academisch ziekenhuis, waar na onderzoek blijkt, dat de pijn ver-
oorzaakt wordt door een tumor bij de overgang dunne darm/dikke darm. Men kan 
alleen nog maar trachten het ziekteproces te vertragen. Begin maart 1986 overlijdt 
patiente. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College gaven de onderzoeken te weinig 
aanwijzingen voor een acute appendicitis. Chirurg A is te lichtvaardig en op grond 
van te weinig onderzoek overgegaan tot appendectomie. Aan de klachten post-ope-
ratief, die niet pasten bij de aard van de operatie, is te weinig aandacht besteed. On-
danks het a-typisch post-operatief verloop heeft de aangeklaagde chirurg zich vast-
gebeten in de aanvankelijk door chirurg A gestelde diagnose en heeft hij geen of on-
voldoende onderzoek gedaan naar een eventuele andere oorzaak voor de aanhou-
dende pijnklachten van patiente. 
Het achterwege laten van doorverwijzing hangt ten nauwste samen met het blijven 
bij de aanvankelijk gestelde diagnose. 
Dat de communicatie met optimaal is geweest, is ter zitting en uit de stukken duide-
lijk geworden. Ten aanzien van het achterwege laten van de excuses ziet het College 
echter geen aanleiding de chirurg hiervan een afzonderlijk verwijt te maken. 
Vaststaat dat patiente veel leed bespaard had kunnen blijven. De chirurg heeft het 
vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

122 1986:1989 (orthopedisch chirurg) 	 Pedes planovalgi et transversoplani 
Klacht: Chirurg is in ernstige mate tekortgeschoten. Chirurg heeft geen behoorlijk on-
derzoek gedaan, geen conservatieve therapie toegepast, maar in plaats daarvan ge-
opereerd. Chirurg heeft operaties niet correct uitgevoerd. Chirurg heeft patiente on-
juist voorgelicht. 
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Feiten: Patiente (12 jaar) wordt met klachten over linkervoet naar aangeklaagde chi-
rurg verwezen. Chirurg stelt begin maart 1980 een onderzoek in en bevindt daarbij 
zeer forse pedes planovalgi et transversoplani op basis van "spierimbalance". De 
chirurg schrijft haar steunzolen voor en fysiotherapie. Daar het gezin met vakantie 
gaat en de steunzolen nog niet kunnen worden geleverd, draagt patiente gedurende 
6 weken de steunzolen niet, hetgeen volgens de chirurg geen kwaad kan, daar het 
gaat om een strandvakantie en het lopen op Note voeten gunstig is voor patiente. In 
augustus komt patiente voor controle bij de chirurg, die geen vooruitgang consta-
teert. Besloten wordt tot operatie aan beide voeten. Partijen beweren dat de ander 
het initiatief tot de operatie heeft genomen. Begin oktober wordt patiente geope-
reerd: platvoetoperatie volgens Grice aan beide voeten met botspaan uit de rechter-
tibia. Op 30 december wordt gips verwijderd. Op 18 februari 1981 blijkt bij controle 
dat het looppatroon rechts nog niet is genormaliseerd. De chirurg besluit de bot-
spaan rechts in te korten, hetgeen eind maart verricht wordt en waarbij aan de rech-
tervoet een correctie-operatie met een Steinmann pen uitgevoerd wordt. In juni 
blijkt, na verwijdering van het gips, een normaal looppatroon nog niet bereikt. Va-
der van patiente wendt zich tot andere chirurg. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg onvoldoende onderzoek 
heeft gedaan voordat hij tot de eerste operatie overging. Hij had bijvoorbeeld een 
electromyografisch onderzoek kunnen laten doen en foto's onder belasting moeten 
laten maken. Van belang was bovendien dat het kind aan het einde van haar licha-
melijke groei was, er geen afwijkingen waren en dat onder die omstandigheden een 
conservatieve behandeling eerder voor de hand lag. De chirurg schreef deze dan ook 
met recht voor, maar hij had deze niet moeten stopzetten terwijI hij wist dat patiente 
de steunzolen gedurende 6 weken niet had gedragen. Toen verbetering Set optrad, 
had hij tenminste nader overleg moeten plegen met deskundigen voordat hij tot ope-
ratie overging. 
Voorts is het College van oordeel dat de chirurg patiente gezien haar leeftijd Set 
had moeten opereren volgens Grice. Deze operatie kan alleen geindiceerd zijn wan-
neer zich afwijkingen hebben voorgedaan als verlammingsverschijnselen. 
Het College komt Set tot de conclusie dat de operatie verwijtbaar onjuist is uitge-
voerd. Bij dit soort operatie bestaat gevaar van overcorrectie. Toen zich dit voor-
deed, heeft de chirurg zijn best gedaan hiervoor een adequate oplossing te vinden. 
De chirurg heeft onvoldoende weersproken dat hij patiente gezegd zou hebben dat 
zij alle sporten weer zou kunnen doen. 
Het College oordeelt de klachten in belangrijke mate gegrond. Ten gevolge van de 
beslissing van de chirurg heeft patiente jarenlang grote narigheid gehad, geen sport 
meer kunnen doen en heeft zich grote zorgen moeten maken over de mogelijkheden 
die haar in verband met haar invaliditeit nog resten. Patiente zal haar leven lang in-
valide blijven, zij het dat haar toestand na een recente operatie in de V.S. is verbe-
terd. 
Beslissing: Berisping. 

114 CMTC 8 juni 1989, TGR 1989/78 	 Tho rack outlet synd room 
Klacht: Chirurg heeft op onvoldoende gronden en in de wetenschap dat verbetering 
van de klachten was opgetreden tot de operatie geadviseerd zonder patient voor te 
lichten over aard en mogelijke complicaties van de ingreep. 
Feiten: Patient heeft klachten passend bij een thoracic outlet compressiesyndroom 
beiderzijds. Patient wordt door andere specialisten gezien en op 22 november 1984 
voor de eerste maal door de chirurg zelf. De klachten zijn ongewijzigd gebleven en 
de chirurg stelt uitgebreid met patient te hebben overlegd over de voorgestelde in- 
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greep, waarbij gewezen is op risico's, de resultaten en mogelijke toekomstige com-
plicaties en dat daarna tot operatieve behandeling is besloten. 
Op 17 december is patient geopereerd door arts-assistent onder supervisie van de 
chirurg. Post-operatief ontwikkelt zich een partiele plexus-uitval links, waarschijn-
lijk op basis van tijdelijke compressie van de plexus tijdens de ingreep. Chirurg stelt 
dat bij nacontrole de functie van de linkerarm weer 100% was, maar patient stelt dat 
zijn arm krachteloos is gebleven en hij afgekeurd is en aangewezen op een WAO-
uitkering. 
Overzvegingen: Het College oordeelt de klacht niet gegrond. Gelet op de leeftijd van 
de patient en het feit dat hij door zijn klachten zijn werkzaamheden niet meer kon 
doen, was voldoende reden om de indicatie voor een eerste ribresectie te stellen. Dat 
de chirurg onvoldoende en gebrekkige informatie heeft verstrekt, is niet komen vast 
te staan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat de uitgevoerde ingreep beperkt is, maar ernstige risico's met 
zich brengt, onder meer plexusschade. Een chirurg dient om deze redenen een uiter-
mate zorgvuldig onderzoek te verrichten, zich te vergewissen van de ernst van de 
pijnklachten en de resultaten van de voorafgaande conservatieve behandeling. 
Uit de bevindingen van de geconsulteerde specialisten blijkt, dat er steeds sprake is 
geweest van een licht costo-claviculair compressiesyndroom. Ook de Mensendieck-
therapeute liet weten dat de pijnklachten verdwenen waren. Uit deze gegevens had 
de chirurg niet de conclusie kunnen trekken dat de eerste ribresectie geindiceerd 
was. De chirurg heeft geen gegevens opgevraagd van bovengenoemde specialisten 
en heft zelf ontoereikend onderzoek verricht. Hij had onvoldoende basis voor zijn 
oordeel dat de eerste ribresectie geindiceerd was. 
Nu partijen lijnrecht tegenover elkaar staande verklaringen hebben afgelegd over de 
door de chirurg gegeven informatie, is er geen mogelijkheid op enige wijze meer 
duidelijkheid op dit punt te verkrijgen. 
Het CMTC acht het ontstaan van een partiele plexuslaesie niet zodanig verwijtbaar, 
dat dit onderdeel - ware het als zelfstandige klacht behandeld - tot het opleggen van 
een maatregel zou hebben geleid. Het overwogene leidt tot de slotsom dat een maat-
regel behoort te worden opgelegd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 23 1986-1989 	 Peesletsel 
Klacht: Chirurg heeft tot twee maal toe peesletsel over het hoofd gezien. 
Feiten: Wegens een glasverwonding stelt patient zich op 15 oktober onder behande-
ling van de chirurg. Deze constateert een gestoorde dorsiflexie van de pols, stelt di-
agnose: spierletsel en hecht onder lokaal anesthesie de spierfascie en de huid, on-
derbindt een arterie en brengt een gipsspalk aan. Bij het verwijderen van de hechting 
merkt de chirurg dat hij een peesletsel van de extensor digitorum communis en van 
de extensor pollicis longus over het hoofd heeft gezien. Het geheel wordt hersteld. 
Bij controle ontdekt de chirurg goede strekfunctie van de vingers en de hand, maar 
ook een gap ter plaatse van de extensor pollicis brevis en de abductor pollicis 
longus. De chirurg heeft toen met patient besproken dat enige pezen niet gehecht 
waren en dat de kans op peesherstel na een nieuwe operatie uitermate dubieus is en 
dat de beslissing over al of niet opereren aan patient is. Deze stelt zich vervolgens 
onder behandeling van een orthopedisch chirurg. 
Overwegingen: Het College stelt voorop dat men bij glasverwondingen steeds zeer at- 
tent moet zijn op peesletsel. De chirurg had bij de eerste controle de functies van de 
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hand en de vingers opnieuw moeten controleren en deze controle steeds moeten 
herhalen. Hem had niet mogen ontgaan dat aanvankelijk de strekfunctie van alle 
vingers en later nog de functie van de duim gestoord waren. De chirurg heeft onvol-
doende rekening gehouden met peesletsel en heeft geen daarop gericht onderzoek 
gedaan. 
Beslissing. Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat niet in het algemeen gezegd kan worden dat niet de 
chirurg maar een plastisch chirurg het onderhavige letsel had moeten behandelen. 
Dit neemt niet weg dat de chirurg, als hij geen aanleiding ziet de behandeling over 
te laten aan een plastisch chirurg, zelf verantwoordelijk blijft voor een juiste en 
zorgvuldige wijze van onderzoek en behandeling. De chirurg heeft niet aan de te 
stellen eisen voldaan. De beslissing van het MTC wordt bevestigd. 

124 1986-1989 (kinderchinag) 	 Mesenchymale tumorlschwannoom 
Klacht: Chirurg heeft operatie uitgevoerd zonder deugdelijke voorbereiding door ad-
viserende specialisten bij de ingreep te betrekken. 
Feiten: Bij patientje (8 jaar) wordt een mesenchymale tumor zonder zekere aanwijzin-
gen voor ma ligniteit geconstateerd bij p.a.-onderzoek na een cytologische punctie. 
Op 22 december 1984 verricht de aangeklaagde chirurg een biopsie. De uitslag luidt: 
agressieve fibromatose met weinig mitosen. Bij een CT-scan wordt vastgesteld dat 
de tumor beiderzijds een breed contact heeft met de onderkaak. In overleg met een 
werkgroep Kindertumoren wordt tot chirurgische excisie besloten, hetgeen zonder 
at te grote mutilatie lijkt te kunnen geschieden. De ingreep wordt door chirurg X 
verricht met assistentie van de chirurg. P.a.-onderzoek wijst na de excisie uit dat er 
sprake is geweest van een niet radicale excisie. Vervolgens wordt behandelbeleid be-
paald op expectatief beleid bij intensieve controle; bij eventuele recidiefvorming 
overwegen van reexcisie, chemotherapie of radiotherapie. Op 3 juni 1985 is sprake 
van recidief. Op 7 jut-ii is een operatieve exploratie verricht door de chirurg met as-
sistentie van prof. Y, kinderchirurg. Tijdens de operatie wordt duidelijk dat er ook 
sprake is van een mediane tumor met uitlopers, zodat het onmogelijk is te opereren 
zonder een grote mutilerende ingreep te doen. Na 7 juni is de chirurg niet meer 
rechtstreeks betrokken bij de behandeling van patientje. Patientje is vervolgens be-
handeld met locale infiltratie en corticosterolden, zonder resultaat. Ben Iscadorthera-
pie heeft evenmin resultaat. Bind 1985 bestaat toenemende groei van de tumor. Na 
vele onderzoeken en therapieen wordt uiteindelijk een palliatieve operatieve ingreep 
gedaan, tijdens welke patientje overlijdt. De conclusie van het p.a.-onderzoek was: 
een maligne Schwannoom met aspecten van een Tritontumor. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het aan de chirurg gemaakte verwijt 
voortvloeit uit een opvatting van een geconsulteerde kaakchirurg, dat bij agressieve 
fibromatose uitsluitend radicale excisie tot genezing kan leiden, zodat noch in janua-
ri noch in juni 1985 met niet radicale verwijdering genoegen had mogen worden ge-
nomen. Deze opvatting wordt echter niet algemeen gedeeld. Uit de hele ziektege-
schiedenis van patientje blijkt dat het beleid niet door individuele behandelaars is 
bepaald, maar dat het in uitgebreid overleg tot stand is gekomen. Daarbij moest 
worden uitgegaan van de juistheid van de diagnose agressieve fibromatose, zodat er 
geen reden was aan die achteraf onjuist gebleken diagnose voorbij te gaan. Ben radi-
cale operatie - verwijderen van onderkaak en de mondbodem met de tong - was niet 
acceptabel, waarom inschakeling van een kaakchirurg of ander specialisme op 7 juni 
niet tot een ander beleid zou hebben geleid. Dat de chirurg daartoe niet heeft beslo-
ten, is niet verwijtbaar. 
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Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klaagster (moeder van patientje) stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

II 5 CMTC 4 juli 1991, TGR 1991/77, MC 1992, 604 	 Hypothyreoidie 
Klacht: 
1. Chirurg heeft pre-operatief onvoldoende diagnostiek verricht. 
2. Chirurg heeft patiente pre-operatief onvoldoende geinformeerd over de voor- en 

nadelen van de operatie en eventuele gevolgen. 
3. Chirurg heeft tijdens de operatie geen of onvoldoende onderzoek gedaan naar de 

aard van het verwijderde materiaal. 
4. Chirurg heeft post-operatief in onvoldoende mate en op inadequate wijze nazorg 

verleend. 
Feiten: Patiente wordt wegens een al sinds lang bestaande zwelling in de hals, ver-
wezen naar de chirurg. De chirurg stelt half april 1986 op grond van uitwendig on-
derzoek de diagnose congenitale ductus thyreoglossuscyste en adviseert de cyste te 
laten verwijderen. Partijen zijn het er niet over eens of door patiente gevraagd is om 
een punctie te doen of een rontgenonderzoek. Chirurg acht een nader pre-operatief 
onderzoek, afgezien van noodzakelijk bloedonderzoek, niet nodig. Begin oktober 
wordt de ingreep uitgevoerd, waarbij de chirurg ectopisch schildklierweefsel aan-
treft. Post-operatief geen bijzonderheden; de huisarts krijgt een brief met de medede-
ling: 'PA volgt nog'. De conclusie van het p.a.-onderzoek luidt: 'nodulair dysplas-
tisch schildklierweefsel, geen aanwijzingen voor maligniteit. Het is met duidelijk of 
bij controle op 7 oktober de uitslag van p.a.-onderzoek al aanwezig was. Eind okto-
ber hoort patiente dat er nog een controle van de schildklierfunctie moet plaatsvin-
den over een half jaar. Chirurg heeft patiente niet gewezen op een mogelijke gestoor-
de functie van de schildklier. Begin november heeft patiente allerlei klachten; zij ziet 
geen verband met de door de chirurg gedane mededeling. Half november consul-
teert zij de huisarts, die bloedonderzoek laat verrichten, waarbij blijkt dat patiente 
hypothyreood is geworden. Patiente is daarna ingesteld op thyraxmedicatie. 
Overwegingen: 
ad 1. Thans is het gebruikelijk dat bij een zwelling als bij patiente een punctie en/of 

een echografie gedaan wordt. Bij volwassen patienten is dit nog niet zo ge-
bruikelijk en had van de chirurg niet zonder meer verlangd mogen worden. 
Slechts uitwendig pre-operatief onderzoek is met tuchtrechtelijk verwijtbaar. 

ad 2. Dit geld t ook ten aanzien van dit punt. In aanmerking genomen dat er een 
geringe kans bestond op de aanwezigheid van verdwaald schildklierweefsel, 
was er geen aanleiding patiente daarover post-operatief te informeren. 

ad 3. Het College is van oordeel dat van de chirurg niet verwacht mocht worden 
dat de chirurg de gecompliceerde methode van autotransplantatie zou toepas-
sen, mede gezien de geringe kans op succes bij volwassenen. 

ad 4. De chirurg is wel tekort geschoten op het punt van nazorg. De chirurg had pa-
tiente direct moeten oproepen, toen de uitslag van het p.a.-onderzoek bekend 
was, voor controle van de schildklierfunctie. Verwijtbaar is ook dat de chirurg 
de huisarts niet nader heeft ingelicht. Ook bij de controle van eind oktober 
heeft de chirurg geen actie ondernomen, hetgeen zeer verwijtbaar is. De chi-
rurg heeft patiente niet geinformeerd over mogelijke symptomen van een ge-
stoorde schildklierfunctie. 

Beslissing: Waarschuwing, 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
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Het CMTC is van oordeel dat de chirurg rekening had moeten houden met de kans, 
dat het weggenomen schildklierweefsel het enige hormoonproducerend weefsel zou 
zijn. De chirurg is tekortgeschoten indien hij niet aan die mogelijkheid heeft gedacht. 
Had hij die mogelijkheid wet onderkend, dan had hij patiente eerder dan na een half 
jaar moeten terugbestellen teneinde de schildklierfunctie te bepalen, of haar in ieder 
geval duidelijk moeten uiteen zetten welke symptomen zij kon verwachten als zij 
hypothyreood zou blijken te zijn geworden. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

125 1986-1989 	 Fractuur 
Klacht: Chirurg heeft de operatie onzorgvuldig uitgevoerd, waardoor drie herstel-
operaties nodig waren. Chirurg heeft de klachten van patient genegeerd. 
Feiten: Patient wordt na een bromfietsongeval, waarbij hij een breuk in het rechter-
onderbeen oploopt, door de chirurg begin november 1987 geopereerd waarbij deze 
een fixateur externe aanbrengt. Bij poliklinische controles spreekt patient zijn veront-
rusting uit over de stand van zijn voet - die ver naar binnen staat - en een kromme 
grote teen. Op de runtgenfoto's constateert de chirurg dat de botstukken een hoek 
van circa 15°  maken, waaraan hij zegt niets te doen. Eind februari 1988 wordt fixa-
teur verwijderd en de chirurg constateert dat de been/voetstand niet goed is. Hij 
neemt contact op met een orthopedisch chirurg die twee hersteloperaties uitvoert. 
Overwegingen: Het College overweegt dat een chirurg in het algemeen bij de beoor-
deling van fracturen als boven, goed moet letten op eventuele rotaties. Deze zijn in 
het algemeen slecht op een rentgenfoto te zien. De chirurg heeft de beoordeling van 
de rontgenfoto's aan de rontgenoloog overgelaten. Deze constateerde geen rotaties. 
Van een chirurg mag worden verwacht dat een chirurg de rontgenfoto's ook zelf be-
oordeelt. De rotatie van het been van patient was wet degelijk op de rontgenfoto 
waarneembaar. Door de rotatie niet tijdig te onderkennen, heeft de chirurg blijk ge-
geven van zeer onvoldoende nauwkeurigheid bij het onderzoek van de patient. Niet 
is komen vast te staan dat de chirurg onvoldoende aandacht heeft geschonken aan 
de klachten van de patient. 
Beslissing: Berisping. 

I 26 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Hallux valgus 
Klacht: Chirurg heeft op verwijtbare wijze besloten tot een operatieve correctie van 
de hallux valgus. 
Feiten: Patiente (87 jaar) ondergaat (na pre-operatief onderzoek door internist, die 
geen beletselen ziet voor een orthopedische operatie) op 20 januari 1989 een operatie 
volgens Brandes met subtotale phalangectomie van de basisphalanx. De ingreep 
wordt op uitdrukkelijk verzoek van patiente gedaan, de chirurg staat sceptisch te-
genover operatief ingrijpen. Op 30 januari krijgt patiente loopgips en op 14 februari 
wordt zij in goede conditie ontslagen. Bij verwijdering van de Kirschnersnaar blijkt 
zich een infectieus defect voor te doen en aan de hiel bestaat een droge decubitus-
plek. Len necrotomie vindt plaats en in april wijst Doppleronderzoek een ernstige 
arteriele insufficientie uit. Wondbehandeling heeft geen effect en op 22 mei wordt 
een amputatie van de gehele eerste straal verricht. Patiente loopt volgens de chirurg 
met aangepast schoeisel beter dan v66r de eerste ingreep. Patiente en haar dochter 
ontkennen dit en stellen dat patiente door de ingrepen invalide is geworden. 
Overwegingen: Het College acht de beslissing van de chirurg toch te opereren niet 
onverantwoord of onjuist. Achteraf bezien had het de voorkeur verdiend eerder, 
v66r de eerste operatie, een vaatonderzoek te laten doen. Dat de chirurg dit achter- 
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wege heeft gelaten, valt hem niet te verwijten nu het geen algemeen gebruik en geen 
algemeen geldende norm is preventief zulk een vaatonderzoek te laten doen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 27 1990-1994 	 Carpaal tunnelsyndroom 
Klacht: Chirurg heeft operatie verricht zonder voorafgaand neurologisch onderzoek. 
Chirurg heeft onvoldoende gewezen op de risico's van de ingreep. Chirurg heeft de 
operatie met een niet noodzakelijke en risicovolle dwarsincisie uitgebreid. Chirurg 
heeft verzuimd melding te maken van deze dwarsincisie in de door hem gegeven 
schriftelijke verantwoording. 
Feiten: Bij patient is in december 1986 een operatie verricht aan de linkerhand in 
verband met een carpaal tunnelsyndroom. Post-operatief wordt afgesproken dat ook 
rechts een operatie verricht zal worden. In verband met problemen bij de anesthesie 
bij de eerste operatie wordt een andere methode, te weten plexus-anesthesie, afge-
sproken. Op 19 januari 1987 wordt de operatie uitgevoerd. Sedertdien heeft patient 
last van fantoompijn, lokale gevoeligheid en gevoelloze zones in duim en wijsvinger 
en verminderde spierkracht. Bij neurologisch onderzoek blijkt dat takken van de 
nervus medianus minder goed zijn gaan functioneren c.q. geheel met functioneren. 
Overwegingen: Het College acht het eerste gedeelte van de klacht gegrond. De chi-
rurg had ook voor de tweede operatie een neurologisch (EMG-)onderzoek moeten 
doen instellen, daar de klachten ook hadden kunnen berusten op een tendosynovitis, 
in welk geval conservatieve behandeling voor de hand had gelegen. De chirurg is in 
zijn diagnostiek tekort geschoten. 
De laatste drie klachtonderdelen worden ongegrond bevonden. Niet is komen vast 
te staan dat de problemen waarmee patient te kampen heeft, zijn ontstaan als gevolg 
van de in januari 1987 uitgevoerde ingreep. Het College kan patient niet volgen 
waar hij klaagt over een uitbreiding van de operatic met een dwarsexcisie, daar zo-
wel links als rechts een lengte-incisie is gemaakt. 
Beslissing: Waarschuwing. 

128 1990-1994 	 Aneurysma 
Klacht: Chirurg heeft niet adequaat gereageerd op de medische situatie van patiente. 
Chirurg heeft te lang gewacht met behandelen en heeft een onjuiste diagnose ge-
steld. 
Feiten: Op 17 november 1990 krijgt patiente een hevige pijnaanval in gebied van de 
rechternier. Zij wordt door de huisarts naar het ziekenhuis verwezen, waar de chi-
rurg dienst doet. De anamnese wordt door de assistent van de chirurg afgenomen. 
Op grond van de bevindingen wordt de differentiaaldiagnose: koliekpijn ten gevol-
ge van niersteen; een (gedekte) perforatie van een peptisch ulcus van maag of duo-
denum; symptomatisch (lekkend) aneurysma aortae; ischaemisch lijden. Nader on-
derzoek wordt gedaan om tot een nadere diagnose te komen. Op grond van een 
echo-onderzoek wordt afgesproken dat bij een duidelijke Hb-daling overgegaan zal 
worden tot een laparotomie op verdenking van een lekkend aneurysma. Voordat de 
bloedbepaling plaats kan vinden, treedt een adem- en circulatiestilstand op. Patiente 
wordt na reanimatie naar de operatiekamer gebracht op verdenking van een gebar-
sten aneurysma van de abdominale aorta. Tijdens de operatic treedt geen herstel van 
de circulatie op, waarna patiente overlijdt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg, gezien de bevindingen bij 
echografie, eerder had moeten opereren ondanks het feit dat de vaatchirurg een ope- 
ratie kennelijk nog niet geindiceerd achtte. Een eerdere laporatomie had eerder uit- 
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sluitsel kunnen geven over de andere mogelijkheden die hij in zijn differentiaal di-
agnose had opgenomen. 
Ook overigens heeft de chirurg patiente onzorgvuldig onderzocht en begeleid: een 
infuus had moeten worden aangelegd en een vochtbalans bijgehouden. 
Beslessing: Waarschuwing. 
De chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat het beloop van het onderzoek tang heeft geduurd, 
maar dat de chirurg niet verweten kan worden dat hij de nadien gebleken diagnose 
aneurysma niet eerder heeft gesteld. Het CMTC is niet van oordeel dat een eerdere 
laparotomie geindiceerd was. Het achterwege laten van een infuus is niet juist, maar 
de afloop is daardoor niet belinvloed. Evenmin acht het CMTC verwijtbaar dat er 
geen vochtbalans is bijgehouden. Het CMTC voegt ambtshalve toe, dat in het alge-
meen op EHBO-afdelingen duidelijke instructies moeten worden gegeven over het 
noteren van waarden, maar dat zulks niet uitsluitend tot de taken van een dienst-
doend chirurg kan worden gerekend. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

129 1990-1994 	 Metastase 
Klacht: Chirurg heeft te weinig overleg gepleegd met medebehandelaars. Chirurg 
heeft nagelaten nader computertomografisch onderzoek te laten verrichten. 
Feiten: Bij patiente is in september 1986 door de chirurg een radicale mastectomie 
uitgevoerd, waarna patiente is bestraald en regelmatig door de chirurg is gecontro-
leerd. Begin 1989 is door een plastisch chirurg een reconstructie van de borst uitge-
voerd. Op 15 augustus 1989 consulteert patiente de chirurg met slikklachten, be-
kneld gevoel in de halsstreek en een bemoeilijkte phonatie. De chirurg onderwerpt 
patiente aan diverse onderzoeken en consulteert een KNO-arts, maar geen metasta-
sen worden gevonden. In mei 1990 is patiente opnieuw onderzocht en ook een toen 
gemaakt echografisch onderzoek en botscan geven geen aanwijzingen voor metasta-
sen. Patiente wordt gedurende enige tijd in psychiatrisch ziekenhuis verpleegd, 
waarna zij wegens toenemende neurologische klachten op 28 augustus wordt over-
geplaatst naar een academisch ziekenhuis. Daar is de diagnose gesteld op een metas-
tase in de hersenstam. Half oktober overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg patiente steeds nauwgezet 
heeft gevolgd, dat hij een juist gebruik heeft gemaakt van de voorhanden zijnde di-
agnostische mogelijkheden en dat hij patiente te rechter tijd heeft verwezen naar an-
dere specialisten. Er was geen indicatie om bij deze patiente die bij de psychiater 
was opgenomen en tevens onder behandeling was van de neuroloog, een computer-
tomografisch onderzoek van de schedel te laten verrichten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

130 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hrose 
Klacht: Chirurg heeft de klachten van patiente onvoldoende serieus onderzocht. Chi-
rurg heeft onjuiste diagnose gesteld en patiente een onjuiste behandeling voorge-
schreven. 
Feiten: Patiente wendt zich medio 1990 tot de chirurg met klachten aan haar linker-
knie. Patiente heeft foto's meegenomen, die in het buitenland zijn gemaakt. De brief 
van de chirurg aan de huisarts vermeldt sterk afgenomen patello-femorale klachten 
links op basis van een pre-arthrose alsmede een tekort aan spierkracht en overge-
wicht. Tevens wordt aan huisarts meegedeeld dat controle zou volgen bij blijvende 
klachten. 
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Patiente stelt zich vervolgens onder behandeling van een andere chirurg, die een 
arthroscopie verricht en een tweetal stukjes kraakbeen verwijdert. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het met noodzakelijk was dat de chi-
rurg opnieuw rontgenfoto's liet maken. Evenmin is gebleken dat de chirurg de in de 
knie aanwezige kraakbeenfragmenten over het hoofd heeft gezien. In zijn brief aan 
de huisarts maakt de chirurg melding van deze fragmenten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

131 1990-1994 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg heeft een zenuw in de vinger van patiente doorgesneden, met als ge-
volg amputatie van de vinger. 
Feiten: Wegens een kleine steekverwonding in de plooi van de vierde vinger, waarbij 
mogelijk de peesschede is geraakt, wordt patiente op 29 juni 1989 met een immobili-
serend verband en profylactisch met Floxapen behandeld. 
Patiente houdt last van de vinger en de chirurg ziet haar op 13 oktober en adviseert 
een tenolyse met exploratie van de huidverdikking. Op 7 november wordt deze in-
greep door andere chirurg uitgevoerd, waarbij peesschede gekliefd wordt en subcu-
taan littekenweefsel verwijderd wordt. 
Patiente stelt dat de vinger direct na de operatie krom stond. Op 29 december con-
stateert de chirurg 'Dupuytren-achtig beeld'. Bij een re-exploratie treft hij geen echte 
"Dupuytren weefsels" aan. Op 22 januari 1990 ziet collega patiente voor controle en 
stelt vast dat de vierde vinger niet asensibel is aan de volaire zijde. Patiente is nog 
tweemaal bij de chirurg geweest. De toestand blijft na spalken onveranderd. 
Een collega die zich met handchirurgie bezighoudt, stelt na een arteriografie de indi-
catie voor amputatie, die op 27 april wordt verricht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat een laesie van de nervus digitalis een 
complicatie bij deze ingreep is die de chirurg niet tuchtrechtelijk kan worden aange-
rekend. 
Ambtshalve merkt het College op dat wel aanmerkingen dienen te worden gemaakt 
op het beleid van de chirurg met betrekking tot het stellen van de indicatie voor de 
tweede ingreep. Er was toen sprake van een vernauwing van een met de schede ver-
groeide pees, een probleem dat met meer met een eenvoudige poliklinische ingreep 
kon worden opgelost. Dit had reden moeten zijn voor overleg met een specifieke 
deskundige. Overigens staat geenszins vast dat de afloop anders geweest zou zijn, 
indien een ruimer opgezette ingreep was verricht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

132 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Mediale meniscus 
Klacht is ingediend tegen twee orthopedisch chirurgen (zie ook I 360 par. II 2). 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende geinformeerd en de risico's van de ope-
ratie verzwegen. Chirurg heeft de operatie van 4 januari 1989 niet naar behoren uit-
gevoerd. Chirurg heeft de redressie met zelf en in een te laat stadium uitgevoerd. De 
nazorg is niet adequaat geweest. 
Feiten: Patiente word t sinds maart 1987, verdacht van een polyarthritis in de rechter-
knie door reumatoloog behandeld, die haar een synoviectomie aanraadt, waarmee 
patiente niet accoord gaat. Op 2 december 1988 wordt patiente na een verwijzing 
door de aangeklaagde chirurg gezien, waarna patiente instemt met de operatie. Deze 
vindt plaats op 4 januari 1989, waarbij een niet fraaie mediale meniscus wordt ge-
zien, die een dwarse scheur in het achterhoorngebied vertoont. Bij het losmaken van 
de synovia treden beschadigingen op en de meniscus wordt geheel verwijderd. Op 
10 februari wordt een redressie uitgevoerd, daar de flexie van de knie verminderd is. 
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Deze operatie wordt tegen de verwachting van patiente door chirurg B uitgevoerd. 
Met een flexie van 90 °  kan patiente het ziekenhuis verlaten op 20 februari. Er treden 
complicaties op, niet goed kunnen strekken van het been en de belastbaarheid is ver-
minderd. 
Overwegingen: Het College is na het inwinnen van een deskundigenbericht van oor-
deel dat de pre-operatieve diagnostiek te beperkt is geweest en dat onvoldoende ze-
kerheid is verkregen met betrekking tot de indicatie voor de synoviectomie. Daarom 
ook is tekortgeschoten in de informatie aan patiente. Het College wijst erop dat het 
slechte resultaat van de ingreep waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan een 
Siidecicse dystrofie. Dit is bij de onderhavige ingreep zo'n uitzonderlijke complicatie 
dat de chirurg bij de pre-operatieve informatie daar niet nadrukkelijk op hoefde te 
wijzen. Omdat de redressie op korte termijn moest worden ingepast in een behande-
lingsprogramma, is niet verwijtbaar dat de chirurg de ingreep aan een associe heeft 
overgelaten. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt vast dat er bij deskundigen geen eenstemmigheid bestaat over de 
noodzaak een arthroscopie te doen alvorens de synoviectomie te verrichten. Het 
CMTC is van oordeel dat de synoviectomie kan worden uitgevoerd, ook zonder ar-
throscopie. Anders dan het MTC is het CMTC van oordeel dat de pre-operatieve di-
agnostiek voldoende was voor de ingreep, waarvan Set is gebleken dat die niet lege 
artis is uitgevoerd. Ook acht het CMTC het gezien de stukken aannemelijk dat er 
voldoende informatie is verschaft over de ingreep en de mogelijke andere behande-
lingswijzen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

133 1990-1994 (rthopedisch chitin) 	 Habitude patella luxatie 
Klacht: Chirurg heeft patiente onnodig pijn laten lijden door haar niet te opereren. 
Feiten: Al sinds jaren schiet de knieschijf van patiente ongeveer twee maal per jaar 
uit de kom en gaat vanzelf weer terug (habituele patella luxatie). In augustus 1992 
valt patiente en heeft veel pijn in de linkerknie. Begin september wordt patiente aan-
vankelijk door een chirurg behandeld. Er is sprake van een patello-femorale arthro-
sis met patella lateralisatie. De behandeling wordt medio september door de aange-
klaagde chirurg overgenomen, die dynamische tape voorschrijft. Ondanks intensie-
ve therapie ontstaat geen verbetering. Patiente wordt begin oktober opgenomen ter 
mobilisatie op de motorschiene. Bij ontslag is de functie van de knie verbeterd maar 
de pijnklachten zijn blijven bestaan. De chirurg ziet patiente nog enige malen, voor 
het laatst in februari 1993. In een ander ziekenhuis wordt een panoramafoto van de 
patella genomen. Patiente wordt geopereerd en een patella medialisatie wordt ver-
richt. Patiente heeft geen pijn meer en de functie van de knie is goed. 
Overwegingen: Het College is van oordeel, afgaande op de stukken, dat Sets wijst op 
een verandering aan de knie in de periode tussen het laatste consult van de chirurg 
en het moment van het nemen van de panoramafoto. De chirurg heeft door het niet 
laten nemen van een foto een 'situatie' gemist die naar zijn eigen zeggen tot een ope-
ratie aanleiding zou hebben gegeven. Het College kan, nu er geen duidelijke consen-
sus binnen de beroepsgroep bestaat over de indicatie voor het maken van panora-
mafoto's, Set stellen dat het niet nemen van foto's tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Wel 
is het College van oordeel dat het onderhavige geval illustreert dat in het ziekenhuis 
van de chirurg de gehanteerde gedragslijn in deze, te terughoudend iS. Het College 
beveelt een ruimer gebruik van de mogelijkheid van het maken van panoramafoto's 
dan ook aan. 
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De chirurg heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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134 1990-1994 	 Respiratoire insufficientie 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door patiente te ontslaan zonder een 
duidelijke diagnose te stellen. Chirurg heeft patiente onvoldoende zorg gegeven. 
Feiten: Patiente (84 jaar) wordt op 31 oktober 1993 opgenomen wegens pijn in rech-
teronderbuik. Diverse onderzoeken worden uitgevoerd, mede door de internist. 
Noch de internist noch de chirurg hebben een duidelijke diagnose gesteld. Geduren-
de de gehele opnameperiode is de urineproductie weinig tot matig. Wegens kortade-
migheid wordt diverse malen zuurstof toegediend. Voorafgaand aan het ontslag 
wordt een coloscopie uitgevoerd, waarbij geen afwijkingen worden gevonden. Op 
21 november wordt patiente in een academisch ziekenhuis opgenomen wegens ern-
stige benauwdheid. Er is sprake van pneumonie, dehydratie en asymptomatische 
urineweginfectie. Op 24 november overlijdt patiente onder het beeld van respira toi-
re insufficientie. 
Overwegingen: Het College stelt dat is komen vast te staan dat opname en verdere be-
handeling van patiente onder verantwoordelijkheid van de chirurg heeft plaatsge-
vonden. Het in medebehandeling vragen van een internist kan aan de verantwoor-
delijkheid van de chirurg niet afdoen. De chirurg draagt de verantwoordelijkheid 
voor het beleid ten aanzien van patiente gedurende de gehele opnameperiode. 
Het College is van oordeel dat naar de aard en de ernst van de klachten van patiente 
onvoldoende onderzoek is ingesteld, alvorens tot ontslag van patiente werd beslo-
ten. De beslissing om patiente te ontslaan kan onder die omstandigheden niet als 
weloverwogen worden aangemerkt. 
Beslissing: Waarschuwing. 

II 6 CMTC 26 mei 1994 	 Carcinoom 
Publicatie bevolen, maar niet geeffectueerd. 
Klacht: Chirurg is op ernstige wijze nalatig geweest voor wat betreft vooronderzoek, 
de ingreep, informatie en nazorg van de patiente. Bewaartermijn van de verslagleg-
ging is onvoldoende geweest. 
Feiten: Bij patiente wordt een groot proces in de onderbuik vastgesteld. De operatie 
vindt plaats op 12 december 1990. Pre-operatief wordt niet met patiente besproken 
hoe de chirurg dient te handelen indien hij vitale structuren zou moeten beschadi-
gen om de tumor te kunnen wegnemen, waarvoor gezien de CT-scan aanleiding 
was. Tijdens de operatie blijkt de tumor te infiltreren in de musculus iliopsoas en is 
de nervus femoralis over een afstand van 15 cm door tumorweefsel omgeven. Bij 
verwijdering van de tumor wordt de nervus femoralis doorgesneden, met als gevolg 
functieverlies van rechterbeen. Aan patiente en klager (echtgenoot) is op de dag van 
de operatie geen mededeling gedaan van de transsectie en van de beperkende effec-
ten daarvan op de beenfunctie. 
De chirurg stelt dat de medische begeleiding, zowel door de chirurg als de revalida-
tiearts en de orthopeed, frequent is geweest. 
Verpleegkundige rapporten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de chi-
rurg en bevatten zelden informatie van blijvend belang en komen niet voor langdu-
rige bewaring in aanmerking. 
Overwegingen: Na raadpleging van deskundigen oordeelt het College als volgt. Het 
College is van oordeel dat de chirurg door onvoldoende onderzoek in de pre-opera-
tieve fase te hebben verricht (bijvoorbeeld Magnetic Resonance Imagine (MRI)) me-
de een verkeerde werkhypothese (benigniteit) heeft gesteld (maligne, tenzij het te- 
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gendeel is bewezen). Het College is van oordeel dat de noodzaak tot het verrichten 
van een verminkende ingreep in geval van maligniteit geen zeldzame complicatie is 
maar een implicatie, die voorafgaand met een patient besproken dient te worden, 
evenals mogelijke alternatieven. Toen er sprake bleek van maligniteit, had hij de 
operatic moeten afbreken daar hij van te voren niet met patiente had gesproken. Het 
besluit tot het uitvoeren van een verminkende ingreep is te meer verwijtbaar daar de 
chirurg geen beschikking had over een van een patholoog-anatoom afkomstige di-
agnose omtrent het (goed-/kwaadaardig) karakter en het type van de tumor. Het 
strookt niet met de medische standaard om zonder een diagnose en zonder overleg 
met de patient tot een verminkende ingreep te besluiten. Ben sparende operatieve 
ingreep, gevolgd door radiotherapie, kan hier als een aanvaardbaar alternatief ge-
acht worden. 
Niet is komen vast te staan dat de chirurg post-operatief onvoldoende heeft zorg ge-
dragen voor overdracht van informatie aan de verpleegkundigen. Wel heeft de chi-
rurg patiente en klager in onvoldoende mate geinformeerd over de gevolgen van de 
operatie op langere termijn. Van enige reele voorlichting is het College niet geble-
ken. 
Het bewaren van verpleegkundige rapporten behoort niet tot de verantwoordelijk-
heid van de chirurg. 
De chirurg heeft in zeer onvoldoende mate aantekening gehouden van zijn bevin-
dingen en verrichtingen 
Het College acht de klacht gegrond. 
Beslissing: Berisping. De beslissing wordt in hoger beroep bevestigd. 

135 1990-1994 	 Trimalleolaire enkelfractuur 
Klacht: Chirurg heeft fractuur zelf behandeld in plaats van patient naar specialist te 
verwijzen. Chirurg heeft patient onvoldoende voorgelicht over aard van de fractuur 
en de voorgenomen operatie. Chirurg heeft de operatic op onoordeelkundige en on-
deskundige wijze uitgevoerd. 
Felten: Patiente valt van een trap en de chirurg constateert bij onderzoek een gecom-
pliceerde communitieve trimalleolaire enkelfractuur met een zeer uitgebreide fractu-
rering van de fibula op ongebruikelijke manier en lengte. De chirurg stelt een opera-
tieplan op dat beoogt een oefenstabiele osteosynthese te verkrijgen. De operatic 
neemt een lange tijd in beslag en na anderhalf uur verandert de chirurg het plan in 
die zin dat hij genoegen neemt met een adaptieve osteosynthese. Omdat een gips-
verband zal worden aangebracht om de benodigde immobiliteit te verkrijgen wordt 
afgezien van de malleolus tertius en de malleolus medialis te stabiliseren met 
schroeven. Daags na de operatic zal door een baycast-laars de enkel geimmobili-
seerd worden. De volgende ochtend laat een r6ntgenfoto een luxatiestand zien om-
dat de malleolus tertius is afgegleden, tevens wordt een uitbreiding van de fractuur-
lijn gezien die eerder niet zichtbaar was. De chirurg stelt patiente nog een operatie 
voor, waarop patiente de voorkeur geeft aan behandeling door een orthopedisch 
chirurg. 
Overwegingen: Het College stelt dat de traumatologie in Nederland in het algemeen 
behoort tot het terrein van de algemene chirurgie en fracturen als de onderhavige 
frequent en in het merendeel van de gevallen behandeld worden door algemene chi-
rurgen. Patiente heeft geen bijzondere reden genoemd die voor de chirurg aanlei-
ding hadden moeten geven voor verwijzing naar een orthopedisch chirurg. 
Het College heeft geen reden aan te nemen dat de door de chirurg gegeven informa-
tie onjuist of onvoldoende is geweest. 
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Ten aanzien van de behandeling zelf merkt het College op dat de voor de operatie 
gemaakte foto zodanig onduidelijk is dat mede gezien de moeilijkheidsgraad van de 
operatie de chirurg slechts op basis van de foto niet had mogen opereren. Daardoor 
is de uitgebreidheid van de fibulafractuur over het hoofd gezien. De chirurg heeft 
ook tijdens de operatie onvoldoende controle uitgeoefend op de repositie van de 
fractuur. Het enkele palperen is een onvoldoende controlemiddel. Het te beogen re-
sultaat, een adaptie-osteosynthese, is niet bereikt als gevolg van aan de chirurg toe te 
rekenen tekortkomingen. 
Beslissing: Waarschuwing. 

lc. Gemiste diagnose 

1 36 1986-1989 	 Subluxatie 
Klacht: Chirurg heeft foutieve diagnose gesteld. Chirurg heeft patient inadequate be-
handeling gegeven. 
Feiten: Patient loopt bij een bromfietsongeval een gekwetste rechtervoet op. Naast 
een breuk van de rechter tweede teen, is een fractuur van de grote teen rechts over 
het hoofd gezien. Toen twee maanden later de foute diagnose is ontdekt, is niet de 
gewenste behandeling gegeven. Een noodzakelijke verstijving van het interphalan-
giaal gewricht is uitgevoerd, waarbij complicaties zijn opgetreden. De chirurg stelt 
dat hem verweten kan worden dat hij op de ongevalsfoto een subluxatie van de 
grote teen rechts heeft gemist, maar dat de afwijkingen op de rontgenfoto minimaal 
waren en ook door de radiodiagnost niet zijn vastgesteld. Bovendien is ten onrechte 
gesproken over een fractuur in de grote teen. 
Overwegingen: Ter terechtzitting is gebleken dat op de polikliniek spoedgevallen as-
sistent-geneeskundigen werkzaamheden verrichten, onder verantwoordelijkheid 
van de dienstdoend chirurg, zonder dat de betreffende chirurg aanwezig is. 
Met de assistenten was afgesproken dat zij via de telefoon eerst dan de hulp van de 
aangeklaagde chirurg zouden inroepen, indien naar het oordeel van de assistenten 
daartoe aanleiding zou bestaan. In casu is de beoordeling van de direct gemaakte 
rontgenfoto's gegeven door een assistent-geneeskundige die niet de opleiding tot 
chirurg volgde en slechts een beperkte periode op de afdeling chirurgie, respectieve-
lijk de polikliniek, had gefunctioneerd. De aangeklaagde chirurg heeft zonder pa-
tient zelf te onderzoeken de rontgenfoto en de aantekening van genoemde assistent 
gezien, terwij1 patient door de chirurg pas twee weken na de eerste behandeling 
voor het eerst ter controle is gezien, zonder dat toen direct weer rontgenfoto's zijn 
gemaakt. 
Het College is van mening dat deze procedure als onjuist moet worden bestempeld. 
Ze schept risico's voor de diagnose en eerste behandeling van ongevalspatienten en 
er moet worden geoordeeld dat een en ander op zichzelf het vertrouwen in de medi-
sche stand ondermijnt. 
Voorts heeft het College, afgezien van de gevolgde procedure, de concrete medische 
behandeling van patient in ogenschouw genomen. De vraag kan worden gesteld of 
het niet verstandiger was geweest de foto's te laten herhalen, of patient eerder voor 
controle op te roepen. Gelet op de r8ntgenfoto's en de overige medische informatie 
en gegeven de terzake bestaande behandelingsmogelijkheden, kan in dit verband 
met gesproken worden van nalatigheden of (grove) onkunde. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de overige behandeling. 
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Het College is van oordeel dat de klacht gegrond is voor zover deze zich richt tegen 
de diagnose en de eerste behandeling, de procedure met betrekking tot de inschake-
ling van een assistent-geneeskundige. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat nu patient niet heeft geklaagd over de gevolgde pro-
cedure bij opvang, dit onderwerp buiten de klacht valt. De hier gevolgde procedure 
is zo zeer gangbaar dat wanneer deze ongewenst of onjuist zou moeten worden ge-
acht, de aangeklaagde chirurg daarvan Set persoonlijk een verwijt gemaakt kan 
worden. Er wordt door het College in eerste aanleg geen verband gelegd tussen de 
opvangprocedure en de medische behandeling zelf. Deze behandeling inclusief de 
diagnose heeft het College niet tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. De klacht had om 
die reden als ongegrond behoren te worden afgewezen. 
Anders dan het MTC is het CMTC van oordeel dat een arts-assistent niet in oplei-
ding, immers een bevoegd arts, in staat moet worden geacht zelf de verantwoorde-
lijkheid te dragen voor eerste opvang van ongevalspatienten, zeker wanneer er een 
verantwoordelijke chirurg telefonisch bereikbaar is. 
Hoewel de chirurg zorgvuldiger had kunnen handelen is zijn handelwijze niet van 
dien aard dat deze verwijtbaar is in de zin van de Medische Tuchtwet. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

137 1986-1989 	 Osteochondritishaard 
Klacht: Chirurg heeft onjuiste diagnose gesteld en onvoldoende acht geslagen op de 
blijvende klachten over pijn die Set conespondeerden met de gestelde diagnose. 
Feiten: Patient wordt begin december 1981 met een enkelblessure door de huisarts 
doorverwezen naar het ziekenhuis voor een rentgenfoto. Een laterale bandlaesie 
wordt gevonden, maar geen fractuur. Patient wordt naar chirurg verwezen, die pa-
tient een onderbeensloopgips-Baycast geeft voor de duur van zes weken. 
Op 18 januari 1982 komt patient bij de chirurg terug; het gips wordt verwijderd en 
patient krijgt een oefenschema mee naar huis. Op 1 februari wordt patient ter con-
trole door de chirurg gezien, waarbij hij pijnklachten meldt. De volgende controle 
vindt op 22 februari plaats waarbij patient door collega B wordt gezien, die een sta-
biele enkel met een normale functie constateert. Patient krijgt advies veel te oefenen. 
Nadien ziet de chirurg patient Set meer terug. 
Patient houdt klachten die hem het lopen belemmeren en eind 1982 gaat hi voor 
deze klachten naar de huisarts, die hem naar een orthopedisch chirurg verwijst. Fo-
to's tonen een osteochondritishaard lateraal op de talusrol; geen instabiliteit van de 
enkel. Daar klachten aanhouden, wordt besloten tot operatieve behandeling. In ja-
nuari 1985 wordt het losse kraakbeenstuk van de talus verwijderd. Het resultaat van 
deze operatie moet nog worden afgewacht. 
Overwegingen: Gezien de rontgenfoto van begin december 1981 kan de conclusie 
slechts zijn dat de chirurg op die datum een daarop zichtbaar chipfractuurtje over 
het hoofd heeft gezien en derhalve een onvolledige diagnose heeft gesteld. Gezien 
het feit dat het beeld van de laterale bandlaesie op de foto duidelijk in het oog 
springt in tegenstelling tot het fractuurtje, acht het College het deels missen van de 
diagnose tuchtrechtelijk niet verwijtbaar. 
De chirurg heeft patient na verwijdering van het gips slechts eenmaal teruggezien en 
wel op het moment waarop de klachten over pijn nog niet buiten de orde vielen, zo-
dat er geen aanleiding was voor nadere bestudering. Dat de klachten ook in later 
stadium aanhielden, was Set zoals het hoorde, maar is te wijten aan patient zelf, die 
heeft nagelaten de chirurg te raadplegen en tot aan het eind van het jaar heeft ge- 
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wacht alvorens zich tot de huisarts te wenden. Ook het tweede onderdeel is dus on-
gegrond. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

138 1986-1989 	 Thoracic outletsyndroom 
Klacht: Chirurg heeft de indicatie tot de operatie niet op goede gronden gesteld. De 
operatie is niet goed uitgevoerd. Voorafgaande aan de operatie is onvoldoende in-
formatie verstrekt. Aansluitend aan de operatie is onvoldoende zorg verleend. De 
operatie heeft zeer ernstige gevolgen gehad. 
Feiten: Patiente staat reeds enige tijd onder behandeling van een zenuwarts in ver-
band met klachten over pijn in de rug en nek, waarvoor fysiotherapie en warmte-ap-
plicatie wordt gegeven. De zenuwarts verwijst patiente eind 1980 op grond van de 
diagnose thoracic outletsyndroom rechts naar de aangeklaagde chirurg. Op 21 janu-
ari 1981 verricht chirurg bij patiente een eerste ribresectie (rechts), waarbij zich een 
complicatie voordoet, bestaande uit het insnijden van de arteria subclavia. Na de 
operatie ontwikkelt zich een chronische plexus-irritatie met een vasovegatieve dys-
functie en een vegetatieve reflexdystrophie, met een sterke hypalgesie in de rechter-
hand en een hyperpathie rond de schouder en supraclaviculair in het halsgebied 
rechts. Patiente wordt in verband hiermee nog op verschillende manieren behan-
deld. Tenslotte wordt in mei 1984 een cervicale rhizotomie rechts verricht die leidt 
tot een vermindering van de pijnklachten, zij het dat de sensibiliteit in een groot ge-
deelte van de rechterarm en -hand moet worden opgeofferd. 
Overwegingen: Het College acht het eerste gedeelte van de klacht gegrond. De diag-
nose 'thoracic outletsyndroom' kan slechts na zeer zorgvuldig onderzoek worden 
gesteld. Bij patiente was geen sprake van arteriele of veneuze compressie die tot 
klachten leidde en geen spieratrofie of aantoonbare neurologische afwijkingen. Bo-
vendien ging het in casu om een patiente met een - in psychisch opzicht - belaste 
anamnese. 
Een patient die zich met bovenstaand klachtenpatroon presenteert, dient in eerste in-
stantie conservatief en met gerichte fysiotherapie behandeld te worden. De fysiothe-
rapie die patiente had ondergaan, was niet specifiek gericht op herstel van de nor-
male verhoudingen in de schoudergordel. Chirurg heeft dus al te lichtvaardig tot het 
uitvoeren van de operatie besloten. Het College rekent de chirurg dat in ernstige 
mate aan, nu het ging om een patiente met een zeer belaste anamnese waarin labili-
teit en jarenlang wisselende klachten zonder aantoonbare objectieve afwijkingen op 
de voorgrond stonden. 
De overige klachtonderdelen acht het College ongegrond. Het College is wel van 
oordeel dat de cliirurg door aan de gelaedeerde arterie te refereren als arteria carotis 
in plaats van aan de arteria subclavia, blijk geeft van een bedenkelijk gebrek aan in-
zicht in de anatomische variaties die ter plaatse kunnen bestaan. 
Patiente is er niet in geslaagd meer aannemelijk te maken dat chirurg haar met naar 
behoren zou hebben geinformeerd. 
Het College is met patiente van oordeel dat de zeer emstige pijnklachten die na de 
ingreep zijn ontstaan, dienen te worden beschouwd als een gevolg van de ingreep. 
Daarmee staat niet vast dat de chirurg voor wat betreft die nadelige gevolgen ook in 
tuchtrechtelijk opzicht een verwijt kan worden gemaakt. De ingreep is lege artis uit-
gevoerd. Een pijnsyndroom zoals bij patiente, ontwikkelt zich in ongeveer 1% van 
de gevallen. Dit statistisch gegeven was blijkens het deskundig oordeel ten tijde van 
de ingreep nog niet algemeen bekend en er rustte op de chirurg dus niet de verplich-
ting om patiente voorafgaand aan de ingreep te wijzen op het risico van de compli-
catie. 
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Beslissing: Berisping. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat een patient in zijn relatie tot zijn chirurg er in hoge 
mate op moet kunnen vertrouwen dat pas wordt overgegaan tot een chirurgische 
ingreep, nadat de noodzaak daartoe door een zorgvuldige indicatiestelling is vastge-
steld. Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 39 1986-1989 	 Peesschedeontsteking 
Klacht: Chirurg heeft diagnose gemist en patiente inadequaat behandeld ten gevolge 
waarvan zij een vinger mist en waardoor zij ernstige schade lijdt. 
Feiten: Patiente verwondt eind november 1982 bij werkzaamheden in de Win haar 
linkerwijsvinger. De huisarts maakt een incisie in de geInfecteerde vinger ter hoogte 
van het middenkootje. Op 1 december wordt patiente naar ziekenhuis verwezen. 
Onder lokale anesthesie verricht de chirurg een incisie om pus af te voeren, een 
drain wordt ingebracht en nat verband aangelegd. Geen antibioticum wordt voorge-
schreven en patiente wordt volgende dag terugbesteld. Ben kweek toont aan dat de 
ontsteking door streptococcen wordt veroorzaakt. 
Op 2 december wordt patiente niet door aangeklaagde chirurg gezien, maar door 
collega. Ben dag erna komt patiente weer naar het ziekenhuis wegens emstige pijn-
klachten en chirurg neemt haar op om de zich uitbreidende ontsteking onder narco-
se ruimer te draineren. Chirurg denkt wel aan peesschede-ontsteking, maar acht dit 
niet waarschijnlijk, daar bewegen van vinger mogelijk en weinig pijnlijk is. 
Patiente stelt dat in de dagen na de operatie geen chirurg bij haar is geweest. Chi-
rurg beweert dat hij de avond na de operatie is geweest en de dienstdoende assisten-
ten om grote waakzaamheid en extra zorg heeft verzocht, wijzend op het beroep van 
patiente, pianiste, en de zorgelijke situatie van een zich snel uitbreidend onstekings-
proces. 
Op 6 december heeft patiente overplaatsing naar academisch ziekenhuis verzocht 
wegens ontevredenheid over de behandeling. Patiente wordt daar weer geopereerd, 
waarbij een peesschede-ontsteking blijkt van de linkerwijsvinger. Na de genezing 
blijkt vinger in een flexiestand te staan, waarbij geen beweging meer mogelijk is en 
de vinger gevoelloos is. Amputatie geschiedt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het de chirurg op zichzelf niet valt te 
verwijten dat hij de diagnose peesschede-ontsteking heeft gemist. Ben dergelijke ont-
steking, veroorzaakt door streptococcen, kan zich snel uitbreiden. 
Vast staat dat na de operatie slechts mondelinge overdracht heeft plaatsgevonden 
aan de weekendwaamemers. Dit is onvoldoende, zeker in het onderhavige geval. 
Ter zitting deelt chirurg mee, wanneer hij gevraagd wordt naar een verklaring voor 
het feit dat de klinische status in zijn handschrift is geschreven op de data (weekend) 
dat hij niet aanwezig was, dat hij die status in 1984 aan de hand van de polikliniek-
status heeft ingevuld, omdat hem toen bleek dat de klinische status niet was inge-
vuld. 
Het College acht het laakbaar dat chirurg heeft gemeend bij zijn verweerschrift een 
klinische status over te mogen leggen, die pas 2 jaar na de opname is ingevuld, zon-
der zullcs expliciet te vermelden. 
Beslissing: Waarschuwing. 

	

140 1986-1989 	 Fractuur van Lisfranc 
Klacht: Chirurg heeft gefaald bij de behandeling van de voet van patiente. 
Feiten: Patiente wordt door de chirurg gezien op 1 december 1986 met een grote 
zwelling van haar linkervoet, zonder dat door hem of de reintgenoloog op de foto's 
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traumatische afwijkingen werden gezien. Een nadere beoordeling van de foto's ge-
ven de chirurg aanleiding patiente op te roepen voor een onderzoek met eventuele 
correctie van zogenaamde subluxatie. Dit onderzoek toont een afwijking waarna de 
voet en het onderbeen in geredresseerde staat zijn ingegipst. Vanwege de algemene 
toestand van patiente en de risico's verbonden aan de operatie van een zo sterk ge-
zwollen voet, wordt van een operatieve ingreep afgezien. Op 21 april 1987 wordt 
patiente gezien met een uitstekend bot (os cuneiforme) aan haar linkervoet en een 
sterker naar binnen staande grote teen links dan rechts, waarbij van behandeling is 
afgezien. Patiente is niet, zoals is afgesproken, een half jaar nadien ter herbeoorde-
ling teruggekomen. 
Overwegingen: De ter zitting overgelegde rontgenfoto's tonen naar het oordeel van 
het College duidelijk dat sprake is van een fractuur van Lisfranc; een subluxatie van 
de metatarsalia ten opzichte van de voetwortel. Chirurg zegt in zijn loopbaan niet 
eerder met een zodanig zeldzaam voorkomend ongevalsbeeld geconfronteerd te zijn 
geweest. 
Het College acht het verwijtbaar dat de chirurg de fractuur van Lisfranc niet heeft 
onderkend, in ieder geval bij een bestaande verdenking van een zo zeldzaam voor-
komend ziektebeeld niet direct overleg heeft gepleegd met collega's. Een juiste 
diagnose, en een weloverwogen behandelingsplan had opgemaakt dienen te wor-
den. 
Beslissing: Waarschuwing. 

141 1986-1989 	 Fractuur halswervel 
Klacht: Chirurg heeft diagnose gemist. Chirurg heeft fractuur op onjuiste wijze be-
ha ndeld . 
Feiten: Patient is na een aanrijding op zijn fiets met pijn in de nek naar het ziekenhuis 
gebracht. De aangeklaagde chirurg mist bij de beoordeling van de foto's van de cer-
vicale wervelkolom een (boog)fractuur van de tweede halswervel. De chirurg ver-
klaart ter zitting dat de gang van zaken voor patient zeer onbevredigend moet zijn 
geweest. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het voorstelbaar is dat de chirurg de 
betrekkelijk zeldzame breuk niet heeft onderkend. Het College acht het bepaald ver-
wijtbaar dat, terwijl patient kennelijk regelmatig heeft aangegeven behoorlijke pijn 
in de nek te hebben, door de chirurg pas drie dagen later een tweede beoordeling is 
geentameerd. Breuken als deze leveren zonder adequate behandeling zeer ernstige 
risico's op voor de patient. Dit nalaten moet aangemerkt worden als een ernstige 
onzorgvuldigheid van de chirurg. 
Beslissing: Waarschuwing. 

142/43 1986-1989 	 Lies breuk 
De klacht is tegen twee chirurgen ingesteld en gevoegd behandeld. 
Klacht: 
1. Chirurg heeft liesbreukoperatie niet juist uitgevoerd; 
2. Chirurg heeft foute diagnose gesteld. 
Feiten: Patientje (2 jaar) wordt opgenomen om geopereerd te worden aan een lies-
breuk. De operatie wordt op 7 juni 1985 uitgevoerd, waarbij een zeer grote liesbreuk, 
waarin zich dunne darm bevindt, wordt gecorrigeerd. Bij nacontrole, die wegens 
ziekte van de chirurg door associe X gedaan wordt, is de rechterscrotuminhoud ver-
dikt. Op grond van het operatieverslag acht X de diagnose ischaemische orchitis on-
waarschijnlijk. Een afwachtende houding en controle over drie maanden wordt ge-
adviseerd. Na diverse controlebezoeken en consulten blijkt tenslotte op 7 januari 
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1986 dat de rechtertestis geheel atrofisch is. De chirurg heeft met de ouders gespro-
ken en zijn spijt betuigd en de gevolgen uitgelegd. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is met de deskundige van oordeel dat bij de huidige stand van de 

kinderchirurgie algemeen wordt aanvaard, dat het uitstellen van een lies-
breukoperatie bij een baby als een kunstfout moet worden afgewezen. Er be-
stond een duidelijke operatie-indicatie. Het College is niet tot de conclusie 
kunnen komen dat de ingreep niet lege artis is uitgevoerd. 

ad 2. De diagnose, zoals gesteld door de chirurg, was onjuist. Naar de letter is de 
klacht juist. Toch wijst het College deze als ongegrond af, nu de chirurg ter-
zake daarvan in de gegeven omstandigheden geen zodanig verwijt kan wor-
den gemaakt, dat deze de tuchtrechtelijke toetsing niet zou kurmen doorstaan. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

144 1986-1989 	 Trombocyten 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingediend (zie ook I 202 par. I 2d). 
Klacht: Chirurg is ernstig tekort geschoten in de behandeling van patient tijdens 
diens opname. 
Felt en: Zie I 202 par. I 2d. 
De chirurg is sedert 9 februari de behandelend chirurg. De door zijn collega inge-
stelde conservatieve behandeling is door de chirurg voortgezet. 
Overwegingen: In de status zijn door de chirurg geen aantekeningen gemaakt. Daar-
door is niet duidelijk hoe de patient reageerde op de behandeling. Naar het oordeel 
van het College heeft de chirurg de klinische toestand van patient verkeerd beoor-
deeld. De klachten van patient zijn onvoldoende gewaardeerd. Niet alleen het klini-
sche beeld had aanleiding moeten geven tot heroverweging van de diagnose. Aileen 
al de verlaagde uitslag van de trombocyten zou voor de chirurg voldoende aanlei-
ding hebben moeten zijn tot nader onderzoek. Van de chirurg had mogen worden 
verwacht dat hij actief had gezocht naar de oorzaak van de koorts, de achteruitgang 
van de algemene lichamelijke toestand en de daling van het aantal trombocyten. 
Beslissing: Berisping. 

145 1986-1989 (arthopedisch chirurg) 	 Brachialgie 
Klacht: Chirurg heeft een onjuiste diagnose gesteld. 
Fei ten: In 1973, 1974 en 1977 wordt patient door de chirurg gezien wegens rugklach-
ten, cervicaal syndroom, rug- en armklachten. Hij bericht de huisarts dat patient lijdt 
aan brachialgie en een cervicaal syndroom. In 1977 adviseert een andere orthope-
disch chirurg tot afkeuring van patient voor het werk van metselaar. Patient ver-
zoekt daarop zijn levensverzekering tot uitbetalen van een uitkering over te gaan. 
De aangeklaagde chirurg deelt op verzoek de medisch adviseur van de verzeke-
ringsmaatschappij mee, dat sprake is van brachialgieklachten, die vooral musculair 
bepaald zijn en dater geen reden voor invaliditeit is. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat noch uit de stukken, noch uit de rent-
genfoto's blijkt van afwijkingen, zodat de chirurg op goede gronden tot zijn condu-
sie is kunnen komen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

146 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Carpaal tunnelsyndroomldystrofie 
Klacht: Chirurg heeft onjuiste diagnose gesteld. 
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Feiten: patiente wordt in mei 1985 naar de chirurg verwezen wegens carpaal tunnel-
syndroom aan rechterpols. De chirurg verricht een decompressie van de nervus 
medianus op 22 juli. Op 30 juli worden hechtingen verwijderd. Op 6 augustus neemt 
patiente telefonisch contact op met de chirurg wegens hevige pijn. Bij onderzoek 
wordt een sympatische reflexdystrofie volgens Siideck geconstateerd. Patiente 
wordt verwezen naar anesthesioloog voor pijnbestrijding. Patiente onttrekt zich aan 
de behandeling van de chirurg en wendt zich tot neuroloog, die diagnose stelt op 
laesie van de plexus brachialis. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College is pas van gevoelloosheid sprake ge-
weest bij consult van 7 augustus. Dat de neuroloog eind augustus 1985 een plexus-
laesie constateerde, betekent nog niet dat de diagnose Siideckse dystrofie op 7 au-
gustus onjuist was. Het College houdt rekening met de mogelijkheid dat bij de in-
greep een plexuslaesie is opgetreden en dat zich daama een Sucleckse dystrofie heeft 
ontwikkeld. Deze dystrofie heeft aanvankelijk de lichte plexuslaesie gemaskeerd. De 
chirurg kan niet aangerekend worden dat de diagnose plexuslaesie niet al op 7 
augustus is gesteld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

147 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Metastase 
Klacht: Chirurg heeft patiente niet onderzocht met als gevolg dat een onjuiste diag-
nose is gesteld. 
Feiten: Patiente wordt wegens ernstige rugklachten naar de chirurg verwezen. Bij 
uitvoerig onderzoek in juli 1984 blijkt dat er geen vertebrale pijn of neurologische af-
wijkingen zijn. Bij rontgenonderzoek wordt een discopathie op het niveau L4-L5 en 
C6-C7 gezien. Ook na fysiotherapie blijven pijnklachten. Patiente stelt zich op ver-
wijzing van huisarts onder behandeling van andere orthopedisch chirurg, die haar 
naar internist verwijst. Bij opname blijkt metastasering in de wervelkolom. 
Overwegingen: Het College merkt ambtshalve op dat de verslaglegging van de chi-
rurg met betrekking tot het consult van juli te summier is geweest. De lezing van pa-
tiente dat geen onderzoek is gedaan, is met aannemelijk. Het is evenmin gebleken 
dat de chirurg een onjuiste diagnose heeft gesteld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

148 1986-1989 	 Compartment syndroom 
Klacht: Chirurg heeft onjuiste diagnose gesteld. Chirurg heeft onjuiste behandeling 
toegepast. 
Feiten: Patiente krijgt eind november 1988 een stapel gipsplaten op haar been, dat 
sterk gezwollen raakt en grote blauwe plekken vertoont. De chirurg vindt een opera-
tieve ingreep niet noodzakelijk. Op advies van de huisarts consulteert patiente een 
chirurg in een academisch ziekenhuis die patiente opneemt en in maart 1989 ope-
reert, waarbij twee maal een huidtransplantatie plaatsvindt. De chirurg stelt dat hij 
in eerste instantie zowel de diagnose 'compartment syndroom' als 'subcutaan syn-
droom' heeft overwogen, maar de eerste heeft verworpen daar er geen neuromus-
culaire stoornissen aan te wijzen waren. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het verwerpen van de diagnose 'com- 
partment syndroom' door de chirurg, met tuchtrechtelijk verwijtbaar is. De chirurg 
heeft voor een conservatieve behandeling gekozen en deze beleidslijn consequent en 

63 



I Medisch-technisch handelen 

zorgvuldig gevolgd. De enkele omstandigheid dat in het academisch ziekenhuis een 
andere beleidslijn is gevolgd, brengt niet mee dat de chirurg een verwijt gemaakt 
moet worden over de door hem gevolgde werkwijze. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

149 1986-1989 	 Radiuskopje fissuur 
Klacht: Chirurg heeft een onjuiste diagnose gesteld. 
Felten: Patiente verwondt bij een fietsongeval haar rechterelleboog. Na het maken 
van een rentgenfoto op 26 februari wordt de diagnose radiuskopje-fissuur van de 
rechterelleboog gesteld. Polildinische controles vinden plaats, terwij1 wegens persis-
terende klachten een nieuw onderzoek plaatsvindt, waarna patiente zich wendt tot 
een ander ziekenhuis. 
Overwegingen: De chirurg stelt dat hij patiente noch op 26 februari, noch op enig an-
der tijdstip heeft behandeld of gecontroleerd, zodat het verwijt niet terecht is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

150 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Refractaire rachitis 
Klacht: Chirurg heeft diagnose refractaire rachitis gemist, waardoor vertraging in de 
behandeling is opgetreden. 
Feiten: Klagers constateren afwijkingen aan het looppatroon van hun dochtertje, pa-
tientje (23 maanden), en de huisarts verwijst hen naar de chirurg, die een crura vara 
en tevens functiebeperkingen van de heupen constateert. De gemaakte r8ntgenfoto's 
geven de indruk van een epifysaire stoornis en klagers wordt geadviseerd over zes 
maanden met patientje terug te keren. In juni 1989 vindt weer onderzoek plaats: de 
chirurg constateert meer uitgesproken crura vara, het rontgenologisch verslag sug-
gereert een achondroplasie. De chirurg adviseert afwachten en bestelt patientje terug 
over zes maanden. Klagers blijven zich zorgen maken en consulteren andere chirurg 
voor een second opinion. Deze betrekt kinderarts bij onderzoek, die diagnose ref rac-
taire rachitis stelt, een diagnose die in academisch ziekenhuis wordt bevestigd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het terugbestellen van patientje over 
zes maanden niet als onjuist beleid kan worden beschouwd. Hoewel crura vara bij 
kinderen van die leeftijd geen ongebruikelijk beeld is, gingen gedachten van de chi-
rurg uit naar een epifysaire afwijking. Het College is van mening dat het feit dat de 
chirurg in juni niet aan rachitis heeft gedacht, gegeven de zeldzaamheid van de 
ziekte, gevoegd bij het feit dat ook de reintgenoloog geen suggesties in deze richting 
deed, hem niet is aan te rekenen. De chirurg heeft niet onzorgvuldig gehandeld ge-
geven de door hem vermoede diagnose. Op de foto die de chirurg in juni ter be-
schikking stond, is de crura vara duidelijk te zien, maar van rachitis is geen sprake. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

151 1990-1994 	 Lymphadenitis mesenterialis 
De klacht is door een voogdij-instelling ingediend. 
Klacht: Chirurg heeft een onjuiste diagnose gesteld en ten onrechte nagelaten een dif-
ferentiaaldiagnose te stellen. Chirurg heeft het anesthesierisico niet juist ingeschat. 
Feiten: Patient (13 jaar) is in ziekenhuis bij verschillende specialisten bekend met een 
ernstige vorm van osteogenesis imperfecta. Op 21 september 1988 wordt patient met 
spoed opgenomen op verdenking van appendicitis acuta, waarbij de aangeklaagde 
chirurg in consult wordt geroepen. Kinderarts en anesthesioloog nemen contact met 
elkaar op. Om 20.30 uur is patient aanwezig op de operatieafdeling. Een eerste po-
ging tot intubatie mislukt en een longarts wordt erbij geroepen om met een flexibele 
bronchuscoop een tube in te brengen. Er treden beademings- en hartproblemen op. 
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Van hartmassage is afgezien vanwege de osteogenesis imperfecta. Patient overlijdt 
om 22.15 uur. Bij obductie blijkt de acute buik te berusten op een lymphadenitis me-
senterialis. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat het verwijt dat de chirurg een onjuiste 
diagnose heeft gesteld, dan wel heeft nagelaten een differentiaaldiagnose te stellen, 
door de chirurg in zijn verweerschrift en ter zitting voldoende is ontkracht. Voor wat 
betreft het anesthesierisico mocht de chirurg verwijzen naar de anesthesioloog. Het 
lag niet op de weg van de chirurg te twijfelen aan de competentie van de anesthesio-
loog. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 52 1990-1994 	 Hielfractuur 
Klacht: Chirurg heeft hielbreuk gemist en onbehandeld gelaten. 

• Feiten: Patientje (5 jaar) overkomt op 1 oktober een ongeval waarbij kalksteenplaten 
op zijn been en voet terecht komen. In het ziekenhuis worden foto's gemaakt van de 
linkervoet en het been wordt gespalkt. Op 3 oktober wordt patientje door de aange-
klaagde chirurg gezien, die fracturen constateert van het os metatarsale II, III, IV en 
V en zijn twijfel uit over een mogelijke calcaneusfractuur. Op 8 oktober vindt con-
trole plaats en een circulaire cast wordt aangebracht. Op 16 oktober wordt patientje 
gezien door collega van de chinirg die op vakantie is en deze laat een hakje aanbren-
gen. Op 31 oktober wordt het gips verwijderd en ouders van patientje die in onze-
kerheid verkeren of de hiel ook niet gebroken is, vragen om een rontgenfoto van de 
hiel. Dit gebeurt en er is inderdaad sprake van een fractuur van de calcaneus, die 
echter zonder dislocatie in anatomische stand is genezen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet is komen vast te staan of de chi-
rurg de achteraf vastgestelde hielbreuk al op 3 oktober heeft geconstateerd; dit doet 
echter niet ter zake, daar de behandeling hetzelfde zou zijn geweest. 
Ook is niet gebleken dat de chirurg de fracturen niet goed heeft behandeld, noch dat 
er geen volledig herstel heeft plaatsgevonden. Kennelijk heeft het tussen partijen aan 
goede communicatie ontbroken. De chirurg had beter een controlefoto van de hiel 
kunnen maken, maar het nalaten hiervan kan hem tuchtrechtelijk niet als verwijt 
worden aangerekend. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

153 1990-1994 	 • 	 Linguis incarnatusldystrofie 
Klacht: Chirurg heeft de operatie van patientes teen op onzorgvuldige wijze uitge-
voerd. 
Feiten: Patiente wordt door de chirurg geopereerd wegens een recidief unguis incar-
natus van een pijnlijke kalknagel aan de rechter grote teen. Op 15 januari vindt een 
nagelextractie en een totale nagelbedexcisie plaats, gevolgd door een sluiting van het 
defect. Op 12 april consulteert patiente de arts wegens hevige pijnklachten. Het kli-
nische beeld toont een 'dystrofie' van de teen. De chirurg voorziet een volledig her-
stel. Patiente komt weer terug daar pijn onverminderd is, maar het dystrofiebeeld is 
in regressie. Patiente dient klacht in bij ziekenhuis. 
Overwegingen: Het College heeft niet kunnen vaststellen dat de indicatie voor de 
operatieve ingreep onjuist is geweest. Evenmin is de operatie niet lege artis uitge-
voerd. Dat dystrofie is ontstaan kan de chirurg niet worden verweten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 
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154 1990-1994 	 Monteggiafractuur 
Klacht: Chirurg heeft een diagnose gemist. 
Feiten: Toen patiente tijdens een val de ellepijp van haar linkerarm heeft gebroken, 
heeft de chirurg niet geconstateerd dat het linkerellebooggewricht was ontzet. Ook 
niet toen patiente bij herhaling Mar pijnklachten heeft geuit. De chirurg erkent bij 
patiente Set de juiste diagnose, Monteggia-equivalent, te hebben gesteld en de dis-
locatie van het kopje van de radius van patiente, hoewel zichtbaar op de gemaakte 
rontgenfotes, niet te hebben geconstateerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet de juiste diagnose heeft 
gesteld en vervolgens op hetzelfde patroon is doorgegaan, waarbij hij teveel gefix-
eerd is geweest op de fractuur als zodanig. De chirurg heeft de oorzaak van de 
klachten Met onderzocht. Hier treft hem een verwijt. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Net CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 55 1990-1994 	 Douglas-abces 
Klacht: Chirurg heeft op onzorgvuldige wijze een diagnose gesteld bij de opname 
van patiente. 
Feiten: Patientje (12 jaar) wordt op 15 mei op verdenking van appendicitis verwezen 
naar de EHBO van het ziekenhuis, waar zij door de dienstdoend co-assistent en de 
arts-assistent is gezien. De chirurg wordt gevraagd de klachten mede te beoordelen 
en deze consulteert kinderarts op verdertking van gastro-enteritis. Patiente wordt op 
kinderafdeling opgenomen. Gedacht wordt daar aan de ziekte van Crohn. Uit een 
echografie blijkt dat zich bij patientje een Douglas-abces heeft ontwikkeld, dat door 
de chirurg diezelfde avond gedraineerd wordt. Chirurg spreekt Set met de ouders, 
maar gaat visite lopen. 
Overwegingen: Het College acht de ldacht dat bij de opname de diagnose appendicitis 
Met is gesteld, ongegrond. Net  ging hier om een geval, waarin deze diagnose welis-
waar voor de hand lag, maar onvoldoende werd ondersteund. Naar het oordeel van 
het College betrof het hier een geval dat onder chirurgische controle had moeten 
blijven. Nu echter Met is gebleken dat het gevolgde beleid door de aangeklaagde 
chirurg is bepaald, kan het Met tot het opleggen van een maatregel ten aanzien van 
de chirurg leiden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Net CMTC is van oordeel dat indien, zoals door de chirurg wordt opgemerkt, echo-
grafisten onvoldoende ervaren zijn, dit betekent dat de organisatie van die afdeling 
voor verbetering vatbaar is, doch Set dat het laten maken van echografieen beperkt 
moet worden. De aanleiding tot het maken hiervan is om andere oorzaken uit te 
sluiten. Net  CMTC is van oordeel dat de chirurg die hoofd is van de EHBO en zorg 
droeg voor het eerste onderzoek en de opname van patientje, niet de verantwoor-
delijke en behandelende chirurg bleef na opname op een afdeling. 
Net CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

156 1990-1994 	 Art eriele bloeding 
Klacht: Chirurg heeft polsletsel van patient niet naar behoren behandeld. Chirurg 
heeft onvoldoende nazorg gegeven. 
Feiten: Patient loopt op 12 november in aangeschoten toestand een glasverwonding 
aan de linkerpols op, waarbij een arteriele bloeding is ontstaan. Patient wordt in het 
ziekenhuis door chirurg A operatief behandeld. De arteria radialis is doorgesneden. 
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De doorgesneden pees wordt gehecht. De aangeklaagde chirurg B ziet patient op 17 
november ter controle, waarbij een sensibiliteitsverlies in het medianusgebied blijkt 
te zijn opgetreden, terwip de hand slecht functioneert. De chirurg ziet patient daarna 
nog meerdere malen. Op 11 januari wordt op verzoek van de chirurg een EMG ge-
maakt; een indicatiestelling aan de neuroloog ontbreekt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de eerste diagnose door chirurg A niet 
juist en onvolledig is geweest. Bij de controlebezoeken heeft chirurg B klakkeloos op 
de eerste diagnose voortgebouwd, terwip de klachten aanleiding hadden moeten 
zijn voor nader onderzoek. Het is onbegrijpelijk dat de chirurg ergotherapie en geen 
fysiotherapie in een vroeger stadium heeft voorgeschreven. Het beeld is ontstaan 
van een slordige en weinig adequate behandeling die niet aan de maat is. Het opge-
treden doctor's delay is duidelijk aan chirurg B te wijten. 
Beslissing: Waarschuwing 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de verslaglegging van de chirurg voor controlebezoe-
ken voldoende was. De chirurg is in zijn vervolgafspraken voldoende kritisch ge-
weest. Uit het inschakelen van een neuroloog blijkt reeds dat hij niet alleen is afge-
gaan op eerdere bevindingen van collegae. Het CMTC is van oordeel dat de onder-
delen van de klacht ongegrond zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 57 1990-1994 	 Polsletsel 
Klacht: Chirurg heeft het polsletsel van patient niet naar behoren behandeld. Chirurg 
heeft onvoldoende nazorg betracht. 
Feiten: De aangeklaagde chirurg heeft patient als dienstdoend chirurg op de Eerste 
Hulppost van het ziekenhuis behandeld en geopereerd. Zie I 56. 
Overwegingen: Het College stelt dat gelet op de bevindingen van de plastisch chirurg, 
geconcludeerd moet worden dat de diagnose van de aangeklaagde chirurg niet juist 
is geweest. Dit is echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, daar de exacte gevolgen van 
een letsel als dit, onder de gegeven omstandigheden met zijn vast te stellen. Bij het 
exploreren en mobiliseren van de hand kunnen zich ook risico's voordoen, zodat 
sprake is van afweging. Naar aanleiding van de klachten van patient die later ble-
ken, had de diagnose nader vastgesteld moeten worden. Bij de nazorg en verdere 
behandeling is de chirurg echter niet betrokken geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

158/59 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Distorsie kruisbanden 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft een conservatieve behandeling ingesteld op grond van een ge-
brekkige diagnose. 
Feiten: Ten gevolge van een ski-ongeval ontstaat een letsel aan de linkerknie, waar-
voor ter plaatse een gipsspalk wordt aangelegd. Op 20 februari consulteert patiente 
de chirurg met dit letsel. Deze stelt na onderzoek de diagnose op een distorsie van 
de mediale en voorste kruisbanden en stelt een conservatieve behandeling in door 
middel van een drukverband en een gipsspalk. Later krijgt patiente een gipskoker 
voor 5 weken. Op 28 maart wordt gips door chirurg B verwijderd. Er bestaat enige 
mediale instabiliteit, maar op 7 april worden door de chirurg geen verdere bijzon-
derheden geconstateerd. De chirurg heeft patiente daarna niet meer behandeld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat bij het eerste onderzoek door de chi-
rurg uit niets blijkt dat toen een beschadiging van de menisci aanwezig was, zoals 
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patiente stelt, maar die bij de latere arthroscopie niet blijkt. De chirurg heeft lege 
artis kunnen besluiten tot een conservatieve behandeling. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 60 1990-1994 	 Aorto-enterale fistel 
Klacht: Chirurg heeft ondanks duidelijke aanwijzingen een onjuiste diagnose gesteld 
en een levensbedreigende aandoening over het hoofd gezien. 
Felten: De chirurg heeft in 1980 bij patient een bifurcatieprothese ingebracht. Begin 
april 1992 krijgt patient buikpijnklachten. De chirurg onderwerpt patient aan een 
uitgebreid onderzoek, maar vindt geen aanwijzingen voor een lekkage rond de ana-
stomose of voor een aneurysma. Tijdens een motorcrossweekend in een andere 
plaats wordt patient in ziekenhuis opgenomen en bij een spoedlaparotomie wordt 
een aorto-enterale fistel gevonden. Patient wordt geopereerd en herstelt voorspoe-
dig. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet is gebleken van hevige en voort-
durende pijn, gezien het feit dat patient naar een motorcrosswedstrijd is gegaan. 
Van andere aanwijzingen voor een lekkende prothese is niet gebleken. De chirurg 
heeft zorgvuldig gehandeld naar het oordeel van het College. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 61162 1990-1994 	 Subluxatie process us xiphoideus 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg is onterecht tot operatie overgegaan. Chirurg heeft geen duidelijke 
diagnose gesteld. 
Felten: Patient heeft pijnklachten ter hoogte van het borstbeen en bij onderzoek door 
de chirurg blijkt sprake van een subluxatie van de processus xiphoideus naar voren. 
Len extirpatie van het os xiphoideus word t voorgesteld en door collega X uitge-
voerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de klachten geen doel kunnen treffen. 
De chirurg heeft een duidelijke diagnose gesteld. Voor een medicamenteuze behan-
deling was geen reden. 
Chirurg X heeft de operatie lege artis uitgevoerd. Van een complicatie, waarover pa-
tient niet vat de operatie zou zijn geInformeerd, was geen sprake. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 63 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Ziekte van Kahle. 
Klacht: Chirurg heeft klachten van patiente nooit serieus genomen. Chirurg heeft pa-
tiente onjuist behandeld en heeft onvoldoende diagnostisch onderzoek verricht, zo-
dat de juiste diagnose niet is gesteld. 
Feiten: Wegens aanhoudende pijn in borst en rug wordt patiente (62 jaar) naar de 
chirurg verwezen die haar op 4 december 1991 ziet. Hij constateert een stabiele T8- 
fractuur, waarschijnlijk op basis van osteoporose. Hij adviseert patiente een brace te 
dragen, hetgeen zij niet wil. Bij de tweede controle op 2 april klaagt patiente over 
pijn, ook aan de voorkant van de thorax. Ben planigram wijst osteoporose uit en 
toont geen maligniteit. Ben CT-scan toont alleen condensatie van de structuren. De 
chirurg verwijst patiente naar anesthesioloog voor een intercostaalblokkade. Bij con-
trole op 28 december staan volgens de chirurg beenklachten op de voorgrond. 
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In februari 1993 verhuist patiente en de nieuwe huisarts laat bloedonderzoek uitvoe-
ren, waarna de ziekte van Kahler wordt vastgesteld. 
Overwegingen: Het College acht de klacht ongegrond. Het missen van een diagnose is 
in het algemeen geen reden voor een tuchtrechtelijk verwijt. Dit is pas het geval in-
dien de chirurg onzorgvuldigheid met betrekking tot de diagnostiek kan worden 
verweten. De chirurg heeft voldoende aandacht aan de klachten van patiente be-
steed en heeft deze zeker serieus genomen. Tevens heeft hij voldoende onderzoek 
gedaan. Gezien het feit dat de ziekte van Kahler ook heel snel kan verlopen, kan niet 
worden uitgesloten dat die diagnose in de periode waarop de klacht betrekking 
heeft nog niet met voldoende zekerheid had kunnen worden gesteld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

164 1990-1994 	 Collumfractuur 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door onvoldoende aandacht te beste-
den aan de hem gemelde klachten. 
Feiten: Patiente (26 jaar) valt op 16 juni bij een sportdag twee maal op haar stuit. In 
eerste instantie wordt gedacht aan een fractuur. Patiente komt op 22 juni voor het 
eerst voor controle bij de chirurg, waarbij zij klaagt over pijn aan het staartbeen. De 
nogmaals beoordeelde foto's tonen geen fracturen. Op 3 augustus klaagt patiente bij 
collega van de chirurg over pijn laag in de rug en zij wordt naar fysiotherapeut ver-
wezen. Klachten blijven en patiente laat zich naar ander ziekenhuis verwijzen, waar 
een collumfractuur wordt geconstateerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg met verweten kan worden 
dat hij de diagnose collumfractuur heeft gemist en dat hij is afgegaan op het oordeel 
van de rontgenoloog. De aard van het trauma, zoals door patiente beschreven, valt 
moeilijk te rijmen met de aard van deze fractuur. De behandeling die patiente zou 
hebben gekregen indien de diagnose collumfractuur zou zijn gesteld, zou niet an-
ders zijn geweest. Niet staat vast dat patiente over pijn specifiek in de rechterheup 
heeft geklaagd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 65 1990-1994 	 Frenulum plastiek 
Klacht: Chirurg heeft de diagnose gemist, waardoor een ingreep onnodig is uitge-
voerd. 
Feiten: Patient consulteert de chirurg op 12 september 1991 wegens pijnklachten van 
de penis bij de coitus, waarbij een wat strak frenulum penis wordt vastgesteld. Be-
sloten wordt een frenulumplastiek te verrichten. Die vindt pas op 20 januari 1992 
plaats. Drie weken later heeft patient nog steeds klachten. Een dermatoloog stelt een 
chlamydia-urethritis vast, waarvoor patient en partner worden behandeld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat patient naar de chirurg is verwezen om 
een te kort frenulum te verhelpen. Het College beschikt niet over aanwijzingen dat 
deze ingreep onnodig is uitgevoerd. Bovendien is er geen reden aan te nemen dat de 
eventuele aanwezigheid van de nadien vastgestelde chlamydia-urethritis schadelijke 
gevolgen zal hebben gehad op het operatieresultaat. 
Het was beter geweest als de chirurg patient eerst naar een dermatoloog had ver-
wezen, het nalaten is echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

166 1990-1994 (neurochirurg) (Zie ook 1445 par. III 1). 	 Sequestrectomie 
Klacht: Chirurg heeft patient ten onrechte ontslagen. Chirurg heeft ziekteverloop on- 
voldoende bij diagnose betrokken. Chirurg heeft fouten bij de nabehandeling ge- 

69 



I Medisch-tecnnisch handelen 

maakt. Chirurg heeft fouten gemaakt bij interne rapportage en de coordinatie. Chi-
rurg heeft ten onrechte een te afwachtende houding aangenomen. Chirurg heeft ten 
onrechte geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een penicilline-resistent 
stafylococ. 
Feiten: Aangeklaagde chirurg X en chirurg Y opereren op grand van onderlinge af-
spraken respectievelijk 65% en 35% van de patienten. Bij patient wordt door een 
neuroloog HNP vastgesteld en patient wordt op 9 september 1991 geopereerd door 
chirurg Y, die een sequestrectomie uitvoert. Post-operatief wordt patient bezocht 
door chirurg X en Y. Patient klaagt over doof gevoel in rechtervoet en rugpijn met 
uitstraling in het bekken en in de achterbenen. Gezien de pijn en het koortsbeloop 
van patient vindt ontslag enige dagen later dan normaal plaats, 18 september. Chi-
rurg Y gaat op vakantie tot 6 oktober en chirurg X neemt waar. 0p25 september ver-
zoekt de huisarts heropname ter beoordeling van mogelijke infectie in het operatie-
gebied. Patient wordt door chirurg X onder de waarschijnlijkheidsdiagnose 'post-
opera tieve infectie, waarschijnlijk discitis' opgenomen, waarbij een internist en een 
neuroloog geconsulteerd worden. Chirurg X is na 25 september niet meer daadwer-
kelijk bij de behandeling van patient betrokken. 
Er worden geen aanwijzingen voor discitis gevonden; patient blijft klagen over hef-
tige pijnen in hoofd, rug en benen. Na een lumbaalpunctie op 2 oktober, waarbij een 
troebele liquor wordt aangetroffen, wordt chirurg X op de hoogte gesteld. De con-
clusie is dat er geen verband kan zijn met de operatie. Gestart wordt met antibiotica, 
ervan uitgaand dat de verwekker van de infectie onbekend is. In de ochtend van 3 
oktober overlijdt de patient. 
Uit het obductieverslag blijkt dat sprake is van een purulente meningitis in een actief 
stadium, veroorzaakt door een, mogelijk toxinen producerende, stafylococ. 
Overwegingen: Het College acht het eerste klachtonderdeel ongegrond, daar chirurg 
Y in de periode tot 18 september verantwoordelijk was voor de post-operatieve be-
handeling. 
De andere klachtonderdelen worden gezamenlijk behandeld. Het College is van 
oordeel dat het niet stellen van de juiste diagnose niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is, 
nu een basale meningitis een zeer zeldzame complicatie bij een HNP-operatie is. De 
patient had niet de verschijnselen die normaal optreden bij een meningitis. Dit houdt 
in dat de overige onderdelen van de klacht, betrekking hebbend op het niet stellen 
van de juiste diagnose, eveneens ongegrond zijn. 
Het College is echter van oordeel dat chirurg X, gezien het niet normale post-opera-
tieve beloop, als waarnemer van zijn afwezige collega chirurg Y, onder deze om-
standigheden alert had moeten zijn op een mogelijke focale infectie en de patient 
had moeten opnemen in een academisch ziekenhuis. Het behoorde tot de neurochi-
rurgische, post-operatieve verantwoordelijkheid van chirurg X om net zo lang on-
derzoek te doen tot er met zekerheid een diagnose was gesteld. Chirurg X heeft zich 
aan zijn verantwoordelijkheid onttrokken en de behandeling van de patient onvol-
doende met zijn collega's gecoardineerd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 67 1990-1994 (neurochirurg) 	 Intraduraal proces 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende onderzoek gedaan, waardoor de diagnose te laat 
is gesteld. 
Felten: Patient heeft rugklachten met naar billen en rechterbeen uitstralende pijn. De 
chirurg verricht in november 1992 een CT-scan volgens protocol, dat wil zeggen dat 
geen constrastvloeistof intraveneus is toegediend. De chirurg vindt geen duidelijke 
afwijkingen en verwijst patient terug naar de huisarts. 
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In november 1993 wordt door een andere chirurg een MRI-onderzoek verricht, 
waarbij een intraduraal ruimte-innemend proces op het niveau L4-L5 wordt aange-
toond. 
Overzvegingen: Het College heeft begrip voor het gevoel van klager dat hem een lij-
densweg bespaard zou zijn gebleven, indien de diagnose eerder gesteld zou zijn. 
Het College acht het niet juist de chirurg hiervan een verwijt te maken. Het maken 
van een contrastfoto is slechts geindiceerd bij een twijfelachtige afwijking op de foto 
of bij persisterende radiculaire klachten. Beide componenten waren bij patient niet 
aanwezig. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

168 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Metastase 
Klacht: Chirurg heeft fouten gemaakt bij de beoordeling van de klachten van patien-
te. 
Feiten: Patiente heeft in 1991 een baarmoederextirpatie ondergaan. Zij blijft echter 
klachten houden, waarvoor zij diverse onderzoeken en CT-scans ondergaat. Er kan 
echter geen aanwijzing voor metastasen worden gevonden. De chirurg kan geen or-
thopedische verklaring voor de klachten vinden. In maart 1992 wordt opnieuw on-
derzoek verricht op grond waarvan patiente wordt doorverwezen naar een acade-
misch ziekenhuis. In augustus overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de taak van de chirurg was om te on-
derzoeken of de klachten van patiente veroorzaakt werden door botmetastasen. Uit 
het gedane onderzoek bleek hiervan geen sprake. Daarmee heeft de chirurg zijn taak 
naar behoren vervuld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

169 1990-1994 	 Fractuur groeischijf 
Klacht: Chirurg heeft een medische beoordelingsfout gemaakt. Chirurg is ernstig na-
latig geweest. 
Feiten: Patient (15 jaar) blesseert zijn voet met voetballen op zaterdag, maar röntgen-
onderzoek toont geen breuk, wel heeft patient hevige pijn. De pijn blijft ook de vol-
gende dag aanhouden en de ouders gaan met patient naar ander ziekenhuis waar 
een gebroken groeischijf wordt vastgesteld, die nog dezelfde avond wordt geope-
reerd. 
Overwegingen: Het College overweegt dat ook de radioloog die de foto's heeft beoor-
deeld, geen breuk heeft geconstateerd. Ervan uitgaand dat er geen sprake was van 
een fractuur, heeft de chirurg juist gehandeld door een zwachtel te laten aanleggen 
en spontaan herstel af te wachten. De chirurg is met betrokken geweest bij de behan-
deling op zondagochtend. Er bestaan in het ziekenhuis goede richtlijnen voor arts-
assistenten en het is niet gebleken dat het op enigerlei wijze aan de chirurg te wijten 
is geweest dat de arts-assistent hem niet heeft geraadpleegd toen hij een gipsspalk 
heeft aangelegd. Onder deskundigen bestaat overigens geen consensus over de 
meest geeigende behandeling van een fractuur als van patient. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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2. Therapie 

2a. Operatief onjuist ingrijpen 

	

170 1986-1989 	 Hemicastratie 
Klacht: Chirurg is ernstig nalatig geweest, waardoor onnodige verwiidering van de 
linkertestikel plaats vond. 
Feiten: De chirurg heeft bij patient, na verwijzing door diens huisarts, op het ver-
moeden van een kwaadaardige tumor aan de linkertestikel, een operatieve diagnos-
tische hemicastratie links uitgevoerd. Bij onderzoek door de patholoog-anatoom is 
geconstateerd dat er geen sprake was van een kwaadaardige tumor, doch van een 
granulomateuze abcederende epididymitis (bijbalontsteking). Patient heeft na de 
operatic, waarbij tevens een als toevalsbevinding geconstateerde kleine mediate lies-
breuk wordt verholpen, pijn aan de rechtertestikel gehouden en later is ook de rech-
terlies gevoelig geworden. 
Overwegingen: Het College heeft geen reden om aan te nemen dat de chirurg door 
het uitvoeren van genoemde operatie onjuist heeft gehandeld. Hij heeft de behande-
ling geverifieerd bij de voorzitter van de bij uitstek deskundig te achten groep van 
medici die zich met name met de problematiek rond de behandeling van kwaadaar-
dige gezwellen bezighouden. De ornstandigheid dat achteraf bleek dat het een aan-
doening betrof die de operatie overbodig had gemaakt, doet daaraan niet af nu aan-
nemelijk is dat, bij de stand van de medische wetenschap in 1980, door de operatie 
uit te voeren op verantwoorde wijze zekerheid kon worden verkregen over de aard 
van de geconstateerde afwijking. 
Het College is van oordeel dat de chirurg zich met schuldig heeft gemaakt aan han-
delingen die het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen dan wel 
aan schade berokkenende nalatigheid of grove onkunde. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 71 1986-1989 	 Rectopexie 
Klacht: Chirurg heeft een rectopexie uitgevoerd zonder dat deze geIndiceerd was. 
Bovendien is ten gevolge van de operatie door de chirurg een vernauwing van het 
rectum opgetreden met ernstige gevolgen voor patient. 
Feiten: Sinds patiente in 1979 een hysterectomie en een bekkenbodemoperatie on-
derging, begon zij klachten te krijgen over pijn in het rectum. Zij bezoekt hiervoor 
diverse artsen in binnen- en buitenland. Bind juli 1984 consulteert zij de aangeklaag-
de chirurg, die een kleine inwendige rectumprolaps constateert. Begin september 
1984 wordt patiente door de chirurg geopereerd, waarbij een rectopexie wordt uit-
gevoerd. Spoedig na de operatie ontstaan hevige pijnen aan de ingewanden. Voor-
geschreven laxantia helpen niet. Ben geconsulteerde specialist constateert een ver-
nauwing van het rectum. Patiente voelt niet voor weer een operatie, zodat tot con-
servatief beleid wordt besloten. De klachten blijven bestaan en patiente laat zich in 
het buitenland opereren, waarbij de ophangband van het rectum wordt gekliefd. 
Overwegingen: Bij onderzoek werd een rectale prolaps gevonden en tevens werd pa-
tiente naar de chirurg verwezen op grond van de suggestie van een partiele rectale 
prolaps. De uitgevoerde operatie heeft inderdaad een vernauwing van het rectum 
teweeggebracht, een risico dat daarbij een vernauwing optreedt, is niet uit te sluiten. 
Vaststaat dat de chirurg patiente er van te voren op heeft gewezen dat de kans op 
succes bij de operatie niet meer dan hooguit 75% was. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 72 1986-1989 (neurochirurg) 	 Trigeminus neuralgie 
Klacht: Chirurg heeft patient ten onrechte geopereerd en heeft geen acht geslagen op 
advies van collega om niet te opereren, doch een farmacologische behandeling toe te 
passen. 
Feiten: Patient is in november 1980 door de aangeklaagde chirurg geopereerd we-
gens trigeminus neuralgie, na in 1976 reeds enkele malen eerder geopereerd te zijn 
wegens hoofd- en aangezichtspijnen. 
De operatie, te weten de ingreep van Kirschner, brengt patient geen baat. De chirurg 
stelt dat hoewel vanzelfsprekend niet gegarandeerd kon worden dat patient hier-
door van zijn aangezichtspijnen verlost zou zijn, het alleszins gerechtvaardigd was 
deze betrekkelijk kleine ingreep toe te passen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg geen verwijten treft. Noch 
het feit dat de eerdere operaties de klachten van patient niet hebben weggenomen, 
noch de omstandigheid dat een der andere artsen, een farmacologische behandeling 
voorstond, brengt met zich mee dat de neurochirurg niet tot de bedoelde ingreep 
had mogen overgaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 73 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Lumbale stenose 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onoordeelkundige wijze uitgevoerd. Chirurg heeft 
onvoldoende nazorg gegeven. 
Feiten: Eind september 1984 wordt patient geopereerd door de chirurg voor een lum-
bale stenose L4/L5 ten gevolge van een gesequestreerde hernia uitgaande van de 
L41L5 discus aan de linkerzijde, welke operatie geen resultaat heeft gehad. Ten tijde 
van het indienen van de klacht is patient volledig bedlegerig. 
De chirurg stelt dat patient reeds in 1979 aan een HNP laag lumbaal aan de linker-
zijde is geopereerd. Bij de laatste operatie werd een zeer forse stenose van de lum-
baalzak achter de L4/L5 discus geconstateerd en een forse nucleus pulposus seques-
ter aan de linkerzijde onder de afgaande lumbale 5e wortel en duraalzak; voorts 
werd een gat geconstateerd in de ring van de L4/1.5 tussenwervelschijf. Op 1 no-
vember is de neuroloog in consult geroepen. Op 3 december is patient ontslagen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de klacht ongegrond is. Geen enkel ge-
concretiseerd onjuist handelen wordt de chirurg verweten; slechts wordt gesteld dat 
de operatie geen resultaat heeft gehad. Niet is gebleken dat de chirurg onjuist heeft 
gehandeld; dat geen resultaat is geboekt kan de chirurg niet worden verweten, te-
meer daar reeds in hetzelfde gebied eerder een operatie had plaatsgevonden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 74 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Heuparthroplastiek 
Klacht: Chirurg heeft op onverantwoorde wijze een beslissing genomen tot operatie 
van patiente ten gevolge waarvan zij is overleden. 
Feiten: In 1982 heeft patiente reeds een Stanmore totale heuparthroplastiek aan de 
rechterheup ondergaan. Begin 1984 staat zij op de wachtlijst voor dezelfde operatie 
aan de linkerheup. Op 4 januari 1984 wordt patiente in verband met toenemende 
dyspnoe- en instabiele angina pectorisklachten met spoed opgenomen op de afde-
ling cardiologie. Na behandeling gedurende enkele dagen verbetert de toestand van 
patiente. Op 10 januari wordt de aangeklaagde chirurg in consult geroepen. In ver-
band met de conditie van patiente wil de chirurg in eerste instantie een afwachtende 
houding aannemen. Volgens de cardioloog is patiente evenwel in een optimale con-
ditie, waama de chirurg op verzoek van de cardioloog de totale linkerheuparthro-
plastiek verricht. Vierentwintig uur na de operatie wordt patiente plotseling ernstig 
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benauwd, ondanks toediening van een infuus van theophylline en intraveneuze hy-
drocortison. Er ontstaat een tensiedaling en een recidief infarct treedt op. Op 25 ja-
nuari overlijdt patiente onder het beeld van een 'dying-heart'. 
De chirurg stelt dat patiente zelf steeds nadrukkelijk om de operatie heeft verzocht 
en voldoende is ingelicht over het bij haar bestaande extra operatierisico. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de operatie niet tegen de wil van pa-
tiente is verricht. Niet is gebleken dat patiente niet op de hoogte was van het ver-
hoogde risico. Er is nauw overleg geweest tussen de arts en de cardioloog. Nadat de 
cardioloog heeft laten weten dat patiente - onder de gegeven omstandigheden - in 
de beste conditie was om geopereerd te worden, is de chirurg overgegaan tot het 
opereren van de heup. Onder deze omstandigheden kan de chirurg niet verweten 
worden dat hij een onverantwoorde beslissing heeft genomen. 
Bes/issing: Klacht afgewezen. 

I 75 1986-1989 	 Mediate lies breuk 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld bij de behandeling van patient we-
gens een dubbelzijdige mediale liesbreuk. 
Feiten: In juli 1983 wordt patient wegens regelmatige pijnaanvallen in de onderbuik, 
aanvankelijk gelocaliseerd in de linkerlies en in de linker- en rechtertestikel, door-
verwezen naar een uroloog, die een prostatitis constateert (behandeld met vibramy-
cine), en een tweezijdige liesbreuk met preperitoneaal lipoom. De uroloog verwijst 
patient naar de aangeklaagde chirurg, die patient op 26 juli onderzoekt en een dub-
belzijdige mediate liesbreuk vindt. Operatie vindt plaats op 1 augustus. Pre-opera-
tief en post-operatief krijgt patient thromboseprophylaxe en er treden nauwelijks na-
bloedingen op. Op 3 augustus zijn het scrotum en de lieswonden wat verkleurd en 
gezwollen; de antistollingstherapie wordt gestaakt en patient krijgt drie maal daags 
2 tabletten tanderil. Patient heeft aanvankelijk lichte koorts, maar deze zakt naar nor-
male waarden. Op 8 augustus worden de hechtingen verwijderd en patient wordt 
ontslagen. Bij controle op 16 augustus wordt patient door associe gezien, daar de 
chirurg op vakantie is, waarbij goed genezen littekens gezien worden. Patient gaat 
op vakantie naar het buitenland en keert half oktober in Nederland terug. 
De huisarts verwijst patient naar de chirurg, die constateert dat de rechtertestikel 
vast aanvoelt en de chirurg verwijst patient naar de uroloog. De behandeling van de 
chirurg vindt daarmee een einde. Bij nader urologisch onderzoek wordt geconsta-
teerd dat de rechtertestikel opgetrokken is en dat er een status is na een hematoom 
in het scrotum ter rechterzijde. In januari 1984 wordt patient in een academisch zie-
kenhuis verder behandeld en een atrofische testikel links in het scrotum en een 
kleine, steenharde, niet-pijnlijke testis rechts in de lies worden geconstateerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel, dat blijkens het verslag van de deskundi-
ge, het weinig waarschijnlijk is dat er een causaal verband bestaat tussen het scrotale 
hematoom en de later geconstateerde afwijkingen aan de testikels en is een zodanig 
verband slechts mogelijk, indien er een direct letsel is geweest van het arteriele of ve-
neuze systeem met resterende minimale circulatie. Ter verklaring van het eindresul-
taat van de operatie is een veelheid van oorzaken denkbaar. Enige aanwijzing dat de 
chirurg de ingreep niet lege artis heeft verricht, ontbreekt. In casu is een dubbelzijdig 
en symmetrisch letsel opgetreden, waardoor ernstig rekening moet worden gehou-
den met de mogelijkheid dat een congenitale, doorgaans tweezijdige en symmetrisch 
voorkomende afwijking in de collaterale circulatie bestond, die bij de operatie is be-
schadigd. Het niet onderkennen en daarom laederen van deze abnormale circulatie 
kan de chirurg echter niet als een kunstfout worden aangerekend. 
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Terzijde maakt het College de bemerking dat de verslaglegging op sommige onder-
delen ernstig heeft tekortgeschoten. In de status is geen aantekening gehouden van 
de post-operatieve controles van de chirurg en zijn collegae, die tijdens patients ver-
blijf in het ziekenhuis de zaalronden uitvoerden. Ook van de bevindingen van de 
nacontrole is in de status geen aantekening gehouden. Het College ziet echter geen 
verband tussen het eindresultaat van de behandeling en de manco's in de verslag-
legging, zodat deze niet van belang zijn voor de eindbeslissing op de klacht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

176 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Meniscusoperatie 
Klacht: Chirurg heeft een emstige fout gemaakt tijdens een operatie bij patiente. 
Feiten: Patiente heeft een meniscusoperatie ondergaan, waarbij een dusdanig ernsti-
ge fout wordt gemaakt, dat patientes gezondheidstoestand zeer verslechtert en tot 
haar dood leidt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat voor het in het klaagschrift gestelde 
oorzakelijke verband tussen de tijdens de door de chirurg uitgevoerde meniscusope-
ratie gemaakte fout en de nadien beweerdelijke verslechterde gezondheidstoestand 
van patiente, geen enkele grond in het klaagschrift is genoemd. Het College heeft 
dan ook geen aanknopingspunt in het klaagschrift of in de daarop ingediende aan-
vullingen gevonden de klacht aan de chirurg ter beantwoording voor te leggen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de klacht aanleiding geeft om een verweerschrift te 
vragen aan de orthopedisch chirurg. De klacht is niet van onbeduidende aard en niet 
is gebleken dat de klacht kennelijk ongegrond is, aangezien de chirurg nog niet zijn 
visie op onderzoek en behandeling heeft gegeven en zich niet over de emstige klacht 
heeft uitgelaten. 
Het CMTC vernietigt de beslissing van het MTC en verwijst de zaak terug om te 
worden hervat in stand waarin zij zich beyond. In 1989 wordt de zaak hervat. In eer-
ste aanleg wordt klaagster niet ontvankelijk verklaard in haar klacht. Het Centraal 
College bevestigt deze beslissing. 

177 1986-1989 	 Stenose 
Klacht: Chirurg heeft gedurende een vaatoperatie een kunstfout gemaakt ten gevolge 
waarvan patiente pijn en gevoelloosheid aan het linkerbeen heeft opgelopen. Chi-
rurg heeft ontkend dat iets is misgegaan tijdens de operatie en heeft ten onrechte pa-
tientes klachten gebagatelliseerd. 
Feiten: Chirurg heeft begin december 1985 bij patient middels endarteriectomieen en 
verwijdingsplastieken een stenose in de linkerarteria iliaca extema en een afsluiting 
in de linkerarteria poplitea opgeheven. 
Eind januari 1986 ziet de chirurg patiente enkele dagen voor de geplande nacontrole 
in verband met pijnklachten en een gevoel van doofheid in het linker(onder)been. 
De chirurg duidt de klachten als mogelijk passend bij een saphenusneuralgie en in 
het verloop van de nervus saphenus en geeft een injectie met een locaalanaestheti-
cum. Op 5 februari heeft patiente nog steeds dezelfde klachten. Op 19 maart verwijst 
de chirurg patiente bij een volgende nacontrole naar een anesthesioloog om de pijn 
te bestrijden. Deze schrijft haar een zenuwstimulator voor. Op 28 mei treft de chi-
rurg tijdens lichamelijk onderzoek bij palpatie geen pulsaties aan over de linkerarte-
ria poplitea. Nadien verricht rontgenologisch vaatonderzoek wijst uit dat het gere-
construeerde linkerfemoro-popliteale-traject is afgesloten. Op 26 juni opereert de 
chirurg patiente opnieuw en voert een lumbale sympathectomie en een reconstructie 
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van het afgesloten linkerfemoro-popliteale-traject middels overbrugging door een 
homoloog veneus transplantaat ult. 
Enige uren na de operatie treedt een acute trombosering van de bypass op. De chi-
rurg behandelt deze complicatie enige uren na het optreden middels chirurgische re-
interventie. De post-operatieve nazorg is door de waarnemer van de chirurg ver-
richt, daar chirurg met vakantie is gegaan. Na haar ontslag uit het ziekenhuis heeft 
pa tiente zich tot een andere chirurg gewend voor de nacontrole en verdere behan-
deling. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat op grond van de stukken niet is komen 
vast te staan dat de pijnklachten van patiente hun oorzaak vinden in de beschadi-
ging van de nervus saphenus tijdens de operatie van december 1985. Wells mogelijk 
dat zich een complicatie heeft voorgedaan, maar dit wil niet zeggen dat de chirurg 
een tout heeft gemaakt of onzorgvuldig heeft gehandeld. 
Ook het tweede klachtonderdeel treft geen doel. Patiente heeft, gezien de tegenstrij-
dige beweringen van partijen, niet aannemelijk kunnen maken dat de chirurg haar 
klachten zou hebben gebagatelliseerd. Evenmin is gebleken van eventueel tegen be-
ter weten in ontkennen door de chirurg. De chirurg heeft tijdig nadat de pijnkLachten 
aan hem kenbaar gemaakt waren, actie ondernomen en patiente naar de afdeling 
pijnbestrijding verwezen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 78 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Blepharochalazis 
Klacht: Chirurg heeft operatie op ondeskundige wijze verricht. 
Feiten: Patiente heeft begin augustus 1984 op medisch advies een opera tie aan haar 
oogleden ondergaan wegens duidelijke blepharochalazis met sterke ptosis van on-
derooglidshuid en enig subcutaan oedeem. Patiente stelt dat zij sindsdien pijn heeft, 
tranende ogen, gezichtsvermogen is aangetast en de oogwimpers onder beide oog-
leden zijn verdwenen, terwip de chirurg de garantie had gegeven dat deze behou-
den zouden blijven. 
De chirurg stelt de operatie met patiente besproken te hebben en haar er op gewezen 
te hebben dat de oogleden na de operatie gedurende lange tijd gezwollen zouden 
kunnen zijn. 
Overwegingen: Volgens een getuige-deskundige heeft de prae-, per- en post-operatie-
ve behandeling medisch gezien volkomen correct plaatsgevonden. De conclusie dat 
de chirurg geen verwijt treft, neemt het College over. Het bezwaar dat tot de opera-
tie leidde is verholpen. De toestand die ten tijde van het indienen van de klacht nog 
niet geheel in orde was, is half februari 1985 praktisch normaal. Enig verband tussen 
operatie en de achteruitgang van het gezichtsvermogen van patiente heeft het Colle-
ge niet kunnen vaststellen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 79 1986-1989 (orthopedist* chirurg) 	 Elleboogprothese 
Klacht is ingediend door de regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Klacht: Chirurg heeft een operatie verricht waarvoor de infrastructuur van het zie-
kenhuis in kwestie tekort schiet. Chirurg heeft niet voldaan aan de voorwaarden die 
gelden voor het inbrengen van een nieuw implantaat. 
Feiten: Bij een 49-jarige patient wordt een cementloze Liibeckse totale elleboogpro- 
these geImplanteerd. Volgens de Inspecteur is een dergelijke implantatie nog nim- 
mer in enig ziekenhuis geschied. De poging mislukt en er ontstaat een situatie die 
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slechter is dan de oorspronkelijke. Tijdens de operatie doen zich problemen voor die 
niet op adequate wijze kunnen worden opgelost. De Inspecteur is van mening dat bij 
een experiment als in casu, een multidisciplinair team betrokken had moeten zijn. 
De chirurg voert als verweer aan, dat de toepassing van cementloze protheses niet 
nieuw is en al sinds 1982 met succes aangewend wordt voor therapeutische doel-
einden op heup-, voet-, en kniegewrichten. Tot het moment van de operatie heeft de 
chirurg deze techniek reeds toegepast in operaties bij 120 patienten (bij heupen en 
sporadisch bij knieen). Al komt plaatsing van een elleboogprothese zelden voor, de 
chirurg heeft ervaring met plaatsing van cementhoudende elleboogprothesen. De 
keuze voor plaatsing van de prothese bij een relatief jonge patiente is in samen-
spraak met de patiente gemaakt, nadat patiente duidelijk op de risico's is gewezen. 
De prothese is in Lubeck vervaardigd in overleg met twee Duitse hoogleraren. Tij-
dens de eerste operatie blijkt de prothese veel te groot. Begin juni 1986 is een nieuwe, 
fijnmazige prothese gdmplanteerd door de chirurg samen met een collega en vol-
doet tot nu toe naar tevredenheid. Patiente wil nu ook haar rechterarm door de chi-
rurg laten behandelen, 
Overwegingen: Het College deelt het standpunt van de geraadpleegde deskundige 
dat er geen sprake is van een experiment. De Inspecteur heeft niet gesteld - noch is 
gebleken - dat de chirurg de techniek van het aanbrengen van elleboogprothesen 
niet zou beheersen. Niet is komen vast te staan dat de traditionele (cement-)techniek 
beter zou zijn dan de door de chirurg toegepaste cementloze techniek. De chirurg 
heeft verantwoord gehandeld en vooraf voldoende overleg gepleegd met andere 
deskundigen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

180 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Bovenlipcorrectie 
Klacht: 
1. De operatie door de chinirg uitgevoerd heeft geen resultaat gehad. 
2. Chirurg is de gedane toezegging, inhoudende dat tijdens de operatie tandheel-

kundige hulp zou worden verleend, niet nagekomen. 
Feiten: 
1. Echtgenote van klager is tot 1951 in een academisch ziekenhuis behandeld we-

gens een linkszijdige lip-kaak-gehemeltespleet. In mei 1985 wordt zij door de 
huisarts naar de aangeklaagde chirurg doorverwezen met het verzoek om een 
correctie van haar bovenlip. In januari 1986 vindt de operatie plaats, waarbij de 
chirurg de continulteit van de kringspier herstelt. De chirurg ziet af van uitwen-
dige correctie. 
De chirurg stelt dat door de gedane correctie het litteken nauwelijks meer opviel 
en de positie van de linkerneusvleugel verbeterd was, reden waarom afgezien is 
van uitwendige correctie, die tot hernieuwde littekenvorming zou leiden. 

2. Patiente heeft een angstcomplex ten aanzien van tandartsen. De chirurg zegt toe 
dat tijdens de operatie tandheelkundige hulp zal worden verleend. De in consult 
geroepen tandarts weigert evenwel de gevraagde hulp te verlenen. 
De aangeklaagde chirurg brengt in zijn verweer naar voren dat de door hem ge-
consulteerde tandarts niet te bewegen was een behandeling uit te voeren daar de 
benodigde apparatuur niet aanwezig was. 

Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel dat voor een goede beoordeling van dit verwijt 

voorop gesteld dient te worden dat de chirurg zijn werkzaamheden uitvoert 
in het kader van een inspanningsverbintenis. Dit heeft tot gevolg dat de chi-
rurg geen garanties kan of hoeft te geven dat het beoogde resultaat ook daad- 
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werkelijk wordt bereikt. Van de chirurg mag daarentegen wel worden ver-
wacht dat hij die zorg betracht, die volgens de normale eisen van hem mag 
worden verlangd. 
In casu is niet vast komen te staan dat de chirurg niet de vereiste zorg aan pa-
tiente heeft besteed. De operatie is technisch geslaagd. Het College is van oor-
deel dat aan de chirurg de nodige vrijheid mag worden gegund om die me-
thode te lciezen die hem op dat moment opportuun voorkomt. De chirurg 
heeft gemotiveerd aangegeven om welke redenen hij besloten heeft uitwendi-
ge correctie achterwege te laten. 

ad 2. Het College is van oordeel dat evenals de chirurg ook de tandarts het recht 
heeft de omvang en de aard van de ingreep zelf vast te stellen. Aan de chirurg 
kan niet verweten worden dat de tandarts tijdens de operatie niet tot behan-
deling is overgegaan. De chirurg had beter een voorbehoud kunnen maken 
met betrekking tot de nog te verkrijgen instemming van de tandarts. Dit ver-
wijt is niet van een zodanige aard dat daarvoor een tuchtrechtelijke maatregel 
op zijn plaats is. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

181 1986-1989 	 Total hip 
Klacht: Ten gevolge van het op onjuiste wijze aanbrengen van een heupkopprothese 
door de chirurg is het been van patiente verkort. 
Felten: Patiente heeft op 11 november 1980 een mediale collumfractuur opgelopen, 
die de chirurg heeft behandeld door een kop/halsprothese volgens Moore aan te 
brengen. Op 12 december volgt ontslag, waarbij fysiotherapie wordt voorgeschre-
ven. Gedurende de daarop volgende 9 maanden bezoekt patiente de arts diverse m-
alen voor controle, waarbij zij goed vooruit gaat. Pas in mei 1983 consulteert patiente 
de arts wegens pijnklachten in de lirtkerheup. De chirurg verwijst patiente naar een 
orthopedisch chirurg. Deze constateert dat de Mooreprothese niet heeft losgelaten, 
maar dat er een toenemende protrusie bestaat van de heup in de gewrichtskom, 
waardoor het linlcerbeen anderhalve centimeter is verkort. De functie van de heup is 
niet slecht maar alle bewegingen zijn pijnlijk. De heup wordt verwijderd en een tota-
le kunstheup worth geplaatst. 
Overwegingen: De door patiente aangeduide toestand is het gevolg van een geleide-
lijk doordringen van de heupkop in de gewrichtskom. Dit is een niet verwijtbare 
complicatie van het aanbrengen van een heupkopprothese volgens Moore, die zich 
vooral bij oudere patienten kan voordoen. 
Beslissing .  Klacht afgewezen. 

1 82 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Luxatie ulna 
Klacht: Chirurg heeft ingreep op onzorgvuldige wijze verricht. Verslaglegging is on-
zorgvuldig geweest. 
Feiten: Op grond van pijnklachten in de rechterpols heeft de chirurg een luxatie van 
de ulna verondersteld, mogelijk op basis van reumatoide arthritis. De chirurg ver-
richt begin 1985 een resectie van het ulnakopje. Nadien nemen pijnklachten alleen 
maar toe en patiente laat door een orthopedisch chirurg een nettoyage van de ulna-
rest en een peesplastiek verrichten. Ook deze ingreep brengt geen oplossing. 
Overwegingen: Het College is met de deskundige van oordeel dat de chirurg uit or-
thopedisch oogpunt niet onaanvaardbaar heeft gehandeld. Niet is gebleken dat de 
chirurg lets te maken heeft gehad met het niet aanwezig zijn van het operatieverslag 
in de patientenstatus, zodat hem daarover geen verwijt gemaakt kan worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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183 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Borstvergroting 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg heeft pa-
tiente onvoldoende gdinformeerd. 
Feiten: Begin november 1986 is bij patiente een borstvergrotende operatie gedaan 
door de chirurg. De ingreep is via axillaire incisie verricht en in de extra enveloppe, 
die om de prothese zit, heeft de chirurg 5 mg depomedrol corticosterdiden en 40 mg 
garamycine gdnjecteerd ter voorkoming van kapselschrompeling en afstoting van 
de gdimplanteerde prothese. De operatie verloopt goed en bij nacontroles blijken 
geen bijzonderheden. Een jaar nadien, augustus 1987, wordt een dreigende perfora-
tie boven het litteken van de linkerborst geconstateerd. Prothese wordt verwijderd, 
en opnieuw ingebracht. Bij controle blijken geen klachten. In oktober wordt patiente 
bij controle door collega gezien, wegens vakantie van de chirurg. Patiente klaagt 
over dunne huid van borst. Collega neemt de behandeling op verzoek van patiente 
over. De collega blijkt op diverse punten van mening te verschillen ten aanzien van 
de behandeling van patiente. 
Overwegingen: Het College is met de deskundige van oordeel dat het inbrengen van 
de prothesen op verantwoorde wijze is gebeurd. Bij gebreke van (vaststaande) feite-
lijke grondslag wat betreft het wel of niet voorlichten van patiente, blijft dit klacht-
onderdeel buiten beschouwing. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

184 1986-1989 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg is onzorgvuldig geweest bij operatie ten gevolge waarvan vingers 
zijn geamputeerd. 
Feiten: Patiente heeft een maagverkleiningsoperatie ondergaan. Enkele uren na de 
operatic blijkt de bloedcirculatie in de vingertoppen te stagneren. Een week nadien 
moeten,vier vingers worden geamputeerd. 
Overwegingen: Het College heeft uit de stukken niet kunnen afleiden dat de operatic 
met lege artis is uitgevoerd. De bloedcirculatieproblemen hebben zich pas later voor-
gedaan. Patiente was toen niet meer onder behandeling van de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

185 1986-1989 	 Chemodectoom 
Klacht is tevens ingediend tegen andere chirurg (zie ook I 310 par. II 1). 
Klacht: Chirurg X heeft geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een che-
modectoom. Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld tijdens de ingreep. 
Feiten: Zie I 310 par. II 1. 
Overwegingen: Patiente heeft reeds tegen chirurg X klachten ingediend, die bij beslis-
sing op 9 april 1984 ongegrond zijn verklaard. 
Het College is van oordeel dat de operatic lege artis is uitgevoerd en dat de klachten 
ongegrond zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

186 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Heuparthroplastiek 
Klacht: Chirurg heeft op onjuiste wijze gehandeld bij de operatic van patient. 
Feiten: In 1977 ondergaat patient een totale heuparthroplastiek rechts. Hij wendt zich 
in september 1987 met ernstige pijnklachten tot de chirurg. Tijdens een onderzoek 
constateert de chirurg een loslating van de prothese. Op 21 juni 1989 wordt een 
tweede arthroplastiek verricht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg geen verwijten zijn te ma- 
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ken en acht de klacht ongegrond. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 87 1986-1989 	 Thoractomie 
Klacht: Chirurg heeft bij de verrichte ingreep kunstfouten gemaakt. 
Feiten: Bij patient wordt door de chirurg een thoracotomie verricht in verband met 
een schatwond in de lirtkerborsthelft van patient. Patient stelt dat door toedoen van 
de chirurg een Rinke gewrichtsbeschadiging is ontstaan aan de linkerschouder. 
Onbetwist wordt door de chirurg gesteld dat v66r de thoracotomie al een letsel aan 
de schoudermusculatuur is toegebracht door het schot. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit Sets blijkt dat de ingreep door de 
chirurg Set goed zou zijn verricht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

188 1986-1989 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg heeft foutieve handelingen verricht bij de ingreep. Chirurg heeft aan 
patient pre-operatief geen informatie verstrekt over de mogelijkheid van een andere 
operatietechniek. 
Felten: Chirurg verricht bij patient een rectumamputatie, waarbij een definitief ileo-
stoma wordt aangelegd. Tien dagen later moet een perineumabces worden ontlast, 
waarna patient in redelijk goede conditie is ontslagen. Post-operatief blijkt in de 
buikwand ter hoogte van het abces een littekenbreuk aanwezig. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het optreden van een littekenbreuk een 
complicatie is die bij een operatie als de onderhavige kan optreden. Dit kan de chi-
rurg niet als tuchtrechtelijk verwijtbaar aangerekend worden. Het College acht het 
niet mogelijk opheldering te verkrijgen over dat wat partijen pre-operatief met el-
kander hebben besproken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat voor het verwijt van een verkeerde keuze pas ruimte 
is, zodra de chirurg in redelijkheid Set tot zijn keuze had kunnen komen. Dit was in 
casu Set het geval. Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 89 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	Nervus peroneus profundusbeschadiging 
Klacht: Chirurg heeft operatie onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd. Chirurg heeft 
patiente onvoldoende gelnformeerd over mogelijke complicaties van de voorgeno-
men ingreep. 
Felten: Patiente wordt wegens ernstige knieklachten geopereerd. Het betreft een cor-
rectie van de stand van het onderbeen. Post-operatief worden bewegingsproblemen 
aan de grote teen van de rechtervoet en doofheid tussen eerste en tweede teen ge-
constateerd. Toen na vijf maanden de problemen niet voldoende waren afgenomen, 
heeft de chirurg bewerkstelligd dat door een neurochirurg nader onderzoek is ge-
daan, waarbij is komen vast te staan dat de nervus peroneus pro fundus is bescha-
digd en verkleefd is met een botgedeelte. Van operatief herstel is afgezien omdat de 
kans op werkelijk herstel te gering wordt geacht. De chirurg stelt dat aan patiente 
v661- de operatie is meegedeeld dat een zodanige complicatie kan optreden bij een 
dergelijke operatie. 
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Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg volgens de gebruikelijke en 
beproefde technieken heeft gewerkt. De beschadiging is weliswaar door de operatie 
ontstaan, maar moet worden aangemerkt als een aan de operatie verbonden risico. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

190 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Liposuctie 
Klacht: Chirurg heeft patiente onzorgvuldig behandeld met als gevolg dat haar situa-
tie slechter is dan voorafgaand aan de behandeling. 
Feiten: Patiente wendt zich tot de chirurg met verzoek om liposuctie van gezicht en 
onderkin. De ingreep wordt in mei 1988 verricht en patiente krijgt een compressie-
kapje mee met de instructie dit 5 tot 7 dagen continu te dragen, en gedurende een 
week daarna in de nacht. De gemaakte controle-afspraak na een week wordt door 
patiente afgezegd, evenals een afspraak voor eind september. Pas in november komt 
patienle weer en toont zich bijzonder ontevreden over het resultaat. De chirurg con-
stateert dat het verwachte resultaat is bereikt, maar dat het gebied waar geen lipo-
suctie was verricht tekenen van elasticiteitsverlies vertoont. Chirurg stelt een second 
opinion voor zonder patiente daarvoor de kosten te berekenen. Een geconsulteerde 
hoogleraar plastische chirurgie stelt bij patiente in september een ooglidcorrectie te 
hebben uitgevoerd en daarbij geen bijzonderheden aan haar gezicht te hebben ge-
constateerd en dat er sprake is van normale veroudering van de huid. 
Overwegingen: Het College acht het niet aannemelijk dat de chirurg niet volgens de 
regels heeft gehandeld en dat hij tekort is geschoten in de zorg die patiente van hem 
kon verwachten. Het is niet aannemelijk dat er verband bestaat tussen de door de 
chirurg uitgevoerde behandeling en de daarna opgetreden verslapping van de 
wanghuid. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

191 1986-1989 	 Amputatie 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte tenen van patients voet geamputeerd. 
Feiten: Op 27 oktober wordt bij patient, die lijdt aan diabetes, een necrotomie verricht 
van de linkerhallux I, waarbij toestemming van de patient ontbreekt. Op 30 oktober 
wordt tot een voorvoetamputatie overgegaan, waarvoor de toestemming uitdrukke-
lijk wordt gevraagd. De uitbreiding van de ontsteking en de necrose blijkt veel gro-
ter dan uitwendig zichtbaar is. 
Overwegingen: Het College is met de deskundige van oordeel dat voor een goede be-
oordeling van de situatie niet alleen op een rontgenfoto kan worden afgegaan. Het is 
noodzakelijk dat het gehele beeld in ogenschouw wordt genomen. Het kan voorko-
men dat tijdens de exploratie blijkt dat de necrose zich heeft uitgebreid. Het College 
is van oordeel dat de chirurg zeer zorgvuldig te werk is gegaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

192 1986-1989 	 Vasectomie 
Klacht: Chirurg heeft kunstfouten gemaakt tijdens de bij patient uitgevoerde opera-
ties. 
Feiten: Bij patient wordt in februari 1987 een vasectomie verricht door de chirurg. 
Patient houdt hevige pijn aan het scrotum. Na enkele maanden ontstaan beiderzijds 
granulomen. De chirurg verwijdert die in november operatief. Een atrofie van de 
linkertestikel treedt op. De hevige pijnen vormen voor patient een zware psychische 
belasting. De chirurg stelt patienten altijd te wijzen op mogelijke complicaties, als 
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blijvende pijn en mislukken. Patient heeft tegenover de chirurg nooit geklaagd over 
pijnen. 
Overwegingen: Het College overweegt dat de atrofie van de linkertestikel los staat 
van de pijn na de vasectomie. Niet aantoonbaar is dat de chirurg de vasectomie niet 
op correcte wijze heeft uitgevoerd. Het College gaat ervan uit dat de atrofie vermoe-
delijk is veroorzaakt door een beschadiging van een bloedvat tijdens de verwijdering 
van de granulomen. Bij een operatie als deze is het ra ken van een bloedvat veelal 
niet te vermijden. Het College gaat ervan uit dat de chirurg ook de tweede operatie 
lege artis heeft uitgevoerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

193 1986-1989 	 Bypass 
Klacht: Chirurg heeft bij patiente op onzorgvuldige wijze een bypassoperatie uitge-
voerd. 
Feiten: Ten gevolge van een doorgemaakte trombose blijkt het diepe veneuze sys-
teem na een phlebografie en herhaalde Doppleronderzoeken van het linkerbeen 
insufficient. IDe chirurg legt patiente in vele gespreklcen uit wat de oorzaak van haar 
klachten is en wat de behandelingsmethoden zijn. Patiente voelt niet voor een con-
servatieve behandeling. Chirurg voert een bypassoperatie uit, die niet succesvol is. 
Overwegingen: Het College heeft niet kunnen vaststellen dat er tijdens of na de ope-
ratie iets gebeurd is, waarvan de chirurg tuchtrechtelijk een verwijt kan worden ge-
maakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 94 1986-1989 (cardiopulmonaal chirurg) 	 Bypass/stenose 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. 
Felten: Bij patiente wordt een bypassoperatie verricht. Na een voorspoedig herstel is 
patiente ontslagen. Twee weken nadien meldt patiente zich op eigen initiatief bij het 
ziekenhuis, alwaar drie dagen later een hartkatheterisatie wordt uitgevoerd, waarbij 
een vernauwing in de LAD wordt geconstateerd, direct na de anastomose van de 
graft op de LAD. Na de katheterisatie manifesteert zich een cardiogene shock en ont-
wikkelt zich een voorwandinfarct. Een week nadien overlijdt patiente. Klager, echt-
genoot van patiente, stelt dat de chirurg de door hem aangelegde bypass niet heeft 
aangesloten na de stenose, maar Op deze stenose. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat volgens de stukken een stenose ná de 
kunstmatige verbinding is geconstateerd. De klacht van klager moet daarom feitelijk 
onjuist worden geacht. Ook het voorspoedig herstel van patiente doet veronderstel-
len dat de bypass lege artis is aangebracht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 95 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Extensorenplastkk 
Klacht: Chirurg is ondeskundig te werk gegaan bij operaties bij patiente verricht. 
Felten: Wegens afwijkingen aan de tenen is patiente door de huisarts naar de chirurg 
verwezen. De chirurg voert op 30 augustus bij patiente aan beide voeten een exten-
sorenplastiek uit volgens Jones. Daarbij wordt ter fixatie een longitudinale pen inge-
bracht. Deze pen wordt op 9 oktober verwijderd. Op 17 december constateert de chi-
rurg dat de tweede teen van de rechtervoet een hamerteenstand vertoont als gevolg 
van het mislukken van de tenodese. Op 16 januari 1980 voert de chirurg een PIP-ar-
throdese uit die met een pen wordt gefixeerd, welke op 17 maart wordt verwijderd. 
Patiente komt op 24 april met rugklachten op spreekuur van de chirurg, die een 
spondylolysis van 13 vaststelt De clarurg adviseert aangepaste schoenen. 
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Overwegingen: Het College komt tot het oordeel op grond van de stukken, dat de chi-
rurg lege artis heeft gehandeld. Het College sluit niet uit dat het resultaat van de 
operaties met het effect heeft opgeleverd dat patiente ervan verwachtte, maar met is 
komen vast te staan dat de klachten welke patiente thans ondervindt, zijn toe te 
schrijven aan het onjuist uitvoeren van de operaties. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

196 1990-1994 	 Ulnaropathie 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. 
Feiten: De chirurg voert eind mei 1986 een appendix-operatie uit bij patiente. Kort 
daarna heeft patiente nagenoeg geen macht meer over haar linkerhand en zenuw-
prikkelingen in linkerarm en -hand. Na ontslag uit ziekenhuis verwijst huisarts pa-
tiente naar neuroloog. Enkele maanden nadien wordt bij operatie van de elleboog de 
diagnose op ulnaropathie gesteld. Na de operatie zijn klachten met betrekking tot de 
bovenarm opgeheven, de andere klachten blijven bestaan en patiente is arbeidsonge-
schikt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de samenhang tussen de ligging van de 
arm tijdens de operatie en de door patiente gesignaleerde klachten niet met zeker-
heid kan worden vastgesteld. Gelet op de bevindingen tijdens de later uitgevoerde 
operatie aan de linkerarm van patiente, kan een luxatie ten gevolge van de narcose 
van een eerder letsel niet uitgesloten worden geacht. Zo al een verband aannemelijk 
zou moeten worden geacht, dan nog zou de chirurg geen verwijt te maken zijn, daar 
de chirurg ter rechterzijde van de operatietafel staat en de aanwezige anesthesioloog 
in de linkerarm een injectie geeft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

Pertrochantere collum 
II 7 MTC Groningen 19 januari 1990, TGR 1991/21 	 femoris fractuur 
Klacht is ingediend door de Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Klacht: Chirurg is ernstig in gebreke gebleven en heeft vertrouwen in de stand der 
geneeskundigen ondermijnd. 
Feiten: Wegens het vermoeden van een heupfractuur is patient (79) door huisarts 
naar de chirurg verwezen. Er wordt een pertrochantere collum femoris fractuur 
rechts gevonden. Patient worth door de chirurg aan de linker-, in plaats van aan de 
rechterheup geopereerd. Een week later wordt de rechterheup alsnog geopereerd. 
Een maand nadien is patient overleden. Chirurg heeft geen excuus kunnen en willen 
aanvoeren, bovendien heeft hij pas een week na dato melding gemaakt van het feit. 
De chirurg geeft als verklaring dat patient, anders dan gebruikelijk, zonder pleister-
rekverband naar de operatiekamer is gebracht, waardoor niets aan haar was te zien. 
Pas bij het maken van het operatieverslag ontstaat bij de chirurg twijfel. Chirurg er-
kent dat tijdens de operatie bij hem sprake was van onoplettendheid. De chirurg 
wijst erop dat hij niet tot een FONA-melding verplicht was, maar dat hij dat wel 
heeft gedaan, direct nadat duidelijk was dat er een fout was gemaakt. 
Overwegingen: Het College acht geen verontschuldiging aanwezig voor de door de 
chirurg begane fout. De chirurg dient aan de hand van de door hem bestudeerde fo-
to's en de status vast te stellen waar de operatie dient te geschieden alvorens daad-
werkelijk tot operatie over te gaan. 
Het pas na een week melding maken van de gebeurtenis bij de directie acht het Col- 
lege eveneens laakbaar. Ook al zou in het toelatingscontract van de chirurg bij het 
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ziekenhuis formeel geen meldingsplicht zijn opgenomen, dan nog moet het de chi-
rurg duidelijk zijn geweest, dat op hem de morele plicht rust van melding. 
Beslissing: Berisping. 

197 1990-1994 	 Circumcisie 
Klacht: Chirurg heeft operatie bij baby op onzorgvuldige wijze uitgevoerd en even-
min een goede voor- en nazorg in acht genomen. 
Feiten: Bij drie maanden oude zoontje van klager is een navelbreukoperatie en tevens 
een religieuze besnijdenis uitgevoerd. De ouders zijn niet tevreden over het resul-
taat, bovendien heeft het kind pijn geleden en is overstuur geweest. 
Overwegingen: Het College kan zich voorstellen dat een zojuist uitgevoerde circum-
cisie bij een drie maanden oude baby geen fraaie aanblik biedt. Met de wondgene-
zing van een dergelijke ingreep is ongeveer 2 maanden gemoeid. Uit een latere uit-
spraak van een plastisch chirurg blijkt dat de circumcisie goed is genezen. Niet aan-
nemelijk is geworden dat de behandeling onjuist of onzorgvuldig is geschied. De 
klacht dat het kind overstuur was en pijn leed is op zichzelf genomen wellicht juist, 
maar niet aanwijsbaar een gevolg van de behandeling van de chirurg. 
De klachten over opname en ontslag hebben geen betrekking op de chirurg, althans 
kunnen hem niet aangerekend worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

198 1990-1994 	 Lies breuk 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten bij de behandeling van patient; tevens heeft hij 
patient onvoldoende voorlichting gegeven. 
Feiten: Patient is in 1986 drie maal geopereerd in het KNO-gebied. Post-operatief is 
een trigeminus neuralgie opgetreden en behandeld. In aansluiting op een tonsillec-
tomie is een acute retentie opgetreden, waarna spontane mictie niet meer op gang 
komt. Aan de chirurg wordt op verdenking van lymfadenitis gevraagd een explora-
tie uit te voeren. Behalve lymfomen worden geen afwijkingen gevonden; een media-
te breuk wordt met een plastiek behandeld. Post-operatief treden wondgenezings-
stoornissen op, waarvoor patient behalve poliklinisch ook klinisch wordt behandeld. 
Bij ontslag is de mictie hersteld. In mei 1989 wordt patient geopereerd door andere 
chirurg, waarbij sprake blijkt van een liesbreuk. Patient blijft echter voor 30% afge-
keurd. 
Overwegingen: Het College heeft kennis genomen van verklaringen van diverse chi-
rurgen, waaruit blijkt dat geen bevredigende verklaring is gevonden voor zowel de 
mictieproblemen als pijnklachten. Len zakelijk verband tussen klachten die reeds te-
voren aanwezig waren en de behandeling van de chirurg is Set aannemelijk. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

199 1990-1994 (neurochirurg) 	 Hernia nuclei' pulpasi 
Klacht: Chirurg heeft bij operatieve ingreep bij patiente foutief gehandeld. Chirurg 
heeft patiente onvoldoende gewezen op de medische risico's van de ingreep. 
Feiten: Patiente richt zich tot de chirurg met rugklachten. Er blijkt sprake van een 
hernia en de chirurg stelt dat een operatie een laatste mogelijkheid biedt op vermin-
dering van patientes klachten. 
Overwegingen: Het College overweegt dat in de klacht in het geheel Set wordt aan-
gegeven waaruit de fout van de chirurg bestaat, evenmin terzake waarvan de chi-
rurg in zijn informatieplicht is tekortgeschoten. Door dit Set te doen wordt de chi-
rurg in zijn procesbelangen geschaad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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I 100 1990-1994 	 Maagoperatie 
Klacht: Chirurg heeft tijdens de operatie van patient onzorgvuldig gehandeld ten ge-
volge waarvan hij psychische en lichamelijke problemen heeft. 
Feiten: In 1979 heeft patient een maagoperatie ondergaan en nadien, ten gevolge van 
losgeraakte hechtingen, wordt nogmaals ingrepen. Patient heeft nog steeds last van 
'buikpijn en ontlasting'. De chirurg ontkent dat hechtingen zijn losgelaten of zenu-
wen zouden zijn doorgesneden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de klacht duidelijk en gemo-
tiveerd heeft weersproken en het onaannemelijk moet worden geacht, dat patient 
zijn stellingen nader zou kunnen staven met bewijzen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 101/102/103 1990-1994 	 Lymfoedeem/amputatie 
Klacht is tegen drie chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft amputatie zonder enige medische noodzaak verricht. Chirurg 
heeft onvoldoende gewezen op de nadelen die aan amputatie verbonden zijn. Chi-
rurg heeft patient slecht begeleid. Chirurg had amputatie zonder meer moeten wei-
geren, ondanks het feit dat patient deze zelf wenselijk achtte. 
Feiten: Wegens progressief lymfoedeem wordt patient ter evaluatie opgenomen op 
afdeling waar de aangeklaagde chirurg een der chefs de clinique is. Bij onderzoek 
blijkt dat patient zijn voet niet belast; het onderbeen is afunctioneel en staat in spits-
voetstand. Bij de diagnostiek en de behandeling worden diverse specialisten betrok-
ken. Een oorzaak voor het lymfoedeem wordt met gevonden. Voorlopig wordt afge-
zien van onderbeensamputatie en patient wordt gerevalideerd in kliniek, echter zon-
der resultaat. Na opname in oktober 1983 wegens ondraaglijke pijn, wordt met alle 
betrokken specialisten besloten tot een Burgess-amputatie. De ingreep wordt ver-
richt door assistent-geneeskundige in opleiding tot chirurg B met assistentie van chi-
rurg C. Post-operatief is sprake van wondhematoom. Patient krijgt last van fantoom-
pijn, die behandeld wordt met percutane elektrische stimulatie. Eind november 
wordt patient naar revalidatiekliniek overgeplaatst. 
Overwegingen: Gezien de vele medische verslagen moet geconcludeerd worden dat 
het linkeronderbeen volstrekt afunctioneel was en patient kennelijk slechts last be-
zorgde. Het College is van oordeel dat de chirurgen in het ziekenhuis, onder wie 
aangeklaagde chirurg, zorgvuldig hebben gehandeld en dat een besluit tot amputa-
tie niet overhaast is genomen. Niet aannemelijk is dat patient niet over de nadelen is 
geinformeerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 104 1990-1994 	 Lies breuk 
Klacht: 
1. Chirurg heeft verkeerde kant geopereerd. 
2. Chirurg heeft de operatie zonder overleg en toestemming verricht. 
3. Chirurg heeft onvoldoende nazorg betracht. 
4. Chirurg is bij zijn verslaglegging slordig, onzorgvuldig en onvolledig geweest. 
Feiten: Chirurg ziet patient met pijnklachten in linkerlies. Hij stelt diagnose recidief 
liesbreuk. Op 2 februari 1989 wordt patient opgenomen en onderzocht. De chirurg 
kan noch in liggende, noch in staande houding verdikking in linkerlies vinden. Wel 
rechts. De chirurg stelt dat hij met patient besproken heeft dat de rechterlies geope-
reerd moet worden en dat patient daarmee heeft ingestemd. Patient kan zich dat niet 
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herinneren en ontkent toestemming te hebben gegeven tot operatie rechts. Bij de 
operatie is sprake van dijbreuk, waarbij zich in de canalis femoralis een praeperito-
naal lipoom bevindt met daarachter een uitstulping van het buikvlies. Pas bij thuis-
komst op 7 februari ontdekt patient dat hij rechts is geopereerd. Een week nadien 
ontdekt hij zwelling links en chirurg adviseert patient hem alsnog links te laten ope-
reren. Patient laat de operatie door collega van de chirurg verrichten. 
Overwegingen: 
ad 1. 	Breuken kunnen spontaan teruggaan. Lilt het operatieverslag blijkt dat 

zich rechts inderdaad een (femoraal) breuk voordeed. Len dergelijke 
breuk behoeft in principe operatieve correctie. 

ad 2 en 3. Het is niet komen vast te staan dat de chirurg v66r de operatie niet met 
patient heeft overlegd. Het is weinig aannemelijk dat patient pas enkele 
dagen na de operatie, thuis, heeft ontdekt dat hij rechts en niet links is 
geopereerd. 

ad 4. 	De verslaglegging van de chirurg voldoet aan de eisen die aan de medi- 
sche rapportage in de perifere ziekenhuizen kan worden gesteld. Het 
College is niet de mening toegedaan dat de chirurg patient 'aan de ver-
keerde kant' heeft geopereerd. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 105 1990-1994 (neurochirurg) 	 Conjoined root 
Klacht: Chirurg heeft operaties bij patiente niet vakkundig uitgevoerd. 
Feiten: Bij vooronderzoek is bij patiente caudografisch een duidelijke hernia nuclei 
pulposi (HNP) L5-51 vastgesteld. Bij de ingreep blijkt er echter een neurologische 
verbinding te bestaan tussen de S1 en de L5 wortel met een duidelijke HNP naar de 
dura toe, die met moeite kan worden verwijderd. Post-operatief heeft patiente meer 
pijn dan daarvoor. Dit leidt tot een heroperatie, weer uitgevoerd door de chirurg sa-
men met neurochirurg B. Daarbij wordt geen recidief HNP gevonden, wel een con-
joined root. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat geen aanmerkingen kunnen worden 
gemaakt op het handelen van de chirurg met betrekking tot patiente. Niet is geble-
ken dat de chirurg niet vakkundig heeft gehandeld. Dat patiente nog klachten heeft 
is te betreuren maar kan niet aan gebrek aan deskundigheid van de chirurg geweten 
worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 106 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Fractuur onderarm 
Klacht: Chirurg heeft de operatie niet op zorgvuldige wijze uitgevoerd, waardoor 
complicaties zijn ontstaan. 
Felten: Patiente loopt in het buitenland een comminutieve distale onderarmfractuur 
rechts op. Op 1 april 1986 wordt zij door de chirurg gezien en op 3 april geopereerd. 
Na ontslag op 23 april wordt zij nadien in verband met dermatologische klachten 
opgenomen, waarbij een orthopedisch chirurg in consult is geroepen die het osteo-
synthesemateriaal verwijdert. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat geen aanknopingspunten bestaan voor 
de stelling dat de chirurg in zijn aanpak tekort is geschoten. Aan patiente kan wor-
den toegegeven dat het resultaat, gezien de opgetreden dystrofie, weinig bevredi-
gend is, maar niet gesteld kan worden dat de chirurg voor die complicatie aange-
sproken kan worden. 
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Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

Therapie 2a 

1107 1990-1994 	 Crurisfractuur 
Klacht: Chirurg heeft operatie op ondeskundige wijze uitgevoerd. 
Feiten: De chirurg opereert patient aan een onderbeenfractuur ten gevolge van een 
verkeersongeval. De chirurg heeft daarbij een fixateur externe aangebracht. De 
wond wordt opengelaten om versterf tegen te gaan. Een van de drie onderbeenslag-
aders moet wegens ernstige beschadiging gepaard met een hematoom onderbonden 
worden. Twee weken nadien blijkt de wond geInfecteerd. Een collega van de chirurg 
verplaatst de fixateur, maar een operatie is nodig, omdat botversterf is opgetreden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat van een ondeskundige behandeling 
van het ernstige en gecompliceerde letsel van patient geen sprake is. Er bestaat geen 
verband tussen de stand van de fixateur en de later opgetreden botnecrose, dat 
waarschijnlijk een gevolg is van het letsel zelf. Naar het oordeel van het College is de 
stand van de fixateur later gewijzigd daar dit nodig was, omdat de botnecrose de as-
stand van de botten had gewijzigd. De chinirg heeft adequaat gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 108 1990-1994 	 Longembolie 
Klacht: Chinirg heeft een onnodige ingreep verricht, waardoor een litteken is ont-
staan. Chirurg heeft patient onvoldoende geinformeerd voorafgaand aan de opera-
tie. Chirurg heeft een onzorgvuldig ontslagbeleid gevoerd. 
Feiten: Patient wordt op 14 november 1989 in het ziekenhuis opgenomen wegens 
pijnklachten in rug- en buikstreek. Een galblaasontsteking kan niet aangetoond, 
maar ook niet uitgesloten worden. In de avond verergeren de klachten en de chirurg 
acht een exploratieve operatie geIndiceerd. Vaststaat dat de chirurg de wenselijkheid 
met de patient heeft besproken en dat patient daarmee instemde. Volgens de chirurg 
heeft hij over een kijkoperatie gesproken. Bij de ingreep worden geen ontstekingen 
of afwijkingen gevonden. Het post-operatieve verloop is ongestoord. Patient wordt 
een antitrombosebehandeling met heparine gegeven. Patient wordt op 25 november 
ontslagen. Op 27 november krijgt patient weer last van ernstige pijnklachten en na 
verwijzing naar een ander ziekenhuis blijkt patient een acute longembolie te hebben. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg gelet op de situatie een me-
disch verantwoorde ingreep heeft uitgevoerd. Niet is gebleken dat de chirurg pa-
tient niet lege artis heeft geopereerd of bij de operatie een ontstekingsproces over het 
hoofd heeft gezien. Aannemelijk is dat de chirurg patient voldoende informatie heeft 
verstrekt over de uit te voeren ingreep. Ten tijde van het ontslag van patient was er 
geen enkel verschijnsel dat wees op de mogelijkheid van een longembolie. De anti-
trombosebehandeling is lege artis geschied. Ook voor wat betreft de post-operatieve 
behandeling kan de chirurg geen verwijt worden gemaakt en patient is niet voortij-
dig ontslagen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 109 1990-1994 (neurochirurg) 	 Ventriculocardiale drain 
Klacht: Chirurg heeft bij de eerste operatie een fout gemaakt. Chirurg heeft klager, 
echtgenoot van patiente, onheus bejegend. 
Feiten: Bij patiente is dertig jaar geleden een goedaardig subfrontaal gelegen ruimte- 
innemend proces vastgesteld. Voorts lijdt zij al jaren aan partieel complexe epilepsie, 
waarvoor zij neurologisch wordt gecontroleerd. Op 5 februari 1990 wordt patiente 
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ter observatie opgenomen op de afdeling neurologie wegens klachten over draai-
duizeligheid met misselijkheid, braken en dubbelzien. Er wordt gedacht aan eat in-
termitterende afsluiting van het foramen van Monro door de tumor. Op 8 februari 
komt de chirurg in consult. Hij adviseert tot het aanbrengen van een ventriculocar-
diale drain en verricht de ingreep op 14 februari. Het inbrengen van de drain geeft 
problemen. Na de operatie wordt patiente niet goed wakker en zij wordt nabe-
ademd. Er wordt een CT-scan gemaakt en de drain blijkt te laag te liggen. Een twee-
de operatie verloopt zonder problemen. Behalve een verschil in pupilreflex worden 
geen duidelijke afwijkingen vastgesteld. Patiente wordt op 9 maart ontslagen. 
Echtgenoot van patiente heeft na de eerste ingreep telefonisch vernomen van de chi-
rurg dat de operatie niet zo gelukkig was verlopen. Klager stelt dat er bij patiente 
restverschijnselen bestaan, als een doof rechteroor, slepend linkerbeen en even-
wichtsstoornissen. 
Overwegingen: Het College is met de deskundige van oordeel dat de chirurg me-
disch-technisch juist heeft gehandeld. Het niet op de juiste plaats komen van de 
drain kan iedere neurochirurg overkomen en is niet verwijtbaar. 
Klager heeft op geen enkele manier duidelijk gemaakt wat de chirurg op het punt 
van bejegening heeft misdaan. Klager is regelmatig door de dienstdoend chirurg 
over de toestand van patiente geinformeerd en heeft verder zelf elke poging van de 
chirurg tot een gesprek met hem afgeslagen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 110 19904994 	 Lipoom 
Klacht: Chirurg heeft bij de uitgevoerde ingreep zenuwweefsel doorgesneden. 
Feiten: In oktober 1989 heeft patiente een abdominale uterus-extirpatie ondergaan. 
Na de ingreep klaagt patiente over een pijnlijke zwelling in haar linkerheup. Zij 
wordt hiervoor nog tweemaal poliklinisch gezien. Er wordt tot excisie van het li-
poom besloten en op 15 maart 1990 door de aangeklaagde chirurg uitgevoerd in 
dagbehandeling. Post-operatieve controle vond plaats door collega van de chirurg. 
Op 9 mei komt patiente terug wegens klachten over uitstralende pijn in het linker-
been. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat er - na klinisch onderzoek - geen enke-
le aanwijzing is voor de veronderstelling dat bij de door de chirurg verrichte ingreep 
zenuwweefsel is doorgesneden. Dit blijkt ook uit het feit dat bij het p.a.-onderzoek 
van het verwijderde lipoom geen zenuwweefsel is gezien. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 111 1990-1994 	 Plexus brachialis 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende nazorg verleend. 
Feiten: Patient is sinds 1983 bekend op de afdeling vaatchirurgie. In 1988 bestaan 
weer veel pijnklachten in het achterhoofd, nek, schouder en oor. Op 19 september 
wordt een aneurysmoraphie verricht. Post-operatief klaagt patient over pijn aan 
rechterhand, -vingers en -arm, later bestaat krachtverlies. Bij een EMG wordt het 
beeld aangetroffen van een aandoening van de plexus brachialis waarbij de media-
nusvezels zijn aangedaan. Patient is geadviseerd zich verder onder behandeling van 
een neuroloog te stellen. 
Overwegingen: Het College heeft niet kunnen vaststellen dat bij de operatie chirur-
gisch-technische fouten zijn gemaakt. De pijnklachten kunnen passen bij de operatie. 
Een lichte beschadiging van de medianusvezels tijdens de operatie is een risico dat 
zich kan voordoen volgens de geraadpleegde deskundige. Er is in dat geval geen 
sprake van een kunstfout. 
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Ambtshalve is het College van oordeel dat de chirurg een betere verslaglegging met 
had misstaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 112 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hroplastiek 
Klacht: Chirurg heeft patient verschillende malen onnodig geopereerd. Chirurg heeft 
zonder zekerheid over prognose een kunstgewricht aangebracht. Chirurg heeft pa-
tient onvoldoende geinformeerd. 
Feiten: Patient loopt een linkerenkelfractuur op in november 1983. In 1984, 1985 en 
1988 wordt een arthrotomie voor nettoyage uitgevoerd. Ook nadien zijn uitvoerige 
controles geweest en is fysiotherapie toegepast. In februari 1990 bezoekt patient we-
gens blessure van de enkel een academisch ziekenhuis en verzoekt beoordeling van 
de chronische enkelklachten. Men adviseert een arthrodese, maar de chirurg advi-
seert een arthroplastiek, waarbij hij aantekent dat het een nieuwe methode is die hij-
zelf nog maar een keer heeft toegepast. Patient gaat accoord en de operatie wordt op 
11 april uitgevoerd. In september breekt patient de behandeling af en wendt zich tot 
een andere chirurg. Deze heeft het kunstgewricht verwijderd en de enkel vastgezet. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat er geen enkele reden is aan te nemen 
dat de diverse verrichte operaties onnodig waren. Ten aanzien van de vraag of de 
keuze van de chirurg voor het aanbrengen van een arthroplastiek in 1990 verstandig 
was, voelt het College twijfel. Zijn keuze geeft blijk van een optimisme over deze 
methode die hier te lande niet gangbaar is. De keuze ligt tegen het verwijtbare aan, 
maar is aanvaardbaar, mits de chirurg voldoende informatie gegeven heeft omtrent 
de bezwaren en patient desondanks voor de ingreep kiest. 
Kennelijk heeft bij de chirurg, maar ook bij de patient, een emstige afweging van de 
mogelijkheden plaatsgevonden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1113 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Arthroscopie/dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte operatieve behandelingen aan de rechterknie uit-
gevoerd. 
Feiten: Bij patiente is in 1983 aan de rechterknie een arthroscopie uitgevoerd en aan-
sluitend een laterale retinaculum release uitgevoerd. In november 1986 stelt patiente 
zich onder behandeling van de chirurg wegens aanhoudende pijnklachten aan haar 
rechterknie. Op 4 december 1986 en 26 september 1988 worden opnieuw arthrosco-
pieen uitgevoerd. Op 31 mei 1989 laat de chirurg bij patiente een isotopenscan ver-
vaardigen, waarbij geen afwijkingen zijn te onderkennen. Op 15 juni wordt patiente 
door de chirurg geopereerd, waarbij een vetgezwel uit de bursa supra patellaris 
wordt verwijderd. Patiente onttrekt zich aan de behandeling en in een academisch 
ziekenhuis wordt een post-traumatische dystrofie aan de rechterknie vastgesteld. 
Overwegingen: Uit de stukken volgt niet dat de chirurg de diagnose 'post-traumati-
sche dystrofie' heeft gemist op het moment dat hij deze had moeten vaststellen. 
Voor het College is aannemelijk geworden dat de chirurg zich in bewoordingen 
heeft geuit die met passen in een arts-patient relatie. In aanmerking genomen de op-
rechte zorg voor patiente die uit de verslaglegging tijdens de gehele behandelings-
periode blijkt, is het College van oordeel dat de chirurg binnen de marges van het 
tuchtrechtelijk aanvaardbare is gebleven. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 114 1990-1994 	 Diabetische voet 
Klacht: Chirurg heeft een gedeelte van de linkervoet van patient geamputeerd terwijI 
van een vaatziekte geen sprake was. 
Feiten: Patient, die lijdt aan een langdurig bestaande diabetes mellitus, wordt opge-
nomen met een 'diabetische voee. De behandeling daarvan wordt gebruikelijk ver-
richt door vaatchirurgen, die primair algemeen chirurg zijn. De chirurg meent dus 
dat hij, als algemeen chirurg, met het aandachtsgebied vaatchirurgie, patient terecht 
heeft behandeld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de noodzaak tot amputatie van het ge-
deelte van de voorvoet van patient veroorzaakt is door vaatproblemen. De chirurg 
heeft patient als algemeen chirurg terecht behandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 115 1990-1994 	 Stenose 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig en onjuist gehandeld tijdens en na de operatie 
van pa tiente. 
Feiten: Patiente is in 1982 geopereerd aan een stenose in de linkerarteria carotis in-
tema, waarbij een desobstructie werd verricht. In 1987 wordt bij patiente vastgesteld 
dat het carotissysteem links is afgesloten en dat de arteria subclavia rechts distaal 
van de arteria vertebralis is afgesloten. Op 26 oktober 1988 vindt na uitgebreid over-
leg een operatie plaats. Direct post-operatief ontwiklcelt zich een hemisyndroom 
links, dat zich na enige dagen uitbreidt tot een tetraparalyse. Op een CT-scan wordt 
een ischaemisch infarct gezien. 
Overwegingen: Ter zitting verklaart patiente dat zij voor de operatie veel last had van 
haar rechterarm. Pen reconstructie van de afgesloten arteria subclavia was geindi-
ceerd. Het College is van mening dat de chirurg dus niet te verwijten is dat hij deze 
operatie heeft uitgevoerd. Ook de technische uitvoering ontmoet geen bedenkingen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 116 1990-1994 	 Klepinsufficientie 
Klacht: Chirurg heeft operaties op onzorgvuldige wijze uitgevoerd met als gevolg 
dat patiente pijnIdachten heeft in haar been. 
Feiten: In 1968 en 1969 is patiente door de chirurg geopereerd aan varices. In 1970 
verwijst de chirurg patiente naar een cardioloog wegens vermoeidheidsklachten in 
het rechterbeen, maar de geuite klachten kunnen niet door vaatafwijkingen worden 
verklaard. In 1982 wordt in een ander ziekenhuis tijdens een onderzoek vastgesteld 
dat de klachten van patiente berusten op een klepinsufficientie van het diepe ve-
neuze systeem. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat geenszins is komen vast te staan dat de 
trombose van patiente is toe te schrijven aan een van de door de chirurg uitgevoerde 
opera ties. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 117 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Arthrose 
Klacht: Chirurg heeft door onzorgvuldig handelen bij twee operaties patiente blij-
vend handletsel bezorgd. 
Felten: Patiente consulteert de chirurg voor het eerst in februari 1985 wegens pijn-
klachten in de linkerpols en -duimgewricht. In juni 1986 wordt een operatieve be-
handeling verricht van de arthrose in het CMC-I gewricht links, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een botinterpositie uit de bekkenlcam. Er wordt gips aangelegd. 
In december 1986 wordt tijdens een operatieve behandeling vastgesteld dat de 
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arthrodese distaal is vastgegroeid; de aangebrachte K-snaren worden verwijderd 
evenals de pseudo-arthrose. Fixatie vindt plaats met een 2-gatsplaatje met 2 schroef-
jes. In april 1987 worden plaatje en schroeven verwijderd. Gedurende enkele maan-
den blijkt een matig dystrofiebeeld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de behandeling van patiente door de 
chirurg lege artis is geschied en dat de klachten die patiente nog aan haar hand on-
dervindt geenszins zijn te wijten aan tekortkomingen van de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 118 1990-1994 (thorax-chirurg) 	 Bypass 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. 
Feiten: Patient is in april 1987 geopereerd wegens hartklachten. De chirurg zou daar-
bij een gemaakte omleiding niet op de juiste slagader in de hartwand hebben ge-
plaatst, ten gevolge waarvan patient klachten ondervindt. 
De chirurg stelt dat hij ten tijde van de operatie arts-assistent in opleiding was en 
onder leiding van een supervisor werkte. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het feit dat de aangeklaagde chirurg 
heeft gewerkt onder leiding van een supervisor hem niet ontheft van zijn eigen ver-
antwoordelijkheid terzake. Het College is van oordeel dat het aanzien van de MO-
tak voor een LPL-tak betreurenswaardig is, maar het brengt niet met zich mee dat de 
operatie als zodanig niet lege artis is uitgevoerd. Het niet onderkennen van de juiste 
tak, waarop de omleiding moest worden geplaatst, impliceert geen handelen of nala-
ten dat een tuchtrechtelijke maatregel verdient. 
De huidige klachten zijn naar het oordeel Van het College niet zonder meer te her-
leiden op het gebeurde tijdens de operatie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 119 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Chondromyxoid 
Klacht: Chirurg is onoordeelkundig opgetreden en heeft kunstfouten gemaakt. 
Felten: In verband met een recidief van een chondromyxold in de voet van patiente 
(16) wordt de aangeklaagde chirurg eind april 1990 door collega verzocht patiente te 
opereren en te curetteren aan haar linkervoet. De operatie wordt op 16 mei uitge-
voerd en de controles worden door hem verricht. Op 27 november wordt patiente 
weer naar de chirurg verwezen en hij laat een CT-onderzoek doen dat een vergroei-
ing van metatarsale II met het proximale deel van metatarsale III laat zien. Op 9 ja-
nuari wordt een nieuwe CT-scan gemaakt, die afwijkingen aan het os cuneiforme 
laat zien en gedacht wordt aan een tweede recidief. In overleg met de ouders van 
patiente wordt patiente naar een gespecialiseerde chirurg op dit gebied verwezen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat blijkens de status en de corresponden-
tie met de oncologische commissie en de beentumorencommissie het zonder meer 
onjuist is dat de chirurg onoordeelkundig te werk is gegaan en kunstfouten heeft ge-
maakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 120 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Chemonucleolyse 
Klacht: Chirurg heeft fouten gemaakt bij de behandeling van patiente. 
Feiten: Patiente heeft sinds jaar en dag rugklachten inclusief een uitgebreide psychia-
trische anamnese. De klachten zijn over het algemeen als van psychische aard ge-
duid. Op 13 juni 1991 wordt patiente naar de chirurg verwezen, die een forse HNP-
L4-5 constateert en besloten wordt tot een chemonucleolyse. Deze wordt op 19 sep- 

91 



I Medisch-technisch handelen 

tember uitgevoerd door de chirurg en een collega. Ondanks inspanningen van diver-
se specialisten is patiente post-operatief niet tot enige activiteit te brengen. 
Op 23 oktober wordt een scintigrafie gemaakt; er worden geen aanwijzingen voor 
een discitis gezien. Er worden geen objectiveerbare afwijkingen als verklaring voor 
de hevige pijnen van patiente gevonden. 
Overwegingen: Het College acht de diagnose correct gesteld en de voorgestelde be-
handeling goed uitgevoerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 121 1990-1994 	 Hemorroldectomie 
Klacht: Chirurg heeft een kunstfout gemaakt bij de operatie van patiente waarbij de 
kringspier is geraakt met als gevolg incontinentie. 
Feiten: Op 17 september is bij patiente door de chirurg een hemorro'idectomie uit-
gevoerd. Patiente stelt nu incontinent van urine te zijn. De chirurg stelt dat gezien de 
voorgeschiedenis van patiente: tweemaal een forcipale extractie van een tweeling en 
een prolapsoperatie, de recente operatie een incontinentie alvi veroorzaakt zou kun-
nen hebben. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat in het onderhavige geval de gekozen 
operatieve weg alleszins verantwoord was nu de gevolgde operatietechniek - waar-
bij lege artis is gehandeld - normaliter niet de gevolgen hoeft te hebben als zich nu 
bij patiente hebben voorgedaan. Het College heeft begrip voor de problemen van pa-
tiente, maar niet is komen vast te staan dat de chirurg zich aan tuchtrechtelijk ver-
wijtbare handelingen heeft schuldig gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

I 122 1990-1994 	 Fecaal-steenlappendectomie 
Klacht: Chirurg heeft een gezonde blindedarm verwijderd, wat een lelijk litteken 
heeft achtergelaten. Patiente heeft veel medicijnen moeten slikken, hulp in de huis-
houding moeten nemen en haar vakantie moeten onderbreken. 
Feiten: Patiente krijgt tijdens valcantie buikpijn en wordt in het ziekenhuis door de 
aangeklaagde chirurg gezien en op 12 augustus geopereerd, waarbij een volkomen 
verkleefde maar niet duidelijk ontstoken appendix wordt gevonden en verwijderd. 
P.a.-onderzoek spreekt van een fecaal-steen. Thuisgekomen blijven klachten; na 
echografisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. De pijn verdwijnt met 
Voltaren en Duphalac. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het verwijt geen doel treft, daar in on-
geveer 20% van de gevallen na appendectomie een gezonde appendix blijkt te zijn 
verwijderd. Mogelijk heeft de in de appendix aangetroffen fecaal-steen een reactie 
veroorzaakt Het litteken ziet er fraai uit. Voor de pijnklachten van patiente is geen 
oorzaak gevonden. Dat zij daarvoor medicijnen moest slikken, mag onaangenaam 
geweest zijn, maar vormt geen omstandigheid, die zij de chirurg kan tegenwerpen. 
In de vordering tot schadevergoeding kan patiente bij het College niet worden ont-
vangen. 
Beslissing: Klaagster is niet-ontvankelijk in haar eis tot schadevergoeding. De klacht 
wordt voor het overige afgewezen. 

	

1123 1990-1994 	 Humerusschachtfractuur 
Klacht: Chirurg heeft een fout gemaakt bij de operatie. 
Felten: In januari 1992 loopt patient tijdens een verblijf in het buitenland bij een val 
een humerusschachtfractuur op, die ter plekke met een gipsverband wordt behan- 
deld. Terug in Nederland wordt op 26 januari het gipsverband vervangen door een 
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U-spalk. Er is sprake van een 'dropping hand'. Patient kan de conservatieve behan-
deling niet volhouden en verzoekt de chirurg over te gaan tot operatieve fixatie. Op 
18 februari voert de chirurg deze ingreep uit. Bij controle blijkt goede botgenezing. 
Patient blijft veel pijn houden en heeft niet het gevoel dat vooruitgang is geboekt. 
Overwegingen: Het College overweegt dat patient mede een klacht indient bij de di-
rectie van het ziekenhuis. Naar aanleiding daarvan wordt patient door een orthope-
disch chirurg en een neuroloog onderzocht. Er wordt een partiele nervus radialis 
laesie vastgesteld, waarvan reeds melding wordt gemaakt op 26 januari. Dit kan dus 
niet toegeschreven worden aan de op 18 februari door de chirurg uitgevoerde in-
greep. De chirurg treft geen verwijt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 124 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hrotomie 
Klacht: Chirurg heeft patiente onzorgvuldig behandeld. 
Feiten: Patiente wordt met knieklachten links naar de chirurg verwezen, die op 2 
maart 1987 een arthroscopie uitvoert. De chirurg stelt voor een arthrotomie uit te 
voeren in een poging om een voorste kruisbandherstel te doen, nadat hij patiente 
wijst op de consequentie dat een kruisbandplastiek slechts in 70% van de gevallen 
succes heeft. De operatie wordt op 4 mei uitgevoerd. De klachten van patiente zijn 
na de operatie echter met verminderd. Zij stelt zich onder behandeling van een an-
dere chirurg. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat gezien de stukken voldoende vaststaat 
dat de chirurg lege artis heeft gehandeld en haar duidelijk heeft geinformeerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 125 1990-1994 (cardio-pulmonaal chirurg) 	 Bypass 
Klacht: Chirurg heeft niet zoals afgesproken vier, maar slechts twee bypasses uitge-
voerd en tijdens deze ingreep heeft patient een hartinfarct doorgemaakt, waarover 
niets is gemeld. 
Feiten: Patient krijgt in juli een inferolateraal infarct, waarvoor hij met trombolyse 
wordt behandeld. 0p23 september voert de chirurg een bypassoperatie uit. Pre-ope-
ratief is gesproken over drie bypasses, maar tijdens de operatie blijkt dat het slechts 
mogelijk is twee bypasses te plaatsen. De patient heeft volgens de chirurg de dag na 
de operatie een infarct gehad. 
Overwegingen: Bij een pre-operatief onderzoek kan niet altijd worden vastgesteld 
hoeveel bypasses mogelijk zijn. Het College stelt vast dat het helaas niet zelden 
voorkomt dat een patient een 'peri-operatief' infarct doormaakt, hetzij onmiddellijk 
in aansluiting op de operatie of, zoals in dit geval, de eerste post-operatieve dag. 
Van fouten of van nalatigheid kan niet gesproken worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1126 1990-1994 	 Vasectomie 
Klacht: Chirurg heeft de operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd en heeft onvol-
doende rekening gehouden met de eerder uitgevoerde operaties. 
Feiten: Patient heeft in het verleden twee operaties ondergaan wegens een varicocele 
links in combinatie met een breuk. In november 1990 consulteert patient de chirurg 
vanwege een (recidief) breuk links en met het verzoek om een vasectomie. Op 20 no-
vember vindt de operatie plaats. Post-operatief klaagt patient over een pijnlijke, ge-
zwollen linkertestikel. Onderzoek toont een arteriele doorbloedingsstoornis, die uit-
eindelijk lijdt tot een necrose van de linkertestikel. 
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Overwegingen: Het College acht de klacht niet terecht, aangezien de chirurg vol-
doende rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden die in het geval 
van patient voorhanden waren. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC overweegt dat weliswaar iedere operatie risico's met zich brengt, maar 
dat operatierisico's moeten worden afgewogen tegen de gezondheidsrisico's die 
voor de patient bestaan bij het afzien daarvan. De chirurg onderkende dat een twee-
de of derde operatie in hetzelfde gebied een complicerende factor was. Om die reden 
heeft hij ook besloten de operatie zelf uit te voeren en niet over te laten aan een arts-
assistent. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 127 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Heupplastiek 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze verricht waardoor lengtever-
schil in been is ontstaan. 
Feiten: Patiente ondergaat een totale heupplastiek wegens ernstige coxarthrose. De 
heup is geluxeerd tijdens het manoeuvreren door een verpleegkundige. Nadat de 
heup is gereponeerd, is deze wederom geluxeerd. Wegens drukte kan patiente niet 
binnen een week geopereerd worden, hetgeen haar uitvoerig is uiteengezet. Tenein-
de luxatie te voorkomen is het gewricht onder meer spanning gebracht, waardoor 
het been minder beweeglijk is en het 2 cm langer is geworden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit het operatieverslag Met blijkt dat de 
operatie technisch onjuist is geweest. Het luxeren van de heup kan de chirurg niet 
worden verweten. Het lengteverschil van het been kan de chirurg evenmin worden 
verweten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Pa tiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC oordeelt dat patiente onder de zorg van de chirurg in het ziekenhuis lag. 
Al zou het operatieschema dusdanig zijn dat patiente niet binnen een week geope-
reerd kon worden, dan zou de chirurg voor de tussentijd een oplossing hebben kun-
nen vinden die voor een zeventig jaar oude dame minder bezwarend en pijnlijk zou 
zijn geweest, bijvoorbeeld een repositie of een tractie. Aangezien niet is gebleken dat 
de chirurg heeft gedacht aan een tussenoplossing, dient dit nog nader te worden on-
derzocht. Het CMTC verwijst de zaak terug naar het MTC. 
Overwegingen: Het MTC is van oordeel dat het twee maal uit de kom schieten van de 
heup niet hoeft te betekenen dat de chirurg ten aanzien van de operatie een verwijt 
te maken valt. Het College is wel van oordeel dat het niet juist is dat de heup de 
tweede maal niet is gereponeerd. Bovendien had door middel van een tractie bevor-
derd kunnen worden dat de heup stabieler zou zijn. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat de chirurg de eerste operatie technisch goed heeft uitgevoerd, 
maar dat heroperatie noodzakelijk was om een grotere stabiliteit te verkrijgen. hen 
dergelijke heroperatie dient op korte termijn te worden verricht, maar vereist wel 
nauwkeurige voorbereiding. Enig verschil in beenlengte is bij een dergelijke operatie 
niet altijd te vermijden. De chirurg heeft naar het oordeel van het CMTC terecht 
overwogen om in de periode tussen de tweede luxatie en de heroperatie patiente on-
der pijnstilling in bed te laten liggen en de heup niet te repositioneren. Tractie is 
pijnlijk en leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Het CMTC is van oordeel dat de 
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chirurg geen verwijt kan worden gemaakt over zijn behandeling van patiente. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

Therapie 2a 

1128 1990-1994 	 Aneurysma 
Klacht: Chirurg heeft operatie onnodig snel en onjuist uitgevoerd. 
Feiten: Patient wordt geopereerd wegens een uitgebreid aneurysma van de aorta. De 
toestand van patient is post-operatief niet goed en chirurg spreekt uitgebreid met 
patient. Patient wordt ontslagen en overlijdt kort daarna. De familie verwijt de chi-
rurg dat hij geen condoleancebrief heeft geschreven, waarop de chirurg stelt dat hij 
uitgebreid met de familie heeft gesproken om te proberen de gang van zaken die tot 
het overlijden van patient hebben geleid, uit te leggen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het noodzakelijk was dat de operatie 
op zeer korte termijn werd uitgevoerd en dat deze operatie met grote risico's ge-
paard gaat. Het College heeft geen aanwijzing kunnen vinden dat de operatie niet 
lege artis is uitgevoerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 129 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Heuparthroplastiek/total hip 
Klacht: Chirurg heeft de operatie niet juist uitgevoerd. 
Feiten: In augustus 1984 ondergaat patiente een totale heuparthroplastiek links, in 
1985 gevolgd door een "totale heup" rechts. In 1989 voert de chirurg een litteken-
excisie tot op de fascie uit wegens voortdurende pijnen. In het voorjaar van 1990 zijn 
er opnieuw klachten die duiden op een discopathie, waarvoor patiente door een 
neurochirurg wordt behandeld. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat geenszins is komen vast te staan dat de 
ontstane pijnen het gevolg zijn van een door de chirurg bij de operatie begane fout. 
Veeleer zijn de klachten toe te schrijven aan de ontstane discopathie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1130 1990-1994 	 Lord-procedure 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door de Lord-procedure ondeskundig 
uit te voeren. 
Feiten: In augustus 1987 wordt patiente door de arts behandeld inzake hemorroiden, 
waarbij de anale sphincter wordt opgerekt tot een grotere doorgankelijkheid. Bij pa-
tiente treedt incontinentie op na de operatie. Een latere gracilisplastiek levert niet het 
gewenste resultaat op. 
Overwegingen: Het College overweegt dat uit de literatuur bekend is dat in ongeveer 
5% van de gevallen waarin de Lord-procedure wordt toegepast, post-operatief in-
continentie voor faeces optreedt. Het ontstaan van deze complicatie is niet het ge-
volg van een door de chirurg gemaakte fout. Naar het oordeel van het College heeft 
de chirurg niet onzorgvuldig gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1131 1990-1994 (kinderchirurg) 	 Circumcisie 
Klacht: Chirurg heeft operatie niet goed uitgevoerd. 
Feiten: Bij patientje (1 jaar) is in januari 1989 door de chirurg een rituele besnijdenis 
uitgevoerd. Het kind heeft klachten over pijnlijke penis bij erectie. Klaagster (moeder 
van patientje) is van mening dat bij een rituele besnijdenis geen hechting nodig is, 
terwij1 bij patientje rond de hechting verdikkingen zijn ontstaan. In een gesprek tus-
sen ouders en de chirurg is afgesproken de mening te vragen van een plastisch chi- 
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rurg. De chirurg heeft toen geen verdere afspraak met de ouders gemaakt. De plas-
tisch chirurg acht een chirurgische behandeling niet wenselijk. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat vaststaat dat de chirurg de circumcisie 
heeft uitgevoerd overeenkomstig de afspraken die met vertegenwoordigers van de 
Mohammedaanse, Hindoestaanse en Joodse groeperingen in Nederland over rituele 
circumcisie zijn gemaakt en het daarop gegronde protocol is nageleefd. Het College 
stelt vast dat is gebleken dat de penis er binnen de volgens het protocol aan de cir-
cumcisie gestelde eisen normaal uitziet. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 132 1990-1994 (neurochirur0 	 Herniotomie 
Klacht: Chirurg heeft patiente slordig geopereerd en haar klachten niet serieus ge-
nomen. 
Feiten: Patiente is door de chirurg op 16 januari 1991 geopereerd, waarbij de weke, 
uitpuilende schijf L5-S1 is verwijderd. Patiente houdt regelmatig terugkerende 
klachten over pijn in de rug, waarvoor zij onder behandeling is van een neuroloog 
die haar opnieuw naar de chirurg verwijst. Op 29 april 1992 wordt een recidief her-
niotomie verricht. Patiente blijft pijnklachten houden en wordt naar een psychiater 
verwezen. Zij ziet af van verdere behandeling door een psychia ter en komt verdere 
afspraken voor een pijnbehandeling niet na. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat noch in de door de chirurg overhan-
digde stukken, noch in de toelichting op de klacht, aanknopingspunten te vinden 
zijn voor de stelling dat de operaties onzorgvuldig zijn uitgevoerd, dan wel dat de 
klachten van patiente niet serieus zijn genomen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 133 1990-1994 	 Circumcisie 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in de behandeling van patientje en in de bejege-
ning van klaagster. 
Feiten: Klaagster (moeder van patientje) wendt zich tot de chirurg met de wens een 
besnijdenis bij haar zoontje te verrichten. In augustus 1993 vindt de ingreep plaats 
volgens de in Nederland gebruikelijke en voor het te bereiken resultaat geschikte 
techniek. De wondgenezing is ongestoord, maar het resultaat van de operatie blijkt 
bij poliklinische controle in september onvoldoende. De chirurg erkent dit en stelt 
een nadere beoordeling en een eventuele heroperatie voor. 
Heroperatie worth door klaagster afgewezen. Klaagster stelt dat de chirurg zich op 
denigrerende wijze heeft uitgelaten over de techniek van de traditionele besnijders 
in het geboorteland van klaagster. De chirurg ontkent dit. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de juiste operatietechniek 
heeft gebruikt. Die techrtiek brengt het risico mee dat het resultaat onvoldoende is. 
Het erdcele verwijt dat onvoldoende operatieresultaat is bereikt, is onvoldoende 
grond voor een tuchtrechtelijk verwijt. Voor zo'n verwijt is evenmin plaats in ver-
band met de bejegening van klaagster. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 134 1990-1994 	 Tumor psoasloge retroperitoneaal 
Klacht: Chirurg heeft de operatie op onjuiste wijze uitgevoerd. 
Feiten: Tijdens de operatie van een grote tumor in de psoasloge retroperitoneaal links 
van de aorta bij patient vindt de chirurg een houtharde tumor, waarin een stuk ure-
ter geheel is opgegaan. Bij het losmaken is de ureter doorgesneden en een slagader 
geraakt, die echter eenvoudig is verzorgd met een paar hechtinkjes. Het lukt de chi- 
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rurg niet de tumor te verwijderen. Klachten blijven aanhouden en een jaar later is 
patient in een academisch ziekenhuis opgenomen, waar hij nogmaals is geopereerd 
en waarbij de tumor wel is weggenomen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de toediening van het geneesmiddel 
Medrol de tumor heeft beInvloed, waardoor het wel mogelijk is gebleken in een later 
stadium de tumor te verwijderen. Dit is een uitzonderlijke ontwikkeling geweest; 
een tumor is nooit een statisch jets. De mededeling van de chirurg dat de tumor als 
inoperabel beschouwd moet worden, heeft betrekking op de omstandigheden van 
dat moment. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 135 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Beenlengteverschil 
Klacht: Chirurg heeft een nutteloze ingreep bij patient verricht. 
Feiten: Patient is door de chirurg in december 1992 geopereerd wegens een beenleng-
teverschil van 2 cm. Patient verwijt de chirurg een nutteloze ingreep te hebben ge-
daan, daar het been na verloop van tijd weer korter is geworden. 
De chirurg stelt dat na de operatie geen veranderingen in het verlengde botgedeelte 
zijn opgetreden, zoals blijkt uit de rontgenfoto's. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de ingreep volgens de regels is uitge-
voerd en dat het te verwachten resultaat is bereikt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 136 1990-19944 	 Art hroscopie 
Klacht: Chirurg heeft zich jegens patiente onzorgvuldig en onbehoorlijk gedragen. 
Feiten: In maart 1990 valt patiente van trapje en verdraait haar knie. In mei ziet de 
chirurg patiente en een arthroscopie wordt voorgesteld, die op 28 juni plaats vindt, 
waarbij de chirurg de meniscus verwijdert met uitzondering van de fibreuze delen 
die aan het gewrichtskapsel vastzitten. Uiteindelijk ontstaat een goede functie van 
de knie met enige mate van quadriceps atrofie. Patiente blijft klachten houden en 
wendt zich tot een andere chirurg, die haar opereert. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de arthroscopie bij patiente 
lege artis heeft uitgevoerd. Het College kan zich voorstellen dat bij patiente de in-
druk heeft postgevat dat de eerste operatie niet goed is uitgevoerd omdat nadien de 
klachten niet waren verdwenen. Het is waarschijnlijk dat zich later nieuwe bescha-
digingen hebben geopenbaard, die bij een tweede operatie zijn gecorrigeerd. Over 
de bejegening door de chirurg lopen de lezingen uiteen, zodat het College geen 
grond heeft aan de ene lezing meer waarde te hechten dan aan de andere. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 137 1990-1994 	 Strekpeesoperatie 
Klacht: Chirurg heeft de operatie onjuist uitgevoerd. 
Feiten: Begin november 1989 wordt patient door de chirurg geopereerd aan een 
strekpeesletsel in de rechterhand. Het resultaat van de operatie blijkt eind november 
voor wat betreft de functie van de hand matig, maar de strekfunctie is intact. In mei 
1990 stelt patient zich weer onder behandeling van de chirurg, doch de hand 
vertoont een optimale flexie en extensie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de strekpeesoperatie lege 
artis heeft uitgevoerd. Ook de verdere begeleiding van patient geeft geen aanleiding 
te veronderstellen dat de chirurg tekort is geschoten in zijn medische zorg ten op-
zichte van patient. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 138 1990-1994 	 Laparotomie 
Klacht: Chirurg heeft te snel besloten tot het uitvoeren van een laparotomie en heeft 
zonder noodzaak de appendix verwijderd. 
Feiten: Zie ook I 253 par. I 3a. Op 20 september wordt patiente door de huisarts naar 
een internist verwezen daar patiente klaagt over pijnen in de onderbuik, misselijk-
heid en braken. Gezien de verschijnselen die wijzen op een acuut buikproces wordt 
de aangeklaagde chirurg in consult geroepen, die in de nacht van 20 op 21 septem-
ber een laparotomie uitvoert, waarbij de appendix wordt verwijderd, rnaar een ap-
pendicitis wordt niet vastgesteld. Gezien het verloop van de laparotomie moet wor-
den vastgesteld dat patiente lijdende is aan een gegeneraliseerde Stafylococcensepsis 
waaraan patient op 23 september overlijdt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat gezien de resultaten van het uitgevoer-
de onderzoek, het besluit om tot een laparotomie over te gaan, alleszins gerechtvaar-
digd was. Onmiddellijk ingrijpen is onder die omstandigheden vereist. Het College 
acht het niet verwijtbaar dat de chirurg tijdens de laparotomie de appendix heeft 
verwijderd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

21,. Conservatiegniet behandelen 

1 139 1986-1989 	 Crurisfractuur 
Klacht: Chirurg heeft nagelaten de fractuur van het onderbeen van patient adequaat 
en zorgvuldig te behandelen, als gevolg waarvan een amputatie noodzakelijk is ge-
worden. 
Feiten: Patient (zwakbegaafd) wordt op zondag door een motor aangereden, waarbij 
hij letsel aan het rechterbeen oploopt. De chirurg onderzoekt hem op de EHBO-af-
deling van het ziekenhuis. Een r6ntgenfoto toont een eerstegraads gecompliceerde 
breuk van het onderbeen. De breuk wordt onder plaatselijke verdoving gezet en het 
been wordt tot aan de knie ingegipst. Na een controlefoto wordt opdracht gegeven 
om een bovenbeengips aan te brengen. Patient, die in het ziekenhuis blijft, wordt op 
maandag door de chirurg tijdens zijn controlevisite gezien en hem wordt mee-
gedeeld dat een tempera tuur van 37.8 °  C is gemeten. In de loop van de dag loopt de 
temperatuur op tot 40.3 °  C en geconstateerd wordt dat het gips doorbloed is. In de 
avond daalt de temperatuur tot 37.7° C. De volgende, vroege ochtend, dinsdag, 
wordt een temperatuur van 40.0° C gemeten. De chirurg komt en treft patient niet 
aanspreekbaar en in versufte staat aan. De tenen van de rechtervoet zijn blauw en na 
verwijdering van het gips blijkt de huid van het onderbeen gedeeltelijk afgestorven 
en de huid van enkel tot halverwege het bovenbeen rood verkleurd. Uit de afgeno-
men bloedkweek blijkt de aanwezigheid van hemolytische streptococcen, groep G. 
Om 14.00 uur wordt patient door de chirurg geopereerd, waarbij de ontstoken delen 
worden geopend en de fractuur met een externe fixatie gestabiliseerd wordt. Voort-
zetting van antibiotica, welke tijdens de operatie werden toegediend, wordt voorge-
schreven. Diezelfde middag en avond controleert de chirurg patients been diverse 
malen en overlegt telefonisch met academisch ziekenhuis, waarheen patient vervol-
gens overgeplaatst wordt en een streptococcenfasciitis geconstateerd wordt. Vanwe-
ge de toenemende afsterving van het spierweefsel is het rechterbeen van patient vier 
dagen later geamputeerd. Vier maanden later !can patient het ziekenhuis verlaten. 
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Overwegingen: Partijen verschillen van mening over een aantal punten. Klager stelt 
dat het been van patient bij opname een open bloedende wond vertoonde. De chi-
rurg stelt dat het been ter plaatse slechts een prikwondje vertoonde. 
Het College is van oordeel dat de chirurg niet nalatig is geweest bij de behandeling 
van het been van patient. De aanvankelijk toegepaste conservatieve behandeling 
wordt op zichzelf dan ook niet onjuist geacht, zij het dat de aard van de fractuur ge-
spleten gips indiceerde. In aanmerking genomen dat de circulatie toen goed was, is 
deze handelwijze te verdedigen. De temperatuurstijging had voor de chirurg aanlei-
ding moeten zijn het been na opening van het gips nader te onderzoeken en de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. Door dit na te laten heeft de chirurg in me-
disch opzicht onzorgvuldig gehandeld. Overigens staat voor het College geenszins 
vast, dat het ziekteverloop bij de patient, indien reeds eerder tot enige medische in-
greep zou zijn overgegaan, anders zou zijn geweest. 
In aanmerking genomen dat de chirurg patient op dinsdag adequaat heeft behan-
deld en met name tot spoedige verwijzing naar een academisch ziekenhuis is over-
gegaan, acht het College het opleggen van een lichte maatregel gerechtvaardigd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

I 140 1986-1989 	 Claudicatio intermittens/stenose 
Klacht: Chirurg heeft te veel een afwachtende houding aangenomen tegenover de 
verslechterende toestand van patient. Chirurg heeft teveel pijnstillende middelen ge-
geven. Chirurg had de ernstige afwijkingen die bij de sectie zijn gebleken eerder 
moeten constateren. 
Feiten: Patient (75 jaar) die al eerder een hartinfarct had doorgemaakt wordt op ver-
denking van claudicatio intermittens naar chirurg X verwezen. Bij aortografie wordt 
een stenose aangetroffen van de arteria profunda femoris links en een totale afslui-
ting van de arteria poplitea links. Patient wordt opgenomen op 7 augustus en een 
profunda plastiek links wordt uitgevoerd, waarbij een verwijdingspatch aange-
bracht wordt op de bifurcatie van de arteria femoralis superficialis en de arteria po-
plitea distaal. Post-operatief ontwikkelt zich een klein wondhematoom dat de gene-
zing enigszins vertraagt, na enige dagen ontwikkelt zich een wondrandnecrose, die 
conservatief wordt behandeld. De patient wordt tot 24 augustus door chirurg X be-
handeld, waarna de aangeklaagde chirurg als diens vervanger, de behandeling over-
neemt. Hij verwijdert enige hechtingen en het wondhematoom en het wondseroom 
van het bovenbeen worden ontlast. De toestand van patient verbetert niet, pijn in het 
been neemt toe en de voet wordt cyanotisch De dienstdoend internist wordt 25 au-
gustus in consult geroepen. Een astrup bloedonderzoek wordt gedaan, medicatie in 
de vorm van Dipidolor en later Burgodin en Droperidol; de patient is dan nog goed 
aanspreekbaar. Om 18.00 uur overlijdt patient acuut. Bij obductie wordt een ernstige 
coronairsclerose gevonden met een vrijwel totale afsluiting van het lumen. Voorts is 
er een bronchopneumonie en bronchitis purulenta, een gestuwde lever, en is de arte-
ria femoralis ter hoogte van de linkerlies vrijwel totaal afgesloten. Eveneens wordt 
bij de apex rechteronderkwab van de long een adenocarcinoom gevonden. De 
doodsoorzaak is gesteld op een hemorragische pericarditis carcinomatosa. 
Overwegingen: Het College oordeelt de klacht in al haar onderdelen ongegrond. De 
patient verkeerde, toen de chimrg de behandeling overnam, reeds in een zeer slech-
te toestand. De voorgeschreven medicatie was volkomen gerechtvaardigd, gezien de 
hevige pijnen van de patient. Er is geen enkele aanwijzing dat de bij de sectie aan het 
licht gekomen afwijkingen zich eerder hadden gemanifesteerd door subjectieve 
klachten van de patient of objectief waameembare ziekteverschijnselen. Het College 
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heeft geen reden gevonden voor kritiek op de handelwijze van de chirurg, die in die 
korte tijd heeft gedaan wat mogelijk was om het lot van de patient te verlichten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

118 CMTC 25 augustus 1988 (orthopedisch chirurg) 	Pertrochantere femurfractuur 
Publicatie bevolen, doch niet geeffectueerd. 
Klacht: Chirurg heeft bij patiente een verkeerde behandeling uitgevoerd en onvol-
doende toezicht gehouden op de verpleegkundige verzorging. 
Feiten: Patiente (72 jaar) lijdt sinds 1955 aan nodulaire reumatdide arthritis. In 1981 is 
een knieprothese geplaatst. In 1984 onderging zij een cervicale spondylodese C1-C2. 
In augustus 1986 is patiente ten gevolge van duizeligheid gevallen en opgenomen in 
het ziekenhuis. Er blijkt sprake van een pertrochantere femurfractuur rechts. De pa-
tiente wordt conservatief behandeld met tractie. Patiente heeft tijdens deze be-
handeling veel pijn in het rechteronderbeen, waarvan de oorzaak niet kan worden 
vastgesteld. Twee weken later wordt een snaartractie aangebracht. In het verloop 
van de behandeling ontstaat decubitus ter plaatse van de rechterachillespees. Na zes 
weken bedrust is de tractie in opdracht van de chirurg verwijderd met de bedoeling 
de patiente verder onbelast te laten mobiliseren. Op aandringen van dochters is pa-
tiente overgebracht naar ander ziekenhuis. Therapie is daar voortgezet; mobilisatie 
blijkt vervolgens niet goed mogelijk ten gevolge van een beenlengteverschil van 3 

Op 1 december is een totale heupprothese rechts, volgens Weber gemplanteerd. Be-
gin maart 1987 wordt patiente in goede conditie ontslagen. 
Overwegingen: Uit de verklaringen van de chirurg volgt dat hij persoonlijk de voor-
keur gaf aan conservatieve behandeling van de fractuur gezien de algemene toe-
stand van patiente. Dat patiente expliciet geweigerd heeft in te stemmen met de ope-
ratie is niet gebleken. Aangenomen mag dus worden dat het behandelingsbeleid in 
feite is overgelaten aan de chirurg. De keuze van de chirurg voor een conservatieve 
behandeling was op zichzelf niet verwijtbaar. Wel verwijtbaar is, dat de chirurg de 
conservatieve therapie voortijdig heeft afgebroken, namelijk op een moment waarop 
van (onbelaste) mobilisatie geen gunstig resultaat mocht worden verwacht gezien de 
ongunstige stand van de fractuur en onvoldoende callusvorming. In het algemeen 
zijn daarmee in vergelijkbare omstandigheden ongeveer 12 weken gemoeid. Dit on-
derdeel van de klacht is gegrond. 
Niet is gebleken dat de chirurg terzake van het geven van instructies voor en het 
controleren van de verpleegkundige verzorging van de patiente tekort is geschoten. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is met de deskundige van oordeel dat de chirurg met het oog op de con-
ditie van patiente, wellicht niet op de eerste dag behoefde te besluiten tot operatieve 
behandeling, doch dat dit wel had behoren te doen binnen enkele dagen daama. 
Anders dan het MTC acht het CMTC de keuze voor een conservatieve behandeling 
op zichzelf reeds onjuist. Hoewel patiente een zieke indruk maakte en aan reuma 
Iced, blijkt uit de verdere gegevens niet van emstige afwijkingen die een operatie in 
de weg stonden. Bij een langdurige bedrust van een patiente als deze is een aanzien-
lijk risico aanwezig voor het ontstaan van perifere circulatiestoomissen met alle ge-
volgen van dien. Bovendien kunnen oudere patienten in een dergelijke situatie ge-
desorienteerd raken en onrustig zijn. Noch door de chirurg noch door het verpleeg-
kundig personeel is herkend dat deze problemen zich bij patiente voordeden en dat 
de pijn in het onderbeen niet slechts werd veroorzaakt door de fractuur zelf. 
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Van een onbelaste mobilisatie kon geen gunstig resultaat worden verwacht. De chi-
rurg is op een aantal punten tekort geschoten. De beslissing waarvan beroep wordt 
bevestigd. 

I 141/142/143 1986-1989 	 Tibia- en fibulafractuur (=crurisfractuur) 
Klacht wordt tevens tegen twee andere chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld bij de behandeling van de fractuur in 
het been van patient. 
Feiten: Patient breekt begin april zijn been. (Fractuur van de tibia en fibula) De 
dienstdoende chirurg besluit tot conservatieve behandeling, die bestaat uit repositie 
en het aanleggen van circulair onderbeengips. Aan de pijnklachten wordt geen aan-
dacht besteed. Later blijkt op rontgenfoto's, 'dat het bot tegen het gips aangroeit', 
wat de pijn veroorzaakt. Pas 10 dagen na opname is patient alsnog geopereerd. Ook 
aan de na de operatie aangegeven pijnklachten wordt geen aandacht'besteed. Vol-
gens de chirurg wordt wel degelijk op de pijnklachten van patient gereageerd door 
diverse analgetica te geven. Bij nader onderzoek blijkt sprake te zijn van een infectie 
in het been. Patient is tot eind mei in het ziekenhuis verpleegd. In september ont-
staat opnieuw een ontsteking in het been van patient. Patient wordt in een acade-
misch ziekenhuis andermaal geopereerd. Het heeft uiteindelijk een jaar geduurd 
voordat patient weer normaal kan lopen. 
Overwegingen: Het College overweegt dat een fractuur als die van patient pijnlijk kan 
zijn. Behandeling bestaat uit het toedienen van sterke pijnstillers, hetgeen in casu 
ook is gebeurd. Ten aanzien van openen van het gips is men terecht voorzichtig ge-
weest. Juist het al te vaak openen van het gips verhoogt het infectiegevaar. Er is geen 
sprake geweest van botinfectie maar van wondinfectie, die tijdig is ontdekt en be-
handeld. Ter zitting is gebleken dat de bloeding wel tijdig is gesignaleerd. Sedert de 
operatie is aan patient tromboseprofylaxe toegediend. Aan patient is een 'stollings-
middel' (konakion) toegediend alvorens het gips te openen. Er is derhalve na het 
constateren van de bloeding terecht gewacht met het openmaken van het gips. Ook 
voor het overige is niet vast komen te staan dat de chirurg een tuchtrechtelijk verwijt 
ten aanzien van de behandeling van patient gemaakt kan worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 144 1986-1989 	 Subcapitale fractuur 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten door tijdens de eerste operatie patientespink over-
strekt in te gipsen in plaats van in gebogen stand. Chirurg heeft onjuist geinfor-
meerd door haar voor te houden dat de hand volledig zou genezen. Chirurg heeft 
patiente kortaf en onbehoorlijk behandeld. 
Feiten: Patiente raakt eind mei 1985 bij een val van haar fiets aan haar rechterhand 
gewond. Zij stelt zich in het ziekenhuis onder behandeling van de chirurg, die een 
instabiele subcapitale fractuur van het metacarpale V rechts constateert. De chirurg 
past een mini-osteosynthese toe met behulp van een schroefje. Patiente krijgt een 
gipsspalk en wordt naar fysiotherapeut verwezen. Begin september 1985 verricht de 
chirurg een tweede operatie, waarbij schroefje wordt verwijderd en nieuw gips 
wordt aangemeten. Na twee behandelingen door de chirurg is een extensiecontrac-
tuur ontstaan. Patiente wendt zich na verwijzing door de chirurg tot plastisch chi-
rurg die meerdere oorzaken aanwijst voor de contractuur (huidtekort, veel litteken-
weefsel en te korte extensorpezen) 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de beide projecties op de rontgenfo- 
to van de hand met de gipsspalk blijkt dat er geen sprake is van een flexie, althans 
van niet meer dan minimale flexie. Daardoor is de extensiecontractuur ontstaan. (Bij 
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immobilisatie dient 90 °  flexie in het metacarpophalangeale gewricht in acht te wor-
den genomen). Dit deel van de klacht is gegrond. 
Ook al heeft de chirurg te optimistische uitlatingen gedaan met betrekking tot her-
stel van patiente, het betekent niet dat de cliirurg in dit opzicht klachtwaardig heeft 
gehandeld. Niet is komen vast te staan dat de chirurg zich tegenover patiente onbe-
hoorlijk heeft gedragen. 
Beslissing: Waarschuwing. 

	

1 145 1986-1989 	 Avulsiefractuur 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht besteed aan klachten van patient. 
Feiten: Bij het rennen klapt patients voet dubbel. In het ziekenhuis wordt op 12 maart 
de diagnose gesteld op een avulsiefractuur van metatarsale V. De voet wordt inge-
zwachteld en controle-afspraak wordt gemaakt voor 14 maart. De chirurg besluit tot 
conservatieve behandeling. Op 17 maart wordt loopgips aangelegd. Op 13 april gaat 
het gips eraf en controlefoto's worden gemaakt. Patient mag voet belasten. Patient 
komt niet op de controle-afspraak van 4 mei, daar hij door huisarts is verwezen naar 
orthopedisch chirurg. Deze chirurg constateert bij rontgencontrole dat een kanteling 
bestaat van het betreffende fragment, hetgeen in deze positie onmogelijk tot consoli-
datie kan leiden. Op 4 mei vindt een bloedige repositie en osteosynthese plaats. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg een beoordelingsfout heeft 
gemaakt door een conservatieve behandeling in te stellen. Een operatieve ingreep 
was geIndiceerd. Het beeld op de riintgenfoto's was verslechterd doordat de hock-
stand groter was geworden. Zijn beslissing tot belasten van de voet was dan ook on-
juist. 
Beslissing: Waarschuwing. 

	

1 146 1986-1989 	 Pijnbestrijding 
Klacht: Chirurg heeft patiente onvoldoende zorgvuldig behandeld tijdens haar op-
name. 
Feiten: De algehele conditie van patiente bij opname is zeer slecht: resten van een 
dubbelzijdig CVA met tetraparese, insulten en dysphasie, tevens diabetes mellitus 
met progressieve necrose van een voet, na teenamputatie met veel pijn. De chirurg 
consulteert de anesthesioloog voor pijnbestrijding met lokale anesthesie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg door te besluiten in eerste 
instantie van verder onderzoek en behandeling af te zien wegens de slechte conditie 
van patiente, niet onzorgvuldig heeft gehandeld. De beslissing om pijnstilling te la-
ten prevaleren met het doel de algemene toestand te verbeteren is niet onbegrijpe-
lijk. Het College heeft niet kunnen vaststellen dat patiente op betreurenswaardige' 
wijze is behandeld in het ziekenhuis. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klaagster (dochter van patiente) stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 147 1986-1989 	 Botmerginfectie 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door af te zien van nader onderzoek. 
Feiten: Patiente krijgt een zwaar voorwerp op haar teen die gebroken blijkt te zijn en 
op 14 juli ziet de chirurg A de gemaakte rontgenfoto's en constateert een 'gunstige' 
breuk. Op 1 augustus vindt een andere chirurg B dat de wond Cr niet goed uitziet en 
vraagt chirurg C de nagel te verwijderen. Patiente wordt met plaatselijke verdoving 
geholpen en met pijnstillers naar huis gestuurd. Met de teen gaat het niet goed en de 
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huisarts stuurt patiente naar chirurg D, op verdenking van botmerginfectie. Patiente 
moet direct blijven voor een operatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat aanvankelijk een conservatieve thera-
pie is gevolgd en conform het geldende protocol geen antibiotica zijn verstrekt. Deze 
handelwijze komt het College juist voor. 
De behandeling van chirurg D was deels een herhaling van de behandeling van chi-
rurg C, deels een afwijking van het eerder genoemde protocol omdat hij wel antibio-
tica voorschreef. Het betekent geenszins dat chirurg A onjuist heeft gehandeld door 
niet in een eerder stadium antibiotica toe te dienen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

II 9 CMTC 21 juni 1990, TGR 1991/66, MC 1991, 89 (orthopedisch chirurg) 	Fissuur 
Klacht: Chirurg stelt onjuiste diagnose. Chirurg heeft patiente, ondanks onvoldoende 
opvang, ten onrechte naar huis gestuurd. Ondanks door de huisarts geuite twijfel 
houdt chirurg vast aan foutieve diagnose. Chirurg stelt zich onverschillig op tegen-
over patiente. 
Feiten: Bij patiente wordt na een val op 3 juli door de chirurg een scheurtje in het 
heupgewricht vastgesteld. Volgens de chirurg betrof het een fissuurtje in het tro-
chanter massief. Hij zendt patiente dezelfde dag weer naar huis. Op 16 augustus 
neemt huisarts van patiente contact op met de chirurg, waarbij de chirurg bij zijn 
oorspronkelijke diagnose blijft. In overleg met de huisarts laat de chirurg opnieuw 
foto's maken, waaruit blijkt dat er sprake is van een breuk in het heupgewricht. De 
chirurg laat patiente weer naar huis gaan om na te gaan of consolidatie op natuur-
lijke wijze zal plaatsvinden. Patiente, die hevige pijn heeft, wacht dit niet af en 
wendt zich tot academisch ziekenhuis, alwaar een nieuwe heup wordt gezet. 
Overwegingen: Afgaande op de foto's is het College van oordeel dat wat de chirurg 
als een 'fissuurtje' diagnostiseerde, in feite een vrij aanzienlijke fissuur, dat wil zeg-
gen fractuur, was en dat de chirurg het verschijnsel als een fractuur had moeten be-
handelen. Er was voor de chirurg alle aanleiding patiente op te nemen op 3 juli. Wat 
het naar huis zenden betreft, blijkt niet van duidelijke en zorgvuldige instructie aan 
de eerste-lijnszorg. De chirurg had in de boodschap van de huisarts aanleiding kun-
nen vinden na te gaan waarom patiente zoveel pijn had. 
Of de chirurg zich onverschillig tegenover patiente heeft gedragen, kan in het mid-
den blijven, daar de meningen tegenover elkaar staan. Het College ziet niet in waar-
op de verwachting van de chirurg is gebaseerd dat spontane consolidatie tot de mo-
gelijkheden hoorde. De chirurg heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld. 
Beslissing: Waarschuwing 
Chinirg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC overweegt dat gezien het deskundigenoordeel sprake was van een con-
servatief behandelbare fissuur op de rontgenfoto en dat opname niet nodig was. Het 
College is van oordeel dat de chirurg niet verwijtbaar heeft gehandeld bij zijn ver-
wijzing van patiente naar de eerste-lijnszorg. Naar het oordeel van het CMTC valt 
niet in te zien dat de chirurg had moeten aandringen op opname van patiente in 
verband met het telefoongesprek dat hij met de huisarts van patiente had, nu de 
huisarts daar niet om vroeg. De deskundige acht het beleid om gedurende 4 weken 
op consolidatie te wachten, niet onjuist. De chirurg kan niet verantwoordelijk ge-
steld worden voor een therapie van oefenen met zandzakken, die buiten zijn mede-
weten is gegeven. 
Het College overweegt dat de chirurg niet in alle opzichten juist heeft gehandeld en 
dat hij ten onrechte te veel heeft vertrouwd op de eerste lijn. Een en ander is niet zo- 
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danig verwijtbaar dat opleggen van een maatregel op zijn plaats is. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

1 148/149 1986-1989 	 Femurfractuur 
Klacht is tevens ingediend tegen twee andere chirurgen (zie I 234 par. I 20. 
Klacht: Chirurg heel t patient onoordeelkundig behandeld. Chirurg heeft in bijzijn 
van patient met een collega gediscussieerd over de behandeling, waardoor vertrou-
wen in de behandelend chirurgen is ondermijnd. 
Feiten: Patient is betrokken geweest bij schietpartij en wordt in het ziekenhuis be-
handeld wegens een communitieve femurfractuur. Na het aanbrengen van een tibia-
snaartractie en toediening van antibiotica en antistollingsmiddelen, wordt patient op 
25 mei naar penitentiair ziekenhuis overgebracht, waar hij mede door de aange-
klaagde chirurg B worth behandeld. Aanvankelijk wordt van operatief ingrijpen af-
gezien, wegens mogelijkheid van een infectie. Bij diverse controles nadien blijkt nog 
geen consolidatie en is callusvorming zichtbaar bij een varusstand en verkorting van 
het been. De snaartractie wordt verwijderd. Ben beenlengteverschil wordt vastge-
steld van 4 cm. In een academisch ziekenhuis wordt patient geopereerd en nadien 
uitgewezen naar land van herkomst. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet is gebleken dat de behandeling 
niet lege artis is uitgevoerd. De keuze voor conservatieve behandeling is juist ge-
weest. Het is te betreuren dat geen volledig herstel is bereikt; dit moet geweten wor-
den aan het trauma zelf. Ben discussie op basis van waarnemingen tijdens onder-
zoek van de patient kan worden gevoerd. Het van mening verschillen van betrokken 
chirurgen is niet ongebruikelijk en ook niet verwijtbaar. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 150 1986-1989 	 Dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft de fractuur onvoldoende behandeld. 
Feiten: Patiente loopt eind april 1987 bij een val een hielbreuk op waarvoor de chi-
rurg haar een voorlopig gipsverband aanlegt. Op 18 mei klaagt patiente over pijn. 
De chirurg brengt een gipsverband aan voor zes weken. Na afname van het gips 
houdt patiente pijn. Zij stelt zich onder behandeling van chirurg in het buitenland, 
die een post-traumatische Siideckse reflexdystrofie constateert. Patiente reageert re-
delijk positief op diens voorgeschreven behandeling met fysiotherapie, Voltaren, ijs-
inpakkingen en kalkinjecties. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College heeft de chirurg op goede gronden 
besloten tot een conservatieve behandeling. Terzake treft de chirurg geen verwijt. De 
chirurg heeft geen gelegenheid gekregen zijn behandeling af te maken, daar patiente 
zich aan zijn behandeling heeft onttrokken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 151 1990-1994 	 Humerusfractuur 
Klacht: Chirurg heeft een humerusfractuur op onzorgvuldige wijze behandeld. 
Feiten: Patiente valt van trap en bij rentgenonderzoek blijken ribfracturen en een 
subcapitale humerusfractuur. Voor de humerusfractuur wordt een 'collar and cuff' 
gegeven. Patiente stelt dat opera tief ingrijpen geindiceerd zou zijn geweest en de 
thans bestaande verstijving had kunnen worden voorkomen. De chirurg is van me-
ning dat een operatieve ingreep, c.q. een onbloedige repositie niet door hem is over-
wogen omdat de resultaten daarvan zeer matig zijn en niet beter dan een conserva-
tieve behandeling. 
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Overwegingen: Het College is van oordeel dat geen aanmerkingen kunnen worden 
gemaakt op het door de chirurg gevolgde beleid. Dat patiente thans nog klachten 
heeft, valt te betreuren, maar dit kan niet worden geweten aan gebrek aan zorg van 
de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1152 1990-1994 	 Aneurysma 
Klacht: Chirurg heeft verwijtbaar gehandeld door patient niet direct op te nemen; 
door patient in acute situatie met vakantie te laten gaan; door patient uit het zieken-
huis te ontslaan hoewel operatie noodzakelijk was; door te weigeren patient later te 
onderzoeken. 
Feiten: Op 11 december 1988 treedt een acute afsluiting van de linkerarteria iliaca 
communis en externa en van de linkerarteria femoralis communis op. Op grond van 
het klinisch beeld - de acute fase was al tien dagen voorbij - stelt de chirurg patient 
gerust en plaatst hem op de wachtlijst en heeft geen bezwaar tegen een vakantiereis 
van patient. Nadien ziet de chirurg patient niet meer. Op 27 februari 1989 wordt pa-
tient opgenomen, waarbij een centraal aneurysma blijkt in de distale aorta en een 
aneurysma in de rechterarteria femoralis. Gezien de diameter van de aneurysma's 
en het afgenomen zijn van de klachten wordt besloten niet te opereren en patient 
conservatief te behandelen. Bij controles worden geen bijzonderheden geconsta-
teerd. Een jaar later is het aneurysma van de rechterarteria femoralis communis ge-
reseceerd en een interponaat van prothesemateriaal ingehecht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de acute fase al tien dagen voorbij was 
toen de chirurg patient voor het eerst zag. Een voorlopig conservatief beleid was in 
de gegeven omstandigheden volkomen te verdedigen. Toestemming voor een va-
kantiereis was geenszins onjuist. De chirurg heeft patient uitsluitend op 21 december 
1988 behandeld, zodat ten aanzien van hetgeen in maart en augustus 1989 is ge-
beurd, hem geen verwijt treft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 153 1990-1994 	 Diabetisch neuropatisch gangreen 
Klacht: Chirurg heeft patient op inhumane wijze behandeld door na te laten de pijn 
te bestrijden. 
Feiten: De chirurg ziet patient met een spontane necrose aan de linker derde teen. De 
oorzaak van de necrose is niet duidelijk en de chirurg besluit tot een afwachtend be-
leid, mede daar patient geen chirurgisch ingrijpen wil. Twee weken nadien, op 16 
juni, is de necrose tot aan de voorvoet uitgebreid. Diagnose diabetisch neuropatisch 
gangreen wordt gesteld. De chirurg stelt amputatie voor, maar patient wenst aan-
vankelijk geen operatie. De toestand van patient verslechtert en patient wordt op 30 
juni geopereerd, waarbij het linkerbeen tot in de knie wordt geamputeerd. Op 6 juli 
ontstaat opnieuw necrose en op 7 juli overlijdt patient. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet onjuist of onzorgvuldig 
heeft gehandeld door een afwachtend beleid te voeren, daar er geen tekenen van in-
fectie waren. Dat pijnbestrijding achterwege bleef, kan de chirurg niet verweten 
worden, daar de tenen van patient gevoelloos waren en er geen pijn.klachten beston-
den bij patient. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 154/155 1990-1994 	 Claviculafractuur 
Klacht is gericht tegen twee chirurgen en gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft patiente ten onrechte conservatief behandeld. Chirurg heeft pa-
tiente onvoldoende geinformeerd over de aard van de operatie. 
Feiten: Op 29 januari breekt patiente haar rechterclavicula. Aanvankelijk wordt zij 
conservatief behandeld. In juni blijkt sprake te zijn van een niet geconsolideerde cla-
viculafractuur met een losliggend deel. Omdat osteosynthese niet goed mogelijk is, 
verwijdert chirurg B het pro>cimale deel van de davicula over 5 cm. Patiente wendt 
zich tot twee andere ziekenhuizen, waar men weinig voor haar pijnklachten kan 
doen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat voldoende is gebleken dat chirurg A 
niet betrokken is geweest bij de behandeling van patiente. Ten aanzien van chirurg B 
oordeelt het College dat de keuze voor een conservatieve behandelwijze toe te 
passen, de juiste is geweest. Dat het niet herstellen van de fractuur en de opgetreden 
complicaties het alsnog nodig maakten een operatie uit te voeren, valt de chirurg 
niet te verwijten. Het is niet komen vast te staan dat de chirurg patiente onvol-
doende heeft geinformeerd. Ten aanzien van beide chirurgen moet de klacht als on-
gegrond worden beschouwd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 156 1990-1994 	 Tibiafractuur 
Klacht: Chirurg heeft bij de behandeling van patient onzorgvuldig gehandeld. 
Feiten: Bij een ongeluk op 29 augustus breekt patient zijn scheenbeen op twee plaat-
sen, waarbij een open wond ontstaat waar het bot doorheen steekt. Gepoogd wordt 
de fractuur te reponeren. De controlefoto toont een niet acceptabele repositie. Op 30 
augustus wordt onder narcose een goede stand verkregen. Op 4 september blijkt de 
schuine tibiafractuur weer wat afgegleden, doch er is voldoende botcontact. Een la-
tere controle toont echter weer een afglijden en er wordt besloten tot een vorm van 
correctie. 
Overwegingen: Het College oordeelt dat de chirurg in redelijkheid heeft kunnen be-
sluiten de toestand op 4 september nog enkele dagen aan te zien. Toepassing van 
een tractie zou geen garantie hebben gegeven voor een betere fixatie van de breuk. 
De chirurg heeft op 10 september geoordeeld dat nadere operatieve behandeling ge-
indiceerd was, welk inzicht door de opvolgende behandelende chirurgen van pa-
tient wordt gedeeld. 
13estissing: Klacht afgewezen. 

1 157 1990-1994 	 Polsfractuur 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte nagelaten een operatieve ingreep te verrichten en 
in tweede instantie te lang gewacht met een operatie. 
Feiten: Patiente breekt op 3 januari bij een val op het ijs haar pols en de chirurg kiest 
voor een conservatieve behandeling door de breuk te zetten en vervolgens te gipsen. 
Op 8 januari blijkt bij controle door chirurg Y, dat op de rontgenfoto het 
gewrichtsvlak goed doorloopt, terwip het geheel wel 5° in dorsaal flexie staat. Op 1 
februari wordt het gips verwijderd, waarbij losse botstukjes van ellcaar geschoven 
zijn doordat het gewricht vlak was ingezakt met een stand van 15 °  naar dorsaal. De 
chirurg adviseert flink oefenen. Ruim een week nadien blijkt het functioneren van de 
pols onmogelijk en in een academisch ziekenhuis wordt een second opinion 
gevraagd. De fractuur wordt door middel van een operatie gecorrigeerd. De functie 
van de pols is nog steeds niet geheel teruggekeerd. 
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Overwegingen: Het College is van oordeel dat de keuze voor een conservatieve 
behandeling medisch-technisch verantwoord was. Gezien de instabiliteit van de 
breuk zou het naar het oordeel van het College wel beter zijn geweest indien een 
vroegtijdiger controle-afspraak zou zijn gemaakt. Deze omstandigheid is de chirurg 
niet te verwijten, daar collega Y patiente heeft gezien op 8 januari en niet hijzelf. 
Het College overweegt dat het na constatering van een niet-acceptabele stand van de 
breukvlakken, niet ongebruikelijk is en medisch-technisch ook verantwoord de 
toestand nog even aan te zien om te beoordelen in hoeverre de functie zich herstelt. 
Een operatieve ingreep heeft eigen risico's en geeft geen garantie dat de beoogde 
stand en het herstel van de functie wordt bereikt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

2c. Geen therapie/andere therapie 

11 10 CMTC 11 februari 1986, TGR 1988/76 	 Collumfractuur 
Klacht: Chirurge heeft onzorgvuldig gehandeld doordat zij de ernst en de complexi-
teit van de fractuur heeft onderschat. Chirurge heeft nagelaten direct een orthope-
disch chirurg in te schakelen. 
Feiten: Wegens heftige pijn in de linkerheup na een val meldt patiente zich op 12 de-
cember 1984 bij de afdeling traumatologie van het ziekenhuis. Arts-assistent (niet in 
opleiding) stelt diagnose, na rontgenfoto's, op mediale collumfractuur links. Na be-
oordeling van de foto's door de dienstdoend chirurge, wordt patiente opgenomen 
op de afdeling chirurgie. Operatie wordt gepland op 14 december, daar eerst onder-
zoek door internist wordt gevraagd, omdat patiente in het verleden post-operatief 
een asystolie heeft doorgemaakt. 
De operatie wordt door aangeklaagde chirurge uitgevoerd en door collega B; reposi-
tie blijkt zeer moeilijk. Fixatie vindt plaats door middel van 4 Kirschnerdraden tot in 
de corticalis van de kop. Geen compressie kan worden aangebracht en patiente moet 
gedurende zes weken nabehandeld worden met een zweefrekverband. Op 19 de-
cember worden wegens toenemende pijnklachten controlefoto's gemaakt, waarop 
blijkt dat de Kirschnerdraden zijn uitgelopen en de fractuur opnieuw gedisloceerd 
is. 
De orthopedisch chirurg, die geconsulteerd wordt, neemt de behandeling over en 
opereert patiente op 20 december. Repositie van de afgekantelde kop vindt plaats, 
waarna fixatie met compressieheupschroef en spongiosaschroef. Bij X-controle 
wordt een redelijk goede stand gezien. Patiente wordt gedurende 6 weken post-ope-
ratief behandeld in zweefrek. 
Uit de door orthopedisch chirurg verstrekte inlichtingen aan de vertrouwensarts van 
patiente, eind november 1985, blijkt dat hij in maart 1985 een avasculaire necrose 
van de femurkop diagnostiseerde en dat op 8 maart een totale heupplastiek is uitge-
voerd. 
Thans is de situatie zo, dat patiente met een kruk loopt, nog steeds pijn heeft, haar 
been 2 cm korter is en haar heup nog niet in goede stand staat. Haar staat een vierde 
operatie - aan de slijmbeurzen - te wachten. 
Overwegingen: Het College stelt vast dat de fractuur bij patiente bijzonder complex 
van aard was. Als algemeen chirurge, ruim bekend met dergelijke fracturen, was de 
chirurge volledig bevoegd deze operatie zelfstandig, zonder voorafgaande consulta-
tie en/of daadwerkelijke medewerking van een orthopedisch chirurg, uit te voeren. 
Dat na de spoedopname de operatie niet direct is uitgevoerd, valt zeer te betreuren. 
Haar kan echter van dit delay, kennelijk om redenen van organisatorische aard, 
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tuchtrechtelijk geen verwijt gemaakt worden. Het College merkt daarbij wel op dat, 
in een ziekenhuis dat de traumatologie in zijn pakket voert, een soepel beleid ten 
aanzien van aanpassingen of wijzigingen van het operatieprogramma in spoedei-
sende gevallen mag worden verwacht. Niet verwijtbaar acht het College dat de ope-
ratie onvoldoende resultaat heeft gehad, wel is verwijtbaar dat de chirurge, toen 
bleek dat de repositie niet bereikt was, geen adequate maatregelen ter voorkoming 
van complicaties heeft genomen. De deskundige heeft als oordeel dat er twee moge-
lijkheden waren geweest, te weten: de ingreep staken en patiente terugbrengen naar 
de afdeling in een zweefrekverband, of overgaan tot een open repositie. De chirurge 
heeft echter genoegen genomen met een niet acceptabele stand en bovendien een 
ongebruikelijke en in de gegeven omstandigheden onaanvaardbare fixatiemethode 
toegepast. Daarbij werd de kans op necrose van de kop, bij fracturen als deze aan-
zienlijk, nog eens vergroot. De chirurge heeft het vertrouwen in de stand der genees-
kundigen ondermijnd. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurge stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat wat de overwegingen van de chirurge mogen zijn ge-
weest om te fixeren zoals zij heeft gedaan, zij door haar behandeling de kans op kop-
necrose heeft vergroot. 
De fixatie met Kirschnerdraden is niet alleen ongebruikelijk, maar kon in dit geval 
niet tot het gewenste resultaat leiden. 
In tegenstelling tot het MTC is het CMTC van oordeel dat de chirurge voor de orga-
nisatie van de chirurgische afdeling, mede-verantwoordelijkheid draagt. Om die re-
denen valt het de chirurge tuchtrechtelijk te verwijten dat door het tijdsverloop het 
risico van necrose van de kop minder is beperkt dan mogelijk zou zijn geweest. 
Het CMTC verwerpt het beroep en bevestigt de beslissing van het College in eerste 
aanleg. Om redenen van algemeen belang zal de beslissing bekend worden gemaakt. 

	

1 158 1986-1989 	 Collumfractuur 
Klacht: Door toedoen van de chirurg is aan patiente, niet conform de afspraak, alge-
hele narcose toegediend. 
Feiten: Patiente wordt door de chirurg operatief behandeld in verband met een ge-
disloceerde mediate collumfractuur rechts. Nadat de geplande spinale anesthesie in-
sufficient blijkt, worth een algehele anesthesie gegeven. Klager, echtgenoot van pa-
tiente, stelt dat als gevolg van de algehele narcose motorische stoornissen zijn opge-
treden, wankel evenwicht en toename van communicatiestoornissen. 
De chirurg stelt dat blijkens de hetero-anamnese patiente sinds vijf jaar bekend was 
met aanvankelijk geleidelijk toenemende, maar de laatste maanden snel progressie-
ve dementie. 
Overwegingen: In het operatieverslag wordt slechts vermeld dat er algehele anesthe-
sie is toegepast. Het College is van oordeel dat de chirurg niet aansprakelijk kan 
worden gesteld voor hetgeen de anesthesioloog heeft verricht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 159 1986-1989 	 Infractiefractuur 
Klacht: Chirurg heeft op onzorgvuldige wijze stressfoto's gemaakt, ten gevolge waar-
van een fractuur is ontstaan. 
Feiten: Patiente valt van een kruk en blesseert haar enkel. In het ziekenhuis worden 
op 17 juli rontgenfoto's gemaakt, waarop blijkt dat de enkel is gekneusd. Op 20 juli 
wordt op advies van een andere chirurg, die denIct aan een totale laterale enkelband 
ruptuur, een gipsspalk aangelegd. Twee dagen nadien geeft deze chirurg patiente 
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een regionaal intraveneuze sympaticus blokkade. Op 31 juli verwijdert de aange-
klaagde chirurg de gipsspalk en maakt stressfoto's, die erg pijnlijk zijn. Daaruit blijkt 
dat er geen afscheuring van de enkelband is. Patiente krijgt tubi-grip. Een controle-
afspraak wordt gemaakt voor 7 augustus. In een ander ziekenhuis worden enkelfo-
to's gemaakt. Op verdenking van een calcaneusfractuur worden calcaneusfoto's ge-
maakt, waarbij blijkt dat er sprake is van een infractiefractuur met minimale impres-
sie. De chirurg benadrukt dat op de gemaakte foto's van 17 juli geen fractuur van het 
hielbeen te zien was. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de later ontstane calcaneusfractuur niet 
kan zijn ontstaan door de gemaakte stressfoto's. Het in eerste instantie niet zien van 
een calcaneusfractuur is met verwijtbaar, daar een dergelijke fractuur pas later beter 
zichtbaar wordt. Aan patiente is in het ziekenhuis alle aandacht gegeven die past bij 
het opgelopen letsel. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1160 1986-1989 	 Claviculafractuur 
Klacht: Chirurg heeft de breuk aan het sleutelbeen van patiente verkeerd behandeld. 
Feiten: Patiente breekt bij een val op 25 maart 1983 haar sleutelbeen. Zij wordt naar 
EHBO van het ziekenhuis verwezen, waar zij onderzocht wordt en waar foto's wor-
den gemaakt. De diagnose wordt gesteld op een middiaphysaire claviculafractuur 
met een flinke dislocatie en een losliggend fragment. Er wordt een stella dorsi aange-
legd. Drie dagen later meldt patiente zich wegens heftige pijn en een nieuw verband 
wordt aangelegd. Pijn blijft bestaan en op 8 april wordt door de dienstdoend assis-
tent een forse zwelling geconstateerd. Rontgenopnamen tonen geen bijzonderheden. 
Aan aangeklaagde chirurg wordt gevraagd de arm te bekijken. Vanaf dit tijdstip 
heeft hij de verantwoordelijkheid voor haar behandeling overgenomen. Diagnose 
wordt gesteld op trombose van de vena subclavia en patiente wordt opgenomen en 
een trombosebehandeling wordt ingesteld, waarbij een heparine infuus en sintrom 
zijn gegeven. Patiente wordt nog achtmaal door de chirurg gezien maar de pijn blijft, 
ondanks fysiotherapie. Op 19 maart 1984 stelt patiente zich onder behandeling van 
een orthopedisch chirurg in een academisch ziekenhuis. Een functiebeperking van 
de rechterschouder wordt geconstateerd; bij rontgenonderzoek blijken een matige 
spondylosis en spondylarthrosis deformans. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat de behandeling van de trombose prio-
riteit vereiste boven de behandeling van de fiactuur. Ook na het herstel van de 
trombose heeft de chirurg de schouder naar behoren behandeld. De breuk blijkt op 2 
september 1984 volledig geconsolideerd met een goede asrichting. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 161 1986-1989 	 Claudicatio intermittens 
Klacht: 
1. Chirurg is, ondanks verzoeken daartoe van zowel patient als echtgenote (klaag-

ster), niet tot amputatie van het linker(onder)been overgegaan. 
2. Chirurg heeft de patient te veel pijnstillende, c.q. verdovende middelen gegeven, 

waardoor deze niet meer gewoon kon praten of denken. 
Feiten: Patient bezoekt de chirurg in verband met claudicatio intermittens klachten 
aan beide benen. Op 12 mei wordt de patient opgenomen voor een Seldinger angio-
grafie, waarbij naast een centraal goed doorgankelijk vaatstelsel, in het rechterbeen 
een afsluiting van de arteria femoralis superficialis en de arteria poplitea tot aan de 
kniegewrichtsspleet wordt gezien. Op 13 mei wordt patient ontslagen, maar op 20 
mei wordt patient weer opgenomen, waama op 21 mei overgegaan wordt tot een 
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operatie aan het linkerbeen. Daarbij wordt een femoro-popliteale bypass aangelegd. 
Post-operatief doen zich geen complicaties voor. Op 21 juli wordt patient met spoed 
opgenomen daar de bypass links is getromboseerd. Op dezelfde dag wordt een 
trombectomie verricht, waarbij peri-operatief direct weer een trombosering van de 
prothese optreedt. Bij een op de volgende dag verrichte controle Seldinger angiogra-
fie worth echter opnieuw een occlusie gezien van de bypass en tevens een trombo-
sering van de truncus tibio-fibularis. Een hemostase-onderzoek vertoont geen afwij-
kingen. Er is geen sprake van gangreen of necrose. Besloten wordt tot het aanleggen 
van een femorocrurale bypass, welke operatie op 5 september wordt verricht. Ook 
deze bypass blijkt echter geoccludeerd en weer wordt trombectomie verricht. 
Post-operatief heeft patient veel pijn. In overleg met een vaatchirurg van een acade-
misch ziekenhuis wordt aan patient pijnstilling in de vorm van marcene gegeven. 
Op 15 september worden de hechtingen verwijderd en de wond wordt een aantal 
keren uitgebruist. Weer blijkt de bypass geoccludeerd te zijn. Gezien de klinische 
toestand van het been wordt geen hemieuwde revascularisatie gedaan. Weer wordt 
pijnbestrijding ingesteld (6 x daags 10 mg symoron, 4 x daags 2 apc-tabletten), die 
goed aanslaat 
Op 29 september wordt patient in de ochtend am 6.45 uur in bed aangetroffen zon-
der hartslag en zonder ademhaling. Reanimatie en beademing brengen enige hartac-
tie, maar op het EEG wordt geen hersenactiviteit meer gezien. Omstreeks 14.25 uur 
is patient overleden. Bij deze laatste fase is de chirurg niet betrokken geweest. 
Bij obductie blijkt een forse maagretentie te bestaan die in combinatie met het niet 
optimale cardiovasculaire systeem en de mogelijk ontstane voedselaspiratie, vol-
doende aanknopingspunten bieden am het overlijden te verklaren. 
Overwegingen: 
ad 1. Het door de chirurg gevoerde beleid acht het College niet onverantwoord. 

Weliswaar heeft de chirurg vrij lang gewacht op een mogelijke verbetering 
van het been door natuurlijk beloop, maar klinisch gezien bestond geen drin-
gende reden am al tot amputatie over te gaan. Bovendien gal de nog geens-
zins bejaarde leeftijd van patient aanleiding de amputatie zo lang mogelijk uit 
te stellen. Met is komen vast te staan dat de chirurg gehandeld heeft tegen de 
uitdrukkelijke wil van de patient. 

ad 2. De aan patient verstrekte pijnstillende medicatie is niet onjuist geweest. Hier-
bij is van belang dat het verpleegrapport geen aanwijzingen bevat dat de pa-
tient als gevolg van bedoelde medicatie misselijk is geweest of heeft gebraakt. 
De condusie is dat de chirurg geen verwijt kan worden gemaakt. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 162 1986-1989 	 Amputatie 
Klacht: 
1. Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door het tijdstip van de verwijdering van 

de epiduraal katheter te doen samenvallen met de acute overplaatsing van pa-
tient naar psychiatrisch ziekenhuis. 

2. Chirurg heeft patient naar psychiatrisch ziekenhuis overgeplaatst zonder contro-
le-afspraken te maken, zonder de voor de behandeling noodzakelijke gegevens 
over te dragen aan de opvolgende behandelaars. 

Feiten: Patient wordt op 17 september opgenomen wegens een gecompliceerde been-
breuk, veroorzaakt door een schotverwonding in het rechteronderbeen vlak onder 
de knie met in- en uitschotopeningen aan de mediale en laterale zijde. Er is sprake 
van verbrijzeling van de achterkant van de tibia en er wordt een exteme fixatie van 
het onderbeen aangebracht. Bij een angiografie wordt een volledige stop in de arte- 
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ria poplitea vastgesteld en patient wordt overgeplaatst naar een ziekenhuis waar 
mogelijkheid van vaatchirurgie bestaat. In overleg wordt besloten tot een poging een 
vasculaire reconstructie tot stand te brengen. Diezelfde nacht is patient geopereerd. 
Post-operatief zijn goede pulsaties over de arteria tibialis posterior aanwezig. We-
gens diepe veneuze trombose wordt patient met Sintrommitis ontstold. 
Op 23 september blijken het rechteronderbeen en de voet opnieuw een zeer margi-
nale circulatie te vertonen. Een angiografie toont een volledige afsluiting van de ge-
implanteerde bypass en gezien de toestand van de wond wordt afgezien van een re-
exploratie. Van 5 tot 23 oktober wordt pijnstilling en perifere vaatverwijding gege-
ven via een epidurale katheter. Op 24 oktober wordt machtiging tot plaatsing van 
patient in psychiatrisch ziekenhuis verleend en de volgende dag wordt patient over-
geplaatst. Op 31 oktober wordt door andere chirurg een geinfecteerde wond gezien. 
De infectie blijkt zich bij een later onderzoek duidelijk uitgebreid te hebben. Uitein-
delijk is het been van patient in december geamputeerd. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College acht dit onderdeel van de klacht niet gegrond, daar vast staat dat 

hetgeen in de klacht is gesteld, feitelijk onjuist is. Het was juist dat de katheter 
na het voor het laatst toedienen van de medicatie werd verwijderd. 

ad 2. In het algemeen is het niet gebruikelijk dat patienten die worden overge-
plaatst naar een ander ziekenhuis terug moeten komen voor poliklinische na-
controles in het ziekenhuis waaruit zij eerder zijn ontslagen. Het heeft in het 
ziekenhuis niet ontbroken aan nazorg en de chirurg kan op dit punt geen ver-
wijt gemaakt worden. 
Naar aanleiding van de kennelijk bij patient heersende onzekerheid over de 
vraag of een amputatie had kunnen worden voorkomen, stelt het College vast 
dat niet is gebleken dat de overdracht van patient ontijdig heeft plaats gevon-
den. Tezelfdertijd stond vast dat vaatreconstructie in de toekomst niet meer 
mogelijk was en dat de kans dat patient zijn been zou kunnen behouden ui-
terst gering, zo niet afwezig moest worden geacht. Conclusie van het voor-
gaande kan slechts zijn dat de chirurg geen verwijt kan worden gemaakt in de 
zin van de Medische Tuchtwet. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 163 1986-1989 	 Acute lymfatische leukemie 
Klacht: Chirurg is verwijtbaar tekort geschoten door perforaties te hebben veroor-
zaakt. 
Feiten: Het driejarig dochtertje van klager wordt op 25 juli wegens een niet te stelpen 
neusbloeding beiderzijds opgenomen. Diagnose wordt gesteld op een acute lymfati-
sche leukemie. Op 26 juli ontwikkelt patientje hoge koorts. Er wordt een hemoly-
tische streptococceninfectie groep A vastgesteld, die met clamoxyl bestreden wordt. 
0p5 augustus ontwikkelt zich opnieuw een hoge temperatuur, waarop een stafylo-
cocceninfectie wordt vastgesteld, die aanvankelijk wordt bestreden met claforan en 
later uitsluitend met floxapen. De behandelend kinderarts brengt in overleg met de 
chirurg een centraal infuus aan in de vena subclavia, teneinde zo spoedig mogelijk 
een aanvang te kunnen nemen met de behandeling door middel van cytostatica. De 
ingreep wordt op 7 augustus door de chirurg, toen als zesdejaars arts-assistent in op-
leiding voor chirurg werkzaam, verricht. De chirurg maakt gebruik van een silico-
nenkatheter met de daarbij behorende introductieset. Enkele venapuncties mis-
lukken. Vervolgens is besloten tot het inbrengen van een katheter in de vena cepha-
lia. Bij het vrij prepareren van deze vene treedt een bradycardie op. Hoewel nog 
atropine en adrenaline wordt toegediend, kan het hartritme niet worden versneld. 

111 



I Medisch-technisch handelen 

Patientje wordt beademd en uitwendige hartmassage wordt toegepast. Ongeveer 45 
minuten na de aanvang van de bradycardie overlijdt patientje. 
Bij obductie blijkt dat de arteria subclavia gaaf is, maar dat een perforatie geconsta-
teerd is van de bovertste holle ader en van de wand van de linkervoorkamer van het 
hart met een bloeding in die wand. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat er bij de onderhavige ingreep, met na-
me bij zeer jonge kinderen, een zeker risico bestaat voor het intreden van complica-
ties. Toch onderschrijft het College, met de deskundige, de door de chirurg gemaak-
te keuze voor het inbrengen van de katheter in de vena subclavia. De behandelende 
artsen stonden in feite met de rug tegen de muur, daar zo spoedig mogelijk een aan-
yang moest worden gemaakt met de toediening van cytostatica. Bij het uitvoeren 
van deze zorgvuldig overwogen ingreep, zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen 
genomen om complicaties te voorkomen. Het schortte de chirurg niet aan ervaring 
ten aanzien van deze ingreep. Het is in geen enkel opzicht aannemelijk geworden 
dat hij bij deze ingreep niet met de vereiste zorgvuldigheid te werk is gegaan. Waar-
schijnlijk heeft de punctienaald met voerdraad de vena subclavia en vervolgens de 
wand van de linIcerhartkamer geperforeerd en is, toen de dilatator was ingebracht, 
bloed vanuit de linkerhartkamer in het pericard en vervolgens pulserend in de vena 
subclavia terecht gekomen. Het valt te begrijpen dat de chirurg meende dat de ark-
ria subclavia was aangeprikt en niet heeft gedacht aan een perforatie van de 
linkerhartkamer, zodat de behandeling ook niet daarop is gericht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 11 CMTC 1 maart 1990, TGR 1990/75, MC 1990, 946 	 Collumfractuur 
Klacht: Chirurg heeft een ongebruikelijke en verouderde behandelingsmethode ge-
hanteerd. 
Feiten: Patient loopt bij een bromfietsongeval een mediate collumfractuur rechts op. 
De aangeklaagde chirurg reponeert deze fractuur op 7 november 1983 en een osteo-
synthese wordt toegepast door middel van een Williamsplaat en schroef. Op 18 no-
vember wordt patient ontslagen met krukken, met advies het been niet te belasten. 
Op 12 januari 1984 blijkt de schroef enigszins doorgebogen en in geringe mate varus-
stand te zijn ontstaan. Been mag beslist niet belast worden. Op 2 februari blijkt bij 
een controle de schroef te zijn gebroken; ook nu weer eenzelfde advies en afspraak 
voor een planigrafie op 9 februari wordt gemaakt. Patient onttrekt zich echter aan de 
behandeling van de chirurg en stelt zich onder behandeling van een orthopedisch 
chirurg. Deze verwijdert op 20 maart de plaat en voert een oprichtingsosteotomie uit 
met fixatie door middel van een hoekplaat. In de loop van 1986 wordt een begin-
nende kopnecrose geconstateerd. 
Overwegingen: Het tot de chirurg gerichte verwijt is kennelijk geinspireerd door de 
visie van de orthopedisch chirurg die aan de raadsman van patient een uitvoerig 
schriftelijk commentaar op de voorgaande behandeling heeft gezonden. De verhou-
ding tussen de chirurg en de orthopedisch chirurg blijkt verre van optimaal, hetgeen 
ertoe heeft bijgedragen dat bij de patient de mening heeft post gevat dat de behan-
deling door de chirurg onjuist was. Het College is van oordeel dat de toegepaste be-
handelingsmethode noch ongebruikelijk, noch verouderd was. Achteraf bezien was 
het beter geweest indien patient niet was ontslagen uit het ziekenhuis. Het kan de 
chirurg echter niet verweten worden dat de patient de hem gegeven adviezen niet 
heeft opgevolgd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
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De door het CMTC geraadpleegde deskundige stelt dat in ongeveer 20% van deze 
fixaties complicaties plaatsvinden. Kopnecrose komt ook bij jonge mensen voor en 
het is vaak niet te voorspellen of die moet worden verwacht. Snelle mobilisatie van 
jonge en oude patienten heeft grote voordelen. Van enige onjuistheid of onnauwkeu-
righeid bij de behandeling is het CMTC niet gebleken. Het CMTC acht niet aanne-
melijk dat de patient de hem gegeven adviezen bewust niet heeft opgevolgd. 
Het bevreemdt het CMTC dat de opvolgende collega van de chirurg een verklaring 
afgeeft over diens behandeling van patient. Uiteraard moeten patienten alle moge-
lijkheden krijgen om medische verklaringen van deskundigen in het geding te bren-
gen, maar de wijze waarop deze verklaring is afgegeven als opvolgend behandelaar 
is reden om bezorgdheid te uiten aangezien daardoor de patient speelbal kan wor-
den van slechte collegiale verhoudingen. 
Indien de opvolgende behandelaar de door zijn collega gegeven behandeling niet 
adequaat acht, heeft hij andere wegen om zulks tot uiting te brengen zoals de 
FONA-commissie. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 
Om redenen aan het algemeen belang ontleend, zal de beslissing bekend gemaakt 
worden. 

1164 1986-1989 	 Necrotomie 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door de wond aan patientjes vinger 
niet te hechten. 
Feiten: Patientje (4 jaar) snijdt zich tijdens een vakantie aan stukje glas en loopt daar-
bij een wondje op aan de rechtermiddelvinger. De huisarts verwijst de ouders met 
het kind op 10 augustus door naar de aangeklaagde chirurg, daar hij zich met de 
(kennelijk wat paniekerige) ouders geen raad weet. Bij wondinspectie blijkt het om 
een schone wond te gaan, die zich niet tot het bot uitstrekt. Steristrips worden aan-
gebracht. Aangeraden is de hand te laten rusten en aanraking met water en vuil te 
vermijden. Men kreeg plastic handschoenen mee. In de avond krijgt patientje vol-
gens de ouders koorts (40°), die de volgende ochtend afgenomen was tot een tempe-
ratuur van 37.8°; ze wil niet meer eten of slapen. Op 13 augustus consulteerden de 
ouders de chirurg weer met patientje omdat de wond was gaan bloeden en de vin-
ger geelgrauw en afgebonden leek. De chirurg spreekt van een iets dikker, maar ze-
ker niet rood wondje. Er was geen sprake van een verontrustend wondbeeld. De 
wond wordt geweekt in een fysiologische zoutoplossing, er wordt een betadinever-
band omgedaan en een collar 'n cuff gegeven. Controle voor over 5 dagen wordt 
afgesproken. Op 15 augustus is kind echter op verzoek van de ouders gezien door 
chirurg B, die een 'kleddernatte' vinger zag, verbonden met betadine-jodium. Bij 
navraag bleek dat er mee was gezwommen. De ouders gaan vervroegd terug naar 
hun woonplaats en melden zich bij het ziekenhuis, waar een 'fors defect ter plaatse 
van het distale interphalangeale gewricht' geconstateerd wordt. De behandeling be-
staat uit necrotomie onder volledige anesthesie gecombineerd met Cloxacilline 4 dd 
500 mgr. Op 1 oktober is de wond fraai genezen. 
Overwegingen: Het College ziet geen aanleiding het gebruik van steristrips als onjuist 
aan te merken. Op correcte wijze zijn de leefregels ter kennis van de ouders ge-
bracht. Een temperatuur van 40.4° op dezelfde avond kan het College niet met het 
ontstaan van het wondje en de gegeven behandeling in verband brengen. Ook de be-
handeling van 13 augustus verdient geen kritiek. Kennelijk heeft zich bier een geval 
voorgedaan, waarin ondanks adequate behandeling toch een infectie is opgetreden. 
Ook een collega vond op 15 augustus geen reden tot ingrijpen. Het College merkt op 
dat voor zover patientje last heeft van de betreffende vinger, de aan de vinger en de 
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gehele kwestie gegeven aandacht met name van de zijde van de ouders, daarbij niet 
buiten beschouwing kan blijven. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Bij behandeling door het CMTC wordt de klacht beperkt tot het handelen van de 
chirurg op 13 augustus. De lezingen van klager en chirurg staan lijnrecht tegenover 
elkaar. Voor de lezing van klager is in de stukken, noch in het verhandelde ter zit-
ting in eerste aanleg en in hoger beroep enige steun te vinden. Daarom kan niet van 
de juistheid van die lezing worden uitgegaan. Evenmin kan aannemelijk worden ge-
acht dat de later opgetreden infectie en de daarop gevolgde operatieve ingreep een 
gevolg zijn geweest van het handelen van de chirurg. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 165 1986-1989 	 Fractuur onderarm 
Klacht: Chirurg heeft behandeling van patient op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. 
Feiten: Patient (14 jaar) valt op het ijs en op 2 februari 1987 wordt op de EHBO-
afdeling de diagnose gesteld op een distale onderarmsfractuur. In het ziekenhuis 
wordt een repositie verricht. Rentgencontrole toont een nog niet optimale stand, 
waarop de repositie wordt herhaald. Daarna wordt gipsspalk aangebracht. In de 
loop van de daaropvolgende dagen wordt patient regelmatig op de EHBO-afdeling 
gecontroleerd. Op 5 maart wordt de gipsspalk verwijderd, geadviseerd wordt 
voorzichtig te oefenen. Volgens klaagster, moeder van patient, was er toen sprake 
van een zichtbare dislocatie. De chirurg stelt echter dat de foto consolidatie in fraaie 
stand toonde. Na ontslag zijn er geen controlefoto's gemaakt. Patient blijft klachten 
houden en wordt naar andere chirurg gestuurd, die een fractuur onderkent in 
abnormale stand. 0p2 augustus wordt de arm opnieuw gebroken. 
Overwegingen: Het College acht de klacht ongegrond. Aan de hand van foto's kan als 
vaststaand worden aangenomen dat de stand van de fractuur tot en met 5 maart 
goed was, zodat er geen aanleiding was patient fysiotherapie of een andere vorm 
van nabehandeling te adviseren. Verwijdering van het gips zou naar het oordeel van 
het College in een wat later stadium de voorkeur hebben verdiend. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klaagster stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg patient buiten verdere controle kon laten, al 
had een nadere afspraak niet misstaan. Het CMTC merkt wel op dat er een gebrek 
aan communicatie heeft bestaan tussen de ouders en patient en de chirurg. Het 
CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

	

1 166 1986-1989 	 Osteosynthese 
Klacht: Chirurg heeft fractuur vier maal verkeerd gezet. 
Felten: De chirurg heeft bij patiente in september 1986 een osteosynthese verricht 
wegens de indicatie communitieve supracondylaire humerusfractuur rechts. Begin 
oktober moet ingegrepen worden wegens het losraken van een schroef. Begin de-
cember wordt patiente opgenomen wegens verschijnselen van pseudo-arthrose, ge-
paard gaande met heftige pijn. Op 18 december wordt het osteosynthesemateriaal 
verwijderd. Op 13 april 1987 volgt opname voor verwijdering van een uitstekende 
cerclagedraad. Alle ingrepen zijn door de chirurg verricht 
Overwegingen: Niet juist is dat de chirurg tot viermaal toe de fractuur heeft gerepo-
neerd. De ingrepen waren een gevolg van complicaties, waarvan de chirurg geen 
tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1167 1986-1989 	 Crurisfractuur 
Klacht: Chirurg heeft ten aanzien van de behandeling van patient een beoordelings-
fout gemaakt. 
Feiten: Patient breekt been en stelt zich onder behandeling van de chirurg. De chi-
rurg stelt een comminutieve crurisfractuur vast en opereert patient op 5 december. 
Een controlefoto toont op 7 mei een geringe recurvatie, toename van callus. In de 
maand juni mag patient half tot geheel belasten. In juli zijn elders foto's gemaakt, 
waaruit blijkt dat de breuken niet zijn geheeld. Patient stelt dat de chirurg hem niet 
volledig belast had mogen laten lopen eind juni. 
Overwegingen: Uit de aan het College getoonde foto's is niet op te maken dat de chi-
rurg in juni al had moeten zien dat er met het been meer mis was dan hiervoor ver-
meld. Het advies om te gaan belasten had achteraf bezien beter niet gegeven kunnen 
worden, toch is de chirurg niet een zodanig verwijt te maken, dat een tuchtmaatre-
gel op zijn plaats is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC merkt op dat, mede gelet op de tijd verlopen tussen fractuur en operatie, 
het bepaald niet zeker is dat - indien later dan juni was besloten tot volledige belas-
ting - het dan anders gelopen zou zijn. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 168 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Littekencorrectie 
Klacht is gezamenlijk met die tegen twee andere chirurgen behandeld (I 372/373) 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten door 
1. het toepassen van verschillende expanders; 
2. het toepassen van verschillende hechttechnieken; 
3. een verkeerde timing van opereren; 
4. onduidelijkheid omtrent het verloop van de behandeling; 
5. voortdurende wisseling van artsen; 
6. onvoldoende zorgvuldige bejegening van patient. 
Feiten: Patient loopt als vijfjarige ernstige brandwonden op in het gezicht. De aange-
klaagde chirurg A behandelt hem intensief van 1970-1981. Op dat moment waren de 
mogelijkheden voor verdere correctie uitgeput. Eind december 1987 consulteert pa-
tient de chirurg opnieuw. De chirurg bespreekt met patient een nieuwe techniek ter 
correctie van littekens, waarbij door het inbrengen van regelmatig bij te vullen ex-
panders de huid wordt opgerekt zodat littekenexcisie en huidverschuiving tot stand 
kan worden gebracht. De chirurg wijst patient op de grote psychosociale problema-
tiek, daar patients uiterlijk ernstig misvormd zou zijn tijdens het dragen van de ex-
panders. Partijen zijn het niet eens over de gegeven voorlichting, waarbij termijnen 
van het dragen van de expanders en percentages van succes genoemd zouden zijn. 
Patient stemt in met de ingreep die op 15 februari 1988 wordt uitgevoerd door de 
chirurg en chirurg B. De ingreep en het post-operatief verloop zijn ongestoord. In fe-
bruari en maart komt patient terug voor het bijvullen van de expanders, waarbij hij 
de laatste maal door chirurg C gezien wordt. Patient blijkt op dat moment te ver-
wachten dat chirurg A hem zal gaan opereren, zoals hij toegezegd zou hebben. De 
chirurg vertrekt echter in verband met werkzaamheden elders, voor een maand naar 
het buitenland. Chirurg C geeft patient de keus de expanders door een andere chi-
rurg te laten verwijderen of te wachten tot chirurg A weer terug is. De beslissing 
wordt uitgesteld. Het vullen van de expanders wordt daarna door wisselende artsen 
verricht. Bij een van deze controles laat chirurg B patient weten zo lang mogelijk te 
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wachten met verwijderen van de expanders zodat de huid zo min mogelijk zou te-
rugtrekken. 
Uiteindelijk wordt de ingreep half april uitgevoerd door chirurg B en chirurg D. Tij-
dens de ingreep blijkt dat niet voldoende littekenweefsel kan worden weggenomen 
zonder een te grote spanning in de huid te veroorzaken, met als mogelijk gevolg 
functionele stoornissen van oogleden en mond. Ingevolge de wens van patient is af-
gezien van terugplaatsing van de expanders. In de weken nadien blijkt wonddehis-
centie, mogelijk als reactie op vicryl. Patient verschijnt niet meer op de afgesproken 
controles. 
Overwegingen: Voor wat betreft de onderdelen 2, 3, 4 en 5 is de klacht ongegrond, 
daar chirurg A daar niet persoonlijk bij betrokken is geweest. Niet verwijtbaar is het 
gebruik van verschillende expanders. Voor wat betreft punt 6 is niet komen vast te 
staan dat chirurg A bepaalde toezeggingen heeft gedaan met betrekking tot termijn 
en resultaat. De waarneming van chirurg A was op de gebruikelijke wijze geregeld 
en niet kan gezegd worden dat de behandeling en begeleiding niet door andere chi-
rurgen dan chirurg A konden of mochten worden gegeven. 
Wet is het College van oordeel dat wet aanleiding tot kritiek geeft dat er een door de 
jaren gegroeide speciale relatie tussen chirurg A en patient was ontstaan, waardoor 
patient een persoonlijke begeleiding verwachtte. Door de steeds wisselende artsen 
heeft patient het gevoel gekregen geen optimale zorg te ontvangen. De chirurg heelt 
zich waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd hoezeer patient steunde op persoon-
lijke contacten met hem. Het College betreurt een en ander, maar verbindt daaraan 
niet de conclusie dat de chirurg tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 169 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft breuk onzorgvuldig gegipst, waardoor dystrofie is ontstaan. 
Feiten: Patiente breekt het os naviculare van de rechterhand. Voor het aanleggen van 
het gips wendt zij zich tot de aangeklaagde chirurg, die een naviculare gips aan laat 
leggen op 30 juni 1988, voor drie maanden. Patiente komt een maal in die periode 
terug omdat zij het gips te strak vindt zitten, hetgeen noch door het personeel van de 
gipskamer noch door de chirurg bevestigd wordt. Op 22 september tonen foto's dat 
de breuk nog Set geconsolideerd is en een dystrofisch beeld van het polsskelet. De 
chirurg schrijft een naviculaar Neofract verband met rits voor, dat zij een maand 
moet dragen. De dystrofie blijft echter bestaan en patiente stelt zich in november 
onder behandeling in een academisch ziekenhuis. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg medisch-technisch juist 
heeft gehandeld. Bij een botbreuk bestaat altijd de mogelijkheid dat zich in het frac-
tuurgebied een dystrofie ontwikkelt. Die ontwikkeling is in het algemeen niet het 
gevolg van strak zittend gips, maar heeft andere oorzaken. Noch gesteld of gebleken 
is dat de typische verschijnselen, ernstige transpiratie en het optreden van zwellin-
gen, zich hebben voorgedaan. Ook als zich eerder dergelijke verschijnselen hadden 
voorgedaan, had het gips Set eerder dan drie maanden nadat het aangebracht was 
mogen worden verwijderd. Ten aanzien van de behandeling van patiente kan de 
chirurg geen verwijt gemaakt worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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I 170 1986-1989 	 Diabetes mellitus 
(Zie ook 1171) 
Klacht: Chirurg heeft patiente geopereerd terwijl het bloedsuikergehalte te hoog was 
en zij koorts had van onbegrepen afkomst. 
Feiten: Patiente, bij wie geelzucht is geconstateerd wordt opgenomen voor een 
galblaasoperatie. Na de operatie is patiente ernstig ziek. Een dag erna valt zij uit bed 
en de dag daarnaa overlijdt patiente. De chirurg stelt dat patiente bekend was met 
diabetes en dat er contact is geweest met andere specialisten, door wie zij is inge-
steld voor wat betreft haar diabetes voor de operatie. De chirurg stelt ter zitting dat 
hij zijn functie heeft neergelegd en met meer als chirurg werkzaam is. 
Overwegingen: Het College acht klagers niet-ontvankelijk in hun klacht daar de 
chirurg zijn praktijk heeft neergelegd voordat de klacht werd ingediend. 
Beslissing: Klagers zijn niet-ontvankelijk. 

I 171 1986-1989 	 Diabetes mellitus 
(Zie ook 1170) 
Klacht: Chirurg heeft niet zorggedragen dat speciale maatregelen werden getroffen 
om te voorkomen dat patiente uit bed kon vallen. 
Feiten: Zie 1170. De chirurg stelt bij zijn visite op zaterdagmorgen niets gemerkt te 
hebben van onrust van de patiente. In geval van onrust wordt een aantal maatrege-
len genomen; dit leek op dat moment niet nodig. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat voor het feit dat patiente uit bed is ge-
vallen, de chirurg geen verwijt te maken valt, nu hij slechts een eenmalig contact met 
patiente heeft gehad, waarbij niets bijzonders kon worden opgemerkt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 172 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Heupprothese 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld bij het plaatsen van een heupprothese, 
die bovendien krom was. 
Feiten: Patiente consulteert de chirurg in 1983 wegens pijnklachten in beide heupge-
wrichten. Rechts bestaat een flinke arthrosis en links een heupprothese volgens het 
type McKee Farrar, die is 1970 is geplaatst, met aanwijzingen voor loslaten. De chi-
rurg reviseert de linkerheup in april 1984, waarbij een standaard Lubinus Muller 
prothese wordt geplaatst. Als complicatie voor het loslaten was een flinke erosie van 
het bot ontstaan. Het acetabulum moet worden gesteund door een steunring. Er 
wordt een fausse route gemaakt bij het verwijderen van het cement, er is dan ook 
een protusie van het femorale gedeelte van de prothese door de schacht heen naar 
achteren. Patiente accepteert de situatie. Zij verzoekt later om een operatie van de 
andere heup, wat de chirurg ontraadt gezien de vele contra-indicaties. Volgens kla-
ger, zoon van patiente, is patiente volledig invalide geworden en lijdt ondraaglijke 
pun. 
Overzvegingen: Het College stelt dat niet is gebleken dat de chirurg onzorgvuldig is 
geweest bij het boren in de schacht. De gebruikelijke vorm van de prothese is krom. 
De geraadpleegde deskundige is van mening dat de chirurg een met ongebruikelijke 
gedragslijn heeft gevolgd bij de behandeling en het plaatsen van de prothese. Het 
College is van oordeel dat de prothese weliswaar in een foutieve stand staat, doch 
dat de chirurg daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt gemaakt kan worden. Dit is een 
niet ongebruikelijk risico dat verbonden is aan de re-operatie zoals door de chirurg 
is uitgevoerd. 
Beslis§ing: Klacht afgewezen. 
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1 173 1986-1989 	 Afgerukt oor 
Klacht: Chirurg heeft een hechting op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. 
Fe/ten: Bij een auto-ongeval is het oor van patient afgerukt. De chirurg heeft het oor 
op dusdanig strakke wijze vastgehecht dat pijnklachten zijn ontstaan. De chirurg 
stelt patient te hebben aangeraden terug te komen indien zich pijnklachten voorde-
den. Patient is echter in een psychiatrische inrichting opgenomen, zodat de behan-
deling niet verder voltooid is kunnen worden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de behandeling niet heeft 
kunnen voltooien door omstandigheden buiten zijn toedoen. Ook in ander opzicht is 
niet gebleken van enig handelen of nalaten van de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 174 1990-1994 	 Hemicolectomie 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten omdat: 
1. hij CT-scan onderzoek heeft nagelaten en niet adequaat heeft gereageerd op 

klachten; 
2. patient door zijn nalatigheid in juli 1987 een overbodige opname heeft moeten 

ondergaan; 
3. hij heeft nagelaten het CEA-gehalte van het bloed te laten onderzoeken; 
4. hij indirect verantwoordelijk is voor het felt dat patient zijn vonnis via de tele-

foon heeft moeten vernemen; 
5. hij heeft geweigerd patient te opereren toen darmafsluiting dreigde. 
Fe/ten: Bij patient wordt begin mei 1986 een hemicolectomie links uitgevoerd, waar-
bij een slecht tot matig gedifferentieerd adenocarcinoma coil en metastase in lymf-
klier wordt geconstateerd. In februari 1987 wordt patient weer geopereerd, waarbij 
een grote vrijwel inoperabele tumor wordt gevonden, die tenslotte kan worden los-
gemaakt. Patient wordt in oncologisch team besproken, waarbij op advies van radio-
therapeut besloten wordt het beloop af te wachten. In de maanden maart tot en met 
juli worden volgens patient wet en volgens de chirurg geen klachten geuit. Patient 
heeft pijn in rug en huisarts geeft hiervoor medicatie. Na juli komt patient niet meer 
terug bij de chirurg en wordt doorverwezen door de huisarts naar een neuroloog, 
wegens pijn in rug uitstralend in linkerbeen en -voet. Er wordt niets gevonden en 
een CT-scan van het bekken wordt gemaakt, waaruit blijkt dat er sprake is van een 
tumor tegen de bekkenwand links. De neuroloog bespreekt dit in overleg met pa-
tient met de chirurg en deze zegt dat er geen chirurgische mogelijkheden zijn om te 
opereren. Dit wordt telefonisch door de neuroloog aan patient medegedeeld. De 
chirurg stelt dat hij zich voor dit gebeuren niet verantwoordelijk acht en het boven-
dien zeker niet zijn methode is om dergelijke ingrijpende mededelingen telefonisch 
te doen. Patient legt zich niet neer bij het advies van de chirurg en wendt zich tot 
chirurg van een oncologische kliniek, die een groot recidief vaststelt, met een drei-
gende obstructie van de dikke darm. In september wordt patient geopereerd waarbij 
nylondraden worden achtergelaten waar doorheen post-operatief radiatie wordt ge-
geven, tevens vindt uitwendige radiatie plaats. Ter zitting, begin februari 1990, ver-
klaart patient dat er geen aanwijzingen zijn voor recidief. 
Overwegingen: 
ad 1. Geenszins zeker is of in mei of juni het recidief al vast te stellen zou zijn ge-

weest. Met de deskundige is het College van oordeel dat de chirurg in de ge-
geven omstandigheden in alle redelijkheid niet kan worden verweten geen 
CT-scan te hebben laten vervaardigen. 

ad 2. De verwijzing naar een neuroloog is buiten de chirurg om geschied en de chi-
rurg heeft geen bemoeienis gehad met de beslissing patient op te nemen. 
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ad 3. Het CEA-gehalte is in tegenstelling tot hetgeen patient aanvoert wel degelijk 
enkele keren bepaald, maar leverde geen relevante gegevens voor de behan-
deling van patient op. 

ad 4. De chirurg treft geen verwijt voor de wijze waarop patient in augustus 1987 
op de beschreven wijze is geInformeerd. 

ad 5. Op geen enkele wijze is gebleken dat de chirurg geweigerd heeft patient te 
opereren. 

Ambtshalve merkt het College op dat ook overigens niet is gebleken van ondeug-
delijk handelen van de chirurg met betrekking tot het door hem gevolgde beleid. In 
Nederland bestaat verschil in inzicht over de behandeling van een adenocarcinoma 
coli, waarbij de ene school een gecombineerde chirurgische en radiotherapeutische 
behandeling voorstaat, terwij1 de andere school zich in het algemeen beperkt tot 
chirurgisch handelen. Daarbij moet er de nadruk op gelegd worden dat het hier ging 
om een zeer exceptionele vorm van carcinoom. Begrijpelijk is dat de chirurg zich bij 
het bepalen van zijn beleid heeft laten leiden door het oordeel van de in het oncolo-
gisch team op dit gebied meest deskundige consulent uit het betreffende ziekenhuis, 
met als gevolg dat aan patient geen radiotherapie is aangeboden. De behandeling in 
het laatste ziekenhuis, waarmee patient uiteraard zeer gelukkig is, brengt niet mee 
dat die in het eerste ziekenhuis - achteraf bezien - in die periode medisch onjuist is 
geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 175 1990-1994 (plastisch chirurg) 	 Borstverkleining 
Klacht: Chirurg is bij de ingreep onzorgvuldig te werk gegaan. Het resultaat is lelijk 
en heeft geleid tot asymmetrie van beide borsten. 
Feiten: Bij patiente zijn een drietal chirurgische ingrepen verricht: een correctie aan 
de onderste oogleden, een mammareductie en een vetschortcorrectie. De klacht heeft 
betrekking op de mammareductie in mei 1981. De chirurg verricht de ingreep vol-
gens de zogenaamde gemodificeerde methode van Strombeck, waarbij niet circulair 
om de te0e1 heen wordt gesneden. 
Bij de nacontroles heeft patiente steeds te kennen gegeven met tevreden te zijn over 
het resultaat. Volgens de chirurg zou tijd nodig zijn. In 1988 heeft andere chirurg een 
tweetal ingrepen aan de borsten verricht, een littekencorrectie en het aanbrengen 
van prothesen waarmee een betere vorm van de mammae werd beoogd. 
Overwegingen: Een probleem bij de beoordeling van de klacht vormt de omstandig-
heid dat de bewuste ingreep in 1981 is uitgevoerd en dat het College geen gegevens 
ter beschikking staan (foto's) van de toestand van de borsten voor en/of na de in-
greep. Dat zeven jaar na de ingreep nadere correcties zijn uitgevoerd, wijst op zich-
zelf nog niet op een onzorgvuldig uitvoeren van die ingreep. Bij zware, hangende 
mammae, wegens overgewicht in de jeugd, is een minder goed resultaat niet uit-
zonderlijk. Mede gelet op hetgeen de deskundige hieromtrent heeft verklaard, acht 
het College de vorm en de plaats van de littekens met zodanig dat van een onzorg-
vuldige ingreep gesproken kan worden. De gebruikte methode is met de meest ge-
bruikelijke, maar op zichzelf niet onjuist. 
Het College voegt ambtshalve toe dat het de wijze waarop de chirurg heeft gemeend 
zich tegen de klacht te moeten verweren, door met name veelvuldig te verwijzen 
naar het psychiatrisch verleden van patiente, minder juist en bovendien onnodig 
acht. Dergelijke verwijzingen had de chirurg achterwege kunnen, en gelet op de ge- 
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voeligheid daarvan moeten, laten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 176 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Inject eren 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend (zie ook 1387 par. 11 3). 
Klacht: Chirurg B heeft ongevraagd en onnodig een behandeling bij patiente toege-
past. 
Felt en: Zie I 387 par. II 3. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat patiente niet kwam voor een gewone 
controle maar voor acute, spoedeisende hulp wegens heftige pijnklachten. De chi-
rurg heeft daarop op de gebruikelijke wijze gereageerd door lege artis een pijnstil-
lende injectie toe te dienen. Hij heeft daarna nimmer meer met patiente te maken 
gehad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 177 1990-1994 	 Dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft patient onjuist en onzorgvuldig behandeld. Chirurg is in zijn 
communicatie en informatieplicht tekort geschoten. 
Feiten: De chirurg behandelt patient in december wegens een laesie aan de 
rechterhand, nadat een raam op zijn hand is gevallen. Wegens een fractuur van het 
os metacarpale 2 krijgt patient een volaire gipsspalk en chirurg behandelt een wond-
je in het fractuurgebied. Diverse malen ziet de chirurg patient voor controle en ge-
maakte rentgenfoto's geven een fraaie stand van de fractuur te zien. 
In verband met aanhoudende pijnklachten ziet patient de chirurg weer in februari 
en een nieuwe gipsspalk wordt gegeven. In maart noteert de chirurg in de status: 
'een echte Sfidecki en schrijft patient guanethidine blokken voor. De behandeling 
helpt niet. Patient heeft sedertdien een aantal chirurgen bezocht en is twee maal ge-
opereerd, echter zonder succes. In het gebied is volgens de laatste chirurg een post-
traumatische dystrofie opgetreden in het fractuurgebied. 
Overwegingen: Uit het feit dat de chirurg patient twee weken nadat het eerste gips 
verwijderd was opnieuw gips heeft gegeven, kan niet worden afgeleid dat het gips 
aanvanIcelijk te snel was verwijderd. 
Bij fracturen in het handgebied kan altijd een Sficieckse dystrofie optreden. De chi-
rurg heeft dit verschijnsel op de juiste wijze behandeld. Dat die behandeling niet het 
vereiste resultaat heeft gehad, kan de chirurg niet worden verweten. Chirurg heeft 
juist en zorgvuldig gehandeld. 
Het is onaannemelijk dat de chirurg patient niet heeft ingelicht. Aannemelijk is wel 
dat patient aanvankelijk onvoldoende heeft begrepen dat zich in het fractuurgebied 
ernstige problemen voordeden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 178 1990-1994 	 Histamine reactie 
Klacht: 
1. Chirurg heeft onjuiste diagnose gesteld. 
2. De chirurg heeft een onjuiste behandeling toegepast. 
3. De chirurg heeft een onjuiste nabehandeling gegeven; hij heeft geen specialisti-

sche hulp ingeroepen. 
Feiten: Patientje (9 jaar) valt van paard en loopt een verwonding laag op de rug op. 
Zij wordt naar het ziekenhuis vervoerd, waar rekening worth gehouden met inwen-
dige verwondingen. De bloeddrukmeting levert te lage waarden op en rekening 
wordt gehouden met een beginnende shock. Len glucose/zoutoplossing wordt zon- 
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der resultaat toegediend, waama plasmavervangend middel als plasmion moet wor-
den toegediend. De chirurg merkt niet dat een verpleegkundige hem een verkeerde 
fles aanreikt en zet de infuussnelheid op maximaal; een tweede fles wordt evenmin 
op inhoud gecontroleerd door de chirurg. De tensie normaliseert zich, waama ront-
genfoto's worden gemaakt. De chirurg zelf dient contrastvloeistof toe voor de foto's 
van de blaas en nieren. Korte tijd daarna treedt er een plotselinge en snelle verslech-
tering van de toestand van patientje op. Men is ervan overtuigd dat de toestand te 
wijten is aan de toediening van aminoplasmal. De anesthesioloog heeft vervolgens 
geIntubeerd en de reanimatie en verdere behandeling ter hand genomen. Op grond 
van dierexperimenten is de chirurg naderhand tot de conclusie gekomen, dat niet de 
aminoplasmal, maar een onvoorspelbare en hevige histaminereactie op het röntgen-
contrastmiddel de complicatie heeft veroorzaakt. Patientje is overgebracht naar een 
ander ziekenhuis, waar zij in de loop van de avond is overleden. 
Overwegingen: 
ad 1. Het College is van oordeel, dat hoewel de chirurg onvoldoende rekening heeft 

gehouden met het feit, dat de normale bloeddruk bij kinderen lager is dan bij 
volwassenen, de beslissing van de chirurg om een glucose/zoutinfuus te 
geven als voorzorgsmaatregel, verdedigbaar is. 

ad 2. De chirurg heeft niet ontkend dat hij verantwoordelijk is voor het toedienen 
van het middel aminoplasmal in een maximale dosering. Het College is van 
oordeel dat het maken van een IVP antra Veneus Pyelogram) niet onmiddel-
lijk geIndiceerd was. Daarom was het inspuiten van het contrastmiddel Con-
ray 70 ook niet noodzakelijk. De chirurg is verantwoordelijk voor de onte-
rechte toediening van dit contrastmiddel en alle gevolgen die daaruit (kun-
nen) zijn ontstaan. Het College is overigens van oordeel dat het tevoren testen 
van het contrastmiddel op een allergische reactie met gebruikelijk is, eveneens 
is de zin van een dergelijke test twijfelachtig. 
Het College heeft niet kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is geweest. 
Vaststaat dat bovengenoemde middelen, of in combinatie, of op zichzelf 
staand, tot de fatale afloop hebben geleid. De chirurg is verantwoordelijk voor 
toediening van beide middelen, terwij1 toediening van geen van beide geindi-
ceerd was. 

ad 3. Het College is van oordeel dat op de nabehandeling veel aanmerkingen kun-
nen worden gemaakt. Patientje had in een eerder stadium moeten worden 
overgeplaatst naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis, of een kinderarts had 
geconsulteerd moeten worden. Ook bier treft de chirurg verwijt. 
Bij bepaling van de maatregel heeft het College rekening gehouden met de be-
lasting voor de chirurg van de strafrechtelijke procedure en de lange duur er-
van. Anderzijds houdt het College rekening met de fatale afloop, die niet 
noodzakelijk was geweest, wanneer de chirurg met meer zorg, aandacht en 
kennis van zaken was opgetreden. 

Beslissing: Schorsing voor een periode van een maand. 

I 179 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Keuring 
Klacht: Chirurg heeft patient op onzorgvuldige wijze behandeld. 
Feiten: Patient wordt in verband met een keuring in het kader van het toekennen van 
een vervoersvergoeding wegens de hernia /stenose waaraan patient lijdt, door de 
chirurg onderzocht. Teneinde te onderzoeken of het ene been gevoeliger is dan het 
andere gebruikt de chirurg een injectienaald. Na het onderzoek vertonen zich strie-
men op het been van patient die later rood en gezwollen zijn. 
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Overwegingen: Het gebruiken van een injectienaald voor een onderzoek naar de ge-
voeligheid van de benen is niet ongebruikelijk. De schrammen kunnen duiden op 
een onderzoek met lets meer dan gemiddelde kracht, het kan ook zijn dat de huid 
extra gevoelig is. Het incident is niet van dien aard dat dit tot tuchtrechtelijk hande-
len leidt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 180 1990-1994 (orthopedisch chirutg) 	 Dystrofie 
(Zie ook I 325 par. II 1). 
Klacht: Door toedoen van de chirurg is het genezingsproces van patient vertraagd. 
Feiten: Zie I 325 par. II 1. 
Overwegingen: De chirurg heeft zich op 7 juni vergist in de operatiedatum en te vroeg 
een zinklijmverband voorgeschreven. Van enig nadeel hiervan voor patient is niet 
gebleken. Het College is van oordeel dat er geen verband is tussen de veel later na 
een tweede operatic in oktober 1983 opgetreden Siideckse dystrofie. Mede gelet op 
de omstandigheid dat de chirurg zijn vergissing direct met patient heeft besproken, 
acht het College geen termen aanwezig voor een tuchtrechtelijke correctie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 181 1990-1994 	 Lipoom 
Klacht: Chirurg heeft op onjuiste gronden de ingreep poliklinisch verricht. 
Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld en patiente na de ingreep onvoldoende na-
zorg gegeven. Chirurg heeft huisarts en navolgende specialisten niet geinformeerd 
over de opgetreden complicatie. 
Feiten: In 1980 is bij patiente een goedaardig lipoom in de linkerbovenarm verwij-
derd. In 1988 krijgt patiente last van een indentieke zwelling naast het litteken van 
deze ingreep. De chirurg constateert na onderzoek een lipoom. Op 6 september 
wordt de lipoom verwijderd, waarbij de chirurg bij napalperen nog een kleine, ron-
de en gladde tumor vindt die hij exploreert. Voor de verdoving hanteert de chirurg 
lidocaine 1% zonder adrenaline. De chirurg vindt een tumor, die door een zeer smal-
le weefselbundel verbonden is aan de nervus radialis en ligt aan de laterale zijde van 
de zenuw, en verwijdert deze tumor, die een neurinoom blijkt te zijn. De ingreep is 
zeer pijnlijk en de chirurg verzoekt patiente niet zo te schreeuwen. Patiente houdt 
sedertdien klachten. Op 10 oktober wordt zij op een neurochirurgische polildiniek 
gezien, waarbij een volledige uitval van de nervus radialis wordt geconstateerd. 
Op 25 januari 1989 ondergaat patiente in een academisch ziekenhuis een zenuw-
transplantatie, waarbij blijkt dat de nervus radialis, op een fascikelbundel na, voile-
dig onderbroken is met ernstige fibrotische veranderingen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg, gezien de beperkte outilla-
ge van de polikliniek van het ziekenhuis, er vanaf had moeten zien de geconstateer-
de neurinoom, gezien de plaats waar het zich beyond, poliklinisch te verwijderen. 
De chirurg heeft het risico van het ontstaan van een zenuwbeschadiging op onaan-
vaardbare wijze vergroot. Niet is komen vast te staan dat de chirurg op ruwe wijze 
heeft gemanipuleerd, evenmin is vast komen te staan dat de chirurg op andere ver-
wijtbare wijze een beschadiging aan de zenuw heeft veroorzaakt. 
Het had op de weg van de chirurg gelegen om zich actief en intensief met het ver- 
volg van de behandeling van patiente te bemoeien, daar de verlammingsverschijnse- 
len, direct na de operatie opgetreden, een traumatische ervaring voor patiente wa- 
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ren. Het College acht het niet tijdig informeren van de huisarts een tuchtrechtelijk 
verwijtbare tekortkoming. 
Beslissing: Berisping. 

I 182 1990-1994 	 Mammaproefexcisie 
Klacht: Chinirg heeft onnodige risico's genomen bij operatie van patiente. 
Feiten: Bij patiente wordt op 8 februari een mammaproefexcisie uitgevoerd, die 
mogelijk ten gevolge van de gebrekkige markering niet het gezochte weefsel bevatte. 
Patiente heeft aan de operatie twee littekens van 7 en 9 cm overgehouden. 
Overwegingen: Uit de verklaringen van de chirurg en patiente is gebleken dat de 
markering van de micro-calcificaties in de rechterborst van patiente moeizaam was 
verlopen. Nu de chirurg het resultaat van de markering voor de ingreep uitvoerig 
met de rontgenoloog heeft besproken is het College van oordeel dat de chirurg niet 
onverantwoord heeft gehandeld door het voorgenomen onderzoek uit te voeren. 
Het College heeft begrip voor de handelwijze van de chirurg, patiente een tweede 
moeizame markering te besparen. Het belang van patiente, zo min mogelijk schade 
aan deze operatie over te houden, is door de chirurg niet veronachtzaamd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1183 1990-1994 	 Enkelfractuur 
Klacht: Chirurg heeft plaat en pen in been van patiente te vroeg verwijderd. 
Feiten: Patiente is door collega van de chirurg behandeld wegens een gecompliceer-
de enkelfractuur. De chirurg verwijdert na acht maanden het osteosynthesemateriaal 
in de hoop dat de persisterende pijnIdachten verminderen. De fractuur is op dat mo-
ment al genezen. Patiente stelt dat de pen pas na anderhalf a twee jaar verwijderd 
had mogen worden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg uit medisch oogpunt juist 
heeft gehandeld. Dat patiente pijn heeft gehouden kan zijn veroorzaakt door een niet 
ideale stand van de enkel, maar daarvan kan de chirurg geen verwijt worden ge-
maakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1184 1990-1994 	 Trombose 
Klacht: Chirurg heeft patiente, zonder dat daartoe noodzaak bestond, subcutaan he-
parine toe laten dienen. 
Feiten: Patiente wordt twee maal door de chirurg onderzocht in verband met de mo-
gelijkheid van een aanwezige appendicitis. In beide gevallen kan geen appendicitis 
worden gediagnostiseerd. Tijdens het verblijf van patiente in het ziekenhuis zijn 
tweemaal 5000 eenheden liquemin subcutaan toegediend als trombose profylaxe. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat onder het vermoeden van een op korte 
termijn noodzakelijke operatie, door de chirurg reeds maatregelen zijn getroffen om 
de kans op optreden van trombose te minimaliseren. Door aldus te handelen kan 
niet worden gesproken van een tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

11 12 MTC Groningen 5 november 1992, TGR 1992/44, MC 1993, 603 	Amputatie 
Klacht: Chirurg heeft het medisch dossier niet goed gelezen alvorens aan een behan-
deling te beginnen. Chirurg is ernstig tekort geschoten in de behandeling van patien-
te. 
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Feiten: De chirurg heeft bij patiente een borstsparende ingreep verricht nadat bij 
echografie twee tumoren waren te zien, die in een snijvlak weggenomen zouden 
worden. Zes dagen na de ingreep verneemt patiente via de verpleging dat het p.a.- 
onderzoek van de okselklieren negatief is. Later verneemt patiente in een acade-
misch ziekenhuis hoe intensief het bestralingsprogramma zal zijn en dat maar een 
tumor is weggenomen. Patiente benadert de chirurg daarover en deze deelt mee via 
zijn secretaresse dat beide tumoren zijn verwijderd. Len mammografie volgt waarbij 
een tweede tumor aanwezig blijkt. Chirurg verklaart dat deze tumor wel kan blijven 
zitten vanwege de strenge controle na de bestraling. Als bij punctie blijkt dat het om 
een maligne gezwel gaat, volgt alsnog mamma-amputatie. De chirurg meent in zijn 
voorlichting heel precies te zijn geweest. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg door de omstandigheden 
die zich voordeden de beschikking had over de uitslag van echografisch onderzoek. 
Van die situatie dient te worden uitgegaan bij de beoordeling van zijn medisch han-
delen. Hen verdichting op een echogram betekent niet de zekere aanwezigheid van 
een tumor, maar nader onderzoek dient dan wel plaats te vinden. De chirurg had bij 
een multifocaal beeld niet tot een wigexcisie behoren te besluiten maar had de borst 
dienen te amputeren. De chirurg heeft een halfslachtig beleid gevoerd en niet conse-
quent gehandeld. De chirurg heeft onvoldoende nagevraagd waar zich de tweede 
tumor beyond. Ook toen de vriescoupe slechts een tumor bevatte is de aanwezig-
heid van een tweede tumor niet ter sprake gebracht. Hen mammasparende operatie 
had bij kennis of vermoeden van een tweede tumor niet mogen plaats vinden. Te 
verwijten valt de chirurg dat hi] de tweede tumor niet beter heeft gemarkeerd, daar 
later bleek dat de tweede tumor zich vlak naast het resectievlak beyond. 
Ook in de verslaglegging heeft de chirurg nergens van zijn twijfel melding gemaakt 
of aangegeven een tweede tumor niet te hebben gevonden. Ten aanzien van gegeven 
voorlichting en informatie !open de meningen uiteen. De klacht is op deze onder-
delen niet voldoende aannemelijk gemaakt. Nu het beleid met betrekking tot de 
bewaarduur van verpleegkundige statussen door anderen dan de aangeklaagde 
chirurg wordt bepaald, kan de chirurg hierop niet worden aangesproken. Het ver-
nietigen van waardevolle stukken na zo korte tijd, is een omstandigheid die het Col-
lege betreurt. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 185 1990-1994 (orthopedisch chit-tag) 	 Kruisbandlaesie 
(Zie ook I 209 par. I 2d) 
Klacht: Chirurg heeft een medische blunder begaan. Chirurg heeft op onzorgvuldige 
wijze onjuiste informatic verstrekt. 
Feiten: Patient loopt bij voetbalwedstrijd een knieblessure op. De chirurg A spalkt de 
knie met een koker op 18 maart en schrijft rust voor. Op 20 maart is patient terugbe-
steld. Patient houdt pijnklachten en fysiotherapie wordt geadviseerd. De chirurg in-
formeert de huisarts. Patient, die in militaire dienst is, consulteert de kazerne-arts, 
die eveneens fysiotherapie voorschrijft. Hen vervanger van de kazerne-arts stuurt 
patient door naar een militair hospitaal, waar de diagnose distorsie c.q. partiele 
bandlaesie van de rechterknie gesteld wordt. Op 1 juni 1989 ziet chirurg B patient 
met ernstige pijnklachten in de knie. Gelet op de klachten adviseert chirurg B een ar-
throscopie, die op 5 juli plaatsvindt en waarbij een synovitisbeeld wordt gezien met 
partiele achterste kruisbandruptuur. Patient wordt nog een aantal malen poliklinisch 
gezien door een arts-assistent. Gezien het goede beloop kan afspraak gemaakt wor-
den indien nodig. Patient heeft de polikliniek daarna niet meer bezocht. Een sport-
arts die later wordt geconsulteerd, heeft een chondromalacie waargenomen van het 
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laterale compartiment van de knie evenals een aandoening van het kraakbeen van 
de femurcondyl en het tibiaplateau. Deze stelt de diagnose op partiele voorste kruis-
bandlaesie. 
Overwegingen: Het College heeft geen aanknopingspunten gevonden voor de stelling 
dat de chirurg een 'medische blunder' zou hebben begaan. De chirurg voert als ver-
weer aan tegen de bevindingen van de sportarts, dat het in theorie mogelijk is dat de 
flardige structuur die hij heeft waargenomen, niet de achterste doch de voorste 
kruisband betrof. Dat een dergelijke afwijking later werd waargenomen, kan het ge-
volg zijn van de ontsteking van het slijmvlies die een aantal maanden heeft bestaan. 
Het College kan zich met dit verweer verenigen. Niet is gebleken dat de chirurg op 
het punt van informatieverstrekking in zorg is tekort geschoten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 186 1990-1994 	 Variceslvenectasieen 
Klacht: Chirurg heeft patiente onzorgvuldig behandeld met als gevolg dat een ern-
stige complicatie is opgetreden. 
Feiten: Patiente wordt wegens varices en venectasien op het rechteronderbeen door 
de chirurg behandeld met injecties. Een controle-afspraak voor 6 juni wordt door de 
arts wegens ziekte afgezegd. Op 17 juni stelt de chirurg een complicatie vast in de 
vorm van een ernstige huidreactie met bullae en een oppervlakkige huidnecrose. Pa-
tiente wendt zich tot andere chirurg. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat de indicatie voor de ingreep correct is 
gesteld en de behandeling op de gebruikelijke wijze is geschied. Er is sprake geweest 
van een overgevoeligheidsreactie van patiente op aethoxysclerol, een complicatie die 
zelden optreedt en die de chirurg niet heeft kunnen voorzien. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1187 1990-1994 	 Vaccinatie 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door patient een tetanusinjectie toe te 
dienen, terwij1 hij anderhalf jaar tevoren tegen tetanus was gevaccineerd. 
Feiten: Patient verwondt zijn vinger aan een koperen buis en krijgt in het ziekenhuis 
van de chirurg een tetanusinjectie, ondanks dat hij de chirurg meedeelt anderhalf 
jaar tevoren ook een injectie te hebben gehad. Bij thuiskomst krijgt hij pijn in zijn ge-
wrichten en gaan zijn benen stroef. Patient heeft zich met ter behandeling tot de chi-
rurg gericht. 
Overwegingen: Het College is met de chirurg van oordeel dat een herhalingsvaccina-
tie noodzakelijk is indien de voorgaande vaccinatie meer dan een jaar daarvoor heeft 
plaats gevonden. Weliswaar bestaat thans omtrent deze indicatie een discussie, doch 
er bestaat nog geen eensluidende opvatting. Indien bij patient reacties zijn opgetre-
den is dit betreurenswaardig, maar een dergelijk verschijnsel is zo uitzonderlijk, dat 
de chirurg daarmee redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1188 1990-1994 	 Pinkfractuur 
Klacht: Chirurg heeft de fractuur van de pink van patient onjuist behandeld ten ge-
volge waarvan functiebeperking is ontstaan. 
Feiten: Bejaarde patient breekt pink op 4 augustus. De rontgenfoto wijst uit dat er 
sprake is van een spiraalfractuur die doorloopt in het PIP-gewricht, zonder dat een 
dislocatie van de fractuur is opgetreden. Er wordt een gipsspalk voor de derde, vier-
de en vijfde vinger aangebracht. Na drie weken blijkt, nadat het gips verwijderd is, 
dat callusvorming heeft plaatsgevonden en de stand van de fractuur goed is geble- 
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yen. In januari stelt patient zich opnieuw onder behandeling van de chirurg wegens 
een nieuw trauma aan de rechterpink. Vastgesteld wordt dat sprake is van een oste-
ogene 'mallet finger'. Een spalk wordt voorgeschreven voor vier weken. Op 7 febru-
ari is de laatste controle. In mei is in de rechterhand een Dupuytrenddeformiteit ge-
constateerd met een tendovaginitis van de vierde vinger en een contractuur in het 
PIP-gewricht. Een functiebeperking van de rechterpink is blijven bestaan. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College heeft de chirurg lege artis gehandeld 
door een gipsspalk aan te brengen. Ook het latere letsel is adequaat door de chirurg 
behandeld. De ontstane functiebeperking is de chirurg niet euvel te duiden; het be-
treft hier een veel voorkomende en niet te voorkomen complicatie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 189 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hroscopie 
Klacht: Als gevolg van de door de chirurg toegediende injecties zijn de pijnklachten 
van patient aanmerkelijk toegenomen. 
Feiten: Patient wordt in de periode 31 maart tot 21 januari door de chirurg polikli-
nisch behandeld wegens pijnklachten in beide knieen, te wijten aan slechte werk- en 
leefomstandigheden tijdens de oorlog. Er worden artrogrammen van beide knieen 
gemaakt. Proben en later Indocid worden voorgeschreven. Op 15 oktober wordt een 
arthroscopie verricht, tijdens welke ingreep degeneratieve afwijkingen van het ge-
wricht worden vastgesteld. Losliggende delen worden verwijderd. Pijnklachten blij-
ven bestaan en het beleid wordt gecontinueerd. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College is geenszins aannemelijk dat de toe-
gediende injecties hebben geleid tot de door patient gestelde gevolgen. Als de toene-
mende pijn een gevolg was van de injecties zouden de gevolgen zich dadelijk heb-
ben gemanifesteerd. Artluose, waaraan patient lijdt, geeft een wisselend klachten-
beeld. Niet is komen vast te staan dater enig verband tussen de injecties en de later 
toegenomen pijnldachten van patient bestaat. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 190 1990-1994 	 Dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft ondeskundig gehandeld en is nalatig geweest. 
Feiten: Op 7 juli breekt patiente de pots, die door de chirurg wordt gezet en door ver-
pleegkundige wordt ingegipst. Patiente krijgt pijn en verkrampte vingers, waarop 
de huisarts het gips openknipt. Nog twee maal wordt het gips gewisseld, maar de 
klachten blijven. Patiente kan haar vingers en linkerpols slechts minimaal bewegen. 
Op 18 augustus constateert een collega een Siideckse dystrofie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg lege artis heeft gehandeld 
en het aannemelijk is dat de Siideckse atrofie geen gevolg is van de behandeling 
door de chirurg. Een sterke aanwijzing is, dat het gips steeds meer is gaan knellen in 
plaats van te ruim geworden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 191 1990-1994 	 Stollingsstoornis 
Klacht: 
1. Chirurg heeft geweigerd frozen plasma toe te passen. 
2. Chirurg heeft de wond onzorgvuldig gehecht. 
Feiten: Patient wordt op de afdeling Eerste Hulp behandeld door chirurg Y wegens 
hem toegebrachte messteken in de linkerwang. Patient meldt dat hij aan een stol- 
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lingsziekte lijdt en daarvoor onder behandeling is van de internist en dat hem eerst 
fresh frozen plasma (FFP) moet worden toegediend. Arts-assistent Y hecht zonder 
toediening van FFP. 
De wond blijft bloeden en de aangeklaagde chirurg wordt gewaarschuwd. Hij explo-
reert de wond en hecht opnieuw zonder FFP toe te dienen. Volgens de chirurg was 
stollingsonderzoek gedaan, waarbij geen afwijkingen waren vastgesteld en tevens 
was een internist geraadpleegd. Volgens patient is de wond slordig gehecht, zodat 
het litteken later door een plastisch chirurg is gecorrigeerd. 
Overwegingen: Het College oordeelt, uitgaande van inlichtingen verstrekt door de be-
handelend internist van patient, dat geenszins vaststond dat bij patient een tekort 
aan stollingsfactoren bestond. Om praktische redenen, zonder concrete bewijzen is 
aan patient altijd FFP toegediend indien dit noodzakelijk was. 
ad 1. De chirurg heeft zich terecht aan het advies van de geraadpleegde internist 

gehouden dat luidde: 'geen aanleiding voor FFP'. 
ad 2. Dat de chirurg de wond niet lege artis heeft gehecht is niet komen vast te 

staan. Het is niet ongebruikelijk dat een diepe snijwond in het aangezicht een 
litteken vormt dat later plastisch-chirurgisch moet worden gecorrigeerd. 
De arts kan geen tuchtrechtelijk verwijt gemaakt worden. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 192 1990-1994 	 Dystrofie 
Klacht: Chirurg heeft vinger van patient onjuist behandeld, met als gevolg dat dys-
trofie is ontstaan. 
Feiten: Patient raakt op 1 september met zijn rechtermiddelvinger in bouwklem be-
klemd. De chirurg verricht diezelfde dag een 'cross-finger' met donorhuid van de 
duimmuis. Post-operatief wordt gipsverband aangelegd. Patient stelt dat de vinger 
te lang gdmmobiliseerd is gebleven ten gevolge waarvan een ernstige dystrofie is 
opgetreden. De chirurg betwist dat de immobilisatie zo lang heeft geduurd. In de 
status staat vermeld dat twee weken na aanleggen van het gips, een verband is aan-
gelegd en vijf dagen nadien de huid is gekliefd en gehecht en een dun verbandje is 
aangelegd en patient geadviseerd is te oefenen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chinirg patient volgens de daarvoor 
geldende regels heeft behandeld en dat het optreden van dystrofie niet aan enig 
handelen en/of nalaten van de chirurg kan worden geweten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

I 193 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Loopproblemen 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende medische zorg aan patient gegeven. 
Feiten: Patient heeft sinds 1986 loopproblemen. In 1988 is hij aan zijn rechterheup 
geopereerd, doch deze operatie is mislukt. Patient is in 1991 in het ziekenhuis opge-
nomen geweest en door de chirurg gezien, maar deze heeft niets voor hem gedaan. 
De chirurg stelt dat hij op grond van onderzoek tot de conclusie is gekomen dat een 
orthopedische ingreep niet geIndiceerd is. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg geen enkel verwijt treft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 194 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Art hroplastiek 
Klacht: Chirurg heeft op onzorgvuldige wijze medicijnen voorgeschreven. 
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Feiten: In november 1986 is door andere orthopedisch chirurg een totale heuparthro-
plastiek uitgevoerd. De chirurg heeft de zorg voor de nabehandeling van de patien-
te. Post-operatief treedt een bloeding op. Ben laparotomie wordt verricht, waarbij 
het oorspronkelijke ulcus wordt overhecht. Het post-operatieve beloop is gecompli-
ceerd. Op 11 maart 1987 wordt patiente met een matige nierfunctiestoornis overge-
plaatst naar een verpleegtehuis. In juni wordt patiente weer opgenomen wegens een 
geruptureerd aneurysma van de abdominale aorta. Korte tijd later is patiente in 
shock geraakt en op 12 juni overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College heeft geen kritiek op het medicatiebeleid van de chirurg 
en is van oordeel dat de gastro-intestinale bloeding als een niet te vermijden compli-
catie moet Worden aangemerkt. Gezien de algehele toestand van patient was een 
sterk verhoogd risico aanwezig voor het optreden van een dergelijke complicatie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 195 1990-1994 	 TLA-onderzoek 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte een TLA-onderzoek bij patiente uitgevoerd. Chi-
rurg is medisch-technisch en in de relatie tot patiente tekortgeschoten. 
Feiten: Reeds eerder is bij patiente een TLA-onderzoek uitgevoerd en een angiogra-
fie. In februari 1991 wordt patiente door chirurg X aan een distale aortastenose geo-
pereerd en er wordt een Y-plastiek verricht ter verwijdering van het versmalde ge-
deelte van de aorta. Bind juli 1992 voert de aangeklaagde chirurg bij patiente een 
TLA (Trans Lumbale Aortografie) uit, waarbij de aorta mogelijk drie maal is aan-
geprikt. Patiente ondervindt ten gevolge van dit onderzoek ernstige problemen. De 
chirurg stelt dat het opgetreden retroperitoneaal hematoom samenhangt met de 
medicatie die patiente gebruikt in verband met cardiale klachten. 
Overwegingen: Het College heeft vastgesteld dat het TLA-onderzoek na juli 1992 niet 
meer in het ziekenhuis waar de chirurg werkzaam is wordt uitgevoerd daar men is 
overgegaan op digitale subtractie angiografie. De indicatie voor TLA-onderzoek 
wordt door chirurg X gesteld en door de aangeklaagde chirurg uitgevoerd, waarmee 
patiente feitelijk aan de chirurg is overgedragen. De chirurg heeft geen contact op-
genomen met chirurg X en heeft patiente evenmin geinformeerd over de noodzaak 
en de risico's van de ingreep. Aangezien patiente bekend was had de chirurg er zich 
bewust van moeten zijn dat zij een verhoogd risico liep en hi] had haar niet als een 
routinepatient mogen aanmerken. Het College acht de verslaglegging van de in-
greep in het operatieverslag onvoldoende. In verband met mogelijke complicaties na 
de ingreep of eventuele doorverwijzing is het van groot belang dat dit soort verrich-
tingen nauwkeurig wordt opgetekend. 
Bestissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is, afgaande op de bevindingen van de deskundige, van oordeel dat de 
chirurg op terechte gronden een TLA-onderzoek bij patiente heeft verricht. De huid-
prikken die zijn geconstateerd, zijn niet ontstaan in een poging om de aorta aan te 
prikken, maar om de goede plek te bepalen waar de aorta aangeprikt zal worden. 
Chirurg X had het onderzoek reeds met patiente besproken en het CMTC acht pa-
tiente daarom voldoende geInformeerd geweest te zijn. Niet gebleken is dat de chi-
rurg patiente als een routinepafient heeft gezien. Het noteren van de 'sneetjes' in de 
rug in een operatieverslag is niet ongebruikelijk en dus niet verwijtbaar. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 196 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Ulnafractuur 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende op de geuite pijnklachten van patient gereageerd. 
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Feiten: Eind september wordt bij patient een onderarmspalk aangelegd wegens een 
distale ulna fractuur, die geen repositie nodig had. 
Op 5 oktober ziet de aangeklaagde chirurg patient voor controle en legt een circulair 
gips aan nadat rOntgenfoto's hebben getoond dat de fractuur een goede stand ver-
toont en er geen stoornissen in motoriek en sensibiliteit worden vastgesteld. 
Er worden nadien diverse foto's gemaakt die telkens een goede stand laten zien. Be-
gin maart bestaat nog enige stijfheid en bewegingsbeperking in het polsgewricht. In 
juli spreekt patient voor het eerst van een soms optredende gevoelloosheid in de 
rechterarm. Nadien is patient niet meer voor controle verschenen. 
Overwegingen: Het College stelt vast dat de fractuur van patient adequaat en met vol-
doende zorg door de chirurg is behandeld. Ook de verdere controles zijn voldoende 
zorgvuldig uitgevoerd. Mogelijk heeft de behandeling niet tot het gewenste resultaat 
geleid, doch dit is niet het gevolg van enige tekortkoming door de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

2d. Tijdstip behandelen/onvoldoende reageren 

I 197 1986-1989 	 Enkelfractuur 
Klacht: Chirurg heeft patiente onzorgvuldig behandeld en nadien de resterende 
klachten ernstig veronachtzaamd met als gevolg dat volledig herstel niet mogelijk is. 
Feiten: Patiente verwondt haar rechterenkel bij het schaatsen en meldt zich bij de 
EHBO-post van het ziekenhuis. De chirurg onderzoekt haar en constateert aan de 
hand van klinisch en rontgenologisch onderzoek dat sprake is van een ernstige en-
kelluxatiefractuur, type B volgens Weber. Nog diezelfde dag wordt een oefen- en 
belastingsstabiele AO-osteosynthese verricht. De comminutieve distale fibulafrac-
tuur wordt in anatomische stand gereponeerd en gefixeerd met behulp van mini-
spongiosa-schroeven. Omdat fixatie van de mediale malleolus met twee lange mini-
spongiosa-schroeven met lukt, past de chirurg twee malleolair-schroeven met ringe-
tjes toe, geplaatst extracapsulair aan de voorzijde. Na de operatie was er volgens de 
chirurg een normale beweeglijkheid van de enkel mogelijk en toonde de controlefoto 
een anatomische stand. 
Op 29 januari verlaat patiente het ziekenhuis, gemobiliseerd met onderbeengips. Op 
11 en 19 februari komt zij ter controle bij de chirurg. Vervolgens wordt zij wegens 
zijn vakantie tweemaal gezien door chirurg B, die ook het gips verwijdert. Bij de 
laatste controle door B blijkt een beperkte dorsoflexie van de rechterenkel waarvoor 
patiente fysiotherapie krijgt voorgeschreven. Op 2 mei komt zij weer bij de chirurg 
ter controle, waarbij hij een langzame vooruitgang constateert; de enkel vertoont een 
functiebeperking in de vorm van een dorsoflexie in een stand van 90°. Fysiotherapie 
wordt voortgezet. Patiente stelt ter zitting dat zij veel pijn had en dat zij hierdoor 
nauwelijks fysiotherapeutisch behandeld kon worden. Nadat patiente zich na de 
laatste controle tot huisarts heeft gewend, verwijst deze haar naar een orthopedisch 
chirurg in een ander ziekenhuis. Deze constateert een verminderde enkelfunctie, een 
lichte spitsvoet en bewegingsbeperkingen van het subtalaire gewricht; eveneens 
wordt geconstateerd dat de riintgenfoto mediaal en lateraal een osteosynthese toont, 
waarbij mediaal de ringen nogal dicht in de buurt van de talus lijken te liggen. Begin 
augustus wordt al het osteosynthesemateriaal verwijderd en het bovenste en onder-
ste spronggewricht gemobiliseerd. Er treedt enige verbetering op van de functie, 
maar patiente houdt pijn en bewegingsbeperking. Binnenkort zal een planigrafie 
gemaakt worden ter beoordeling van het enkelgewricht. 

129 



I Medisch-technisch handelen 

Overwegingen: Het College is van oordeel dat er geen aanwijzingen zijn dat de chi-
rurg een technische fout heeft gemaakt. Wat de localisatie van de schroeven en de 
ringetjes betreft is ook niet gebleken dat deze (deels) intra-articulair zouden zijn ge-
plaatst. Dat dergelijk materiaal soms vrij lateraal moet worden geplaatst is wel eens 
onvermijdelijk en dat hoeft geenszins van onkunde te getuigen. 
In hoeverre de chirurg patientes klachten zou hebben veronachtzaamd, is niet dui-
delijk. Dat patiente post-operatief nog geruime tijd pijn heeft gehouden is niet onge-
bruikelijk bij dergelijke breuken. Bovendien heeft patiente zich op een moment dat 
de revalidatie nog niet was voltooid aan de behandeling door de chirurg onttrokken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 198 1986-1989 (neurochirurg) 	 Hersenabces 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte geweigerd patient te opereren. Chirurg is tekort 
geschoten in de begeleiding van de patient. 
Feiten: Patient wordt begin januari 1985 door een neuroloog verwezen naar aange-
klaagde chirurg in verband met hardnekkige hoofdpijn en nekklachten en een CT-
scan die forse afwijkingen links temporaal laat zien. De chirurg acht op grond van 
een angiografie, een echoscopie en verdere diagnostiek, drie diagnoses mogelijk: een 
glioom, een abces en een metastase van een enkele jaren eerder bij patient geconsta-
teerd niercarcinoom, dat niet operatief was behandeld omdat patient dat niet wilde. 
De chirurg voert een gesprek met echtgenote (klaagster) van patient en enkele fami-
lieleden, waarbij ook de arts-assistent aanwezig is. Partijen zijn het niet eens over 
hetgeen besproken is. De chirurg stelt dat hij de drie mogelijke diagnoses heeft ge-
noemd en klaagster stelt dat de chirurg heeft meegedeeld dat patient een hersentu-
mor heeft, dat operatief ingrijpen geen kans op succes biedt en dat een verder ern-
stig gehandicapt zijn te verwachten is. Aansluitend heeft de chirurg een gesprek met 
de patient en zijn echtgenote. Ook over de inhoud van dit gesprek verschillen parfij-
en van mening. Patient heeft zich volgens zijn zeggen niet uitgelaten over de vraag 
of hij een operatie wil ondergaan en de chirurg stelt dat patient een operatie heeft 
geweigerd. Patient is, tegen het advies van de chirurg in, dezelfde avond naar huis 
gegaan. Hij kreeg decadron mee. In de loop van de nacht verslechtert de toestand 
van patient en op advies van zijn huisarts gaat patient de volgende dag weer naar 
het ziekenhuis, waar hij weer een operatie weigert. Wanneer de volgende dag zich 
bij patient aan de kant van de hersenafwijking een loopoor ontwikkelt, is patient in-
middels in coma geraakt. Klaagster geeft dan toestemming tot opereren. Bij de ope-
ratie blijkt zich een abces in de hersenen te bevinden, dat chirurgisch wordt behan-
deld. Aanvankelijk knapt patient enigszins op, maar nadat zich nieuwe abcessen 
hebben voorgedaan, overlijdt patient tien dagen nadien. 
Overwegingen: Het College is op grond van de gegevens van oordeel dat de chirurg 
een juiste differentiaaldiagnose heeft gesteld, met dien verstande dat een abces in de 
hersenen de meest waarschijnlijke diagnose is. Vaststaat dat een operatie de enige 
mogelijkheid was om tot verdere diagnostiek te komen. In eerste instantie was de 
patient nog voldoende in staat persoonlijk zijn wil ten aanzien van een eventuele 
operatie kenbaar te maken. Het weigeren van de operatie door patient wordt beves-
tigd door de arts-assistent en een verpleegkundige. 
Het College betreurt dat bij klaagster en de familie niet is overgekomen dat de chi-
rurg in feite geen zekere diagnose had en dat daarvoor een operatie noodzakelijk 
was. De weigering van de patient, zich hieraan te onderwerpen, moet echter af-
doende worden geacht. Eerste onderdeel van de klacht is ongegrond. 
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Ook het tweede onderdeel van de klacht is ongegrond. De chirurg heeft langdurig 
met alle betrokkenen gesproken; geen conclusies omtrent verwijtbaar onzorgvuldig 
handelen kunnen worden getrokken. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

11 13 CMTC 21 april 1988, TGR 1989/18, MC 1989, 61 	 Appendicitis 
Klacht is eveneens ingesteld tegen andere chirurg (zie II 19 par. I 3c). 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende onderzoek verricht en heeft te weinig alert gerea-
geerd. 
Feiten: Zie 11 19 par. I 3c. 
Overwegingen: Het College overweegt, dat op het moment dat de chirurg de behan-
deling van patient overneemt, de operatie al ongeveer 2 weken daarvoor heeft plaats 
gevonden. Patient is nog steeds zeer ziek. Van de chirurg mag onder de gegeven 
omstandigheden worden verwacht, dat hij onmiddellijk tot het doen van het vereiste 
onderzoek overgaat. De chirurg heeft dit achterwege gelaten of te laat gedaan. 
Tenslotte is de schriftelijke vastlegging onvoldoende gebleken. Uit de status valt niet 
op te maken aan welke mogelijke oorzaken de chirurg heeft gedacht. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat het te betreuren is dat de overname van het patientje tussen 22 
en 26 augustus onduidelijk is geweest. De chirurg heeft echter de volledige verant-
woordelijkheid voor hem gehad vanaf 22 augustus. Vanaf die dag is er geen voort-
varend beleid geweest. Intensiever onderzoek was noodzakelijk geweest en wellicht 
overleg met derden. - De verslaglegging in de medische status is bij patientje volstrekt 
onvoldoende geweest. Bovendien heeft de chirurg de ouders, die ernstig bezorgd 
waren, niet voldoende begeleid. 
Op geen enkel tijdstip is bovendien de verantwoordelijkheid voor patient door de 
kinderarts overgenomen. De chirurg - aanvankelijk chirurg A, later aangeklaagde 
arts - is steeds de hoofdbehandelaar geweest. 
Het College is van oordeel dat de chirurg in zijn behandeling en beleid op belangrij-
ke onderdelen zeer ernstig heeft gefaald. 
Beslissing: Berisping. 

1199 1986-1989 	 Lymfoom 
Klacht: Chirurg is onvoldoende voortvarend geweest bij de behandeling van patien-
te. Chirurg heeft patiente ten onrechte willen opereren en heeft hiervan pas afgezien, 
toen hem tijdens de ingreep bleek dat het gezwel niet kon worden weggenomen. 
Feiten: Nadat patiente een wit vlekje op haar tong ontdekt ter grootte van 5 x 10 mm 
wordt zij begin november 1980 door de huisarts behandeld met corlanpellets. Resul-
taat blijft uit en patiente wordt naar huidarts doorverwezen, die door de kaakchi-
rurg een biopsie laat uitvoeren. Geen maligniteit wordt gevonden en gedacht wordt 
aan een lichen ruber. Patiente blijft onder behandeling van de huidarts en de kaak-
chirurg, die een groef uit haar tong wegneemt. De uitslag van het pathologisch-ana-
tomisch onderzoek luidt: necrotiserende diep gelegen glotittis; aanwijzingen voor 
maligniteit ontbreken. In december 1981 is patiente naar KNO-arts doorverwezen, 
die haar doorverwijst naar de aangeklaagde chirurg voor een biopsie. De chirurg 
vindt hoog in de hals en in de musculus sternocleido mastoideus rechts, een grote, 
vaste, en in de omgeving gefixeerde klier met een diameter van ongeveer 4 cm. In de 
tong rechts wordt een kleine delle gevonden. De chirurg geeft opdracht tot het op-
vragen van gegevens en laat diverse onderzoeken verrichten. Afspraak wordt ge-
maakt voor 21 december. Patiente verschijnt niet en komt 18 januari 1982 op spreek- 
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uur van de chirurg. Het rontgenonderzoek van de thorax levert geen afwijkingen op. 
Bij de schildklierscan blijkt de palpabele afwijking hoog in de rechterhals geheel los 
te liggen van de schildklier. Er worth nog een echografisch onderzoek van de klier 
verricht, waarbij blijkt dat het lymfoom sinds december niet is gegroeid. De chirurg 
verricht op 19 januari een lymfeklierbiopsie waarbij een tumor worth gezien. De 
uitslag van de vriescoupe luidt: metastase van een plaveiselcelcarcinoom. Bij tont-
genopnamen van de slokdarm worden geen afwijkingen gevonden. Begin februari 
wordt patiente besproken op de oncologiebespreking met als gegeven dat de primai-
re tumor niet is gevonden. Curatieve resectie is niet mogelijk in het ziekenhuis. El-
ders wordt een nekdissectie rechts verricht, waarbij blijkt dat de tumor ver in de om-
geving is ingegroeid. Patiente wordt in april en mei nog bestraald, waarna haar toe-
stand geleidelijk achteruit gaat. In september overlijdt zij. 
Overwegingen: Het College is duidelijk geworden dat patiente de biopsie in ieder ge-
val niet wilde laten uitvoeren voor de feestdagen en dat het schildklieronderzoek 
pas op 8 januari uitgevoerd kon worden, daar het radioactief materiaal slechts een-
maal per week in het ziekenhuis aanwezig is en juist op de dagen waarop toen Kerst 
en Nieuwjaar vielen. Door het wegblijven van patiente op de afspraak van 21 de-
cember zijn enige weken onbenut gebleven. Haar wegblijven is de oorzaak geweest 
van de vertraging. Het College merkt terzijde nog op dat de tumor niet in omvang 
was toegenomen, blijkens het echografisch onderzoek. De kansen op een succesvolle 
operatie zijn dan ook niet ten nadele beInvloed door de vertraging, die overigens 
niet aan de chirurg te verwijten was. 
Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de chirurg ooit het voornemen heeft gehad 
zelf tot een resectie van de tumor over te gaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 200 1986-1989 	 Cholecystectomie 
Klacht: Chirurg heeft geheel onnodig operatie uitgevoerd. Chirurg heeft door baga-
telliseren van de pijnklachten van patient diagnose gemist. 
Feiten: Wegens aanhoudende pijnklachten in de rechterflank, wordt door de chirurg, 
na vaststelling van aanwezigheid van galstenen, op 23 februari een cholecystectomie 
verricht. Patient houdt nadien klachten, waarvan de chirurg vermoedt dat zij een 
psychische oorzaak hebben. Patient wendt zich tot andere chirurg die rentgenonder-
zoek doet waaruit blijkt dat er een fractuur links van Ll, waarschijnlijk van recente 
aard, aanwezig lijkt te zijn. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat gezien de bevindingen een galblaas-
verwijdering gelndiceerd was. Dat de chirurg - door met patient over de mogelijk-
heid van een psychische oorzaak te bespreken - de klachten zou hebben gebagatelli-
seerd, acht het College niet aannemelijk. Dat de klachten te wijten zijn aan de later 
geconstateerde fractuur, wordt niet aannemelijk geacht, daar patient al vele jaren 
klachten had. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 201 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Contractuur 
Klacht is tegen twee chirurgen ingediend (zie I 268 par. I 3c). 
Klacht: Chirurg is te laat overgegaan tot (her)operatie en heeft deze niet zorgvuldig 
uitgevoerd. Fysiotherapeutische nabehandeling is niet juist geweest. 
Felten: Zie I 268 par. I 3c. 
In januari 1987 neemt de chirurg de behandeling van patient over, daar patient on- 
tevreden is over de resultaten van de ingreep. De chirurg constateert een emstige 
contractuur in het verloop van de vierde straal en vierde vinger met een extensiebe- 
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perking van -60° in het MCP-gewricht en een extensiebeperking van -45° in het PIP-
gewricht. Sensibiliteit is gestoord. Fysiotherapie wordt voorgeschreven, daar zwel-
ling van de handpalm bestaat. Patient verschijnt enige keren niet op de controle. Op 
15 mei opereert de chirurg patient. Patient verschijnt weer niet op de nacontroles en 
nadat de chirurg huisarts van patient hierover heeft geschreven, consulteert patient 
een collega van de chirurg. Op 10 augustus ziet de chirurg patient weer terug, 
waarbij sprake is van een ernstige zwanenhalsdeformiteit. De chirurg verwijst pa-
tient naar een revalidatiearts, waama hij patient niet meer ziet. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat eerder opereren, gezien het litteken-
weefsel, niet geindiceerd was. In vakkringen heerst geen communis opinio over de 
wijze waarop een letsel als het hier genoemde benaderd dient te worden. Niet kan 
gezegd worden dat de chirurg niet lege artis gehandeld heeft. Het College kan zich 
niet aan de indmk onttrekken dat patient onvoldoende gemotiveerd is geweest voor 
de therapie c.q. behandeling en dat het geringe resultaat daarvan mede daaraan 
moet worden geweten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1202 1986-1989 	 Vaatafsluiting 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingediend (zie ook 144 par. I 1c). 
Klacht: Chirurg is ernstig tekort geschoten in de zorg voor patient tijdens diens op-
name. 
Feiten: Patient wordt op 29 januari 1987 opgenomen wegens een vaatafsluiting in het 
linkerbeen. Er bestaat geen atriumfibrillatie, linkeronderbeen is kouder en voetpul-
saties aan de linkervoet kunnen niet worden gevoeld. Op 3 februari vinden een 
PVR- en een Doppler-onderzoek plaats, waarbij een duidelijk verminderde circulatie 
in het linkeronderbeen aangetoond wordt. Op 6 februari wordt door de rontgeno-
loog op verzoek van de arts een translumbale aortografie verricht, waarbij wandaf-
wijkingen in de aorta en een stop onder het niveau van de arteria poplitea worden 
waargenomen. De arts draagt in verband met zijn vakantie de behandeling van pa-
tient op 9 februari over aan collega. De subfebriele temperatuur, die sinds opname 
bestaat, wordt febriel na de aortografie. Patient krijgt heparine en lidocalne en inter-
nist wordt erbij geroepen, daar patient zich niet goed voelt. De internist denkt aan 
een geInfecteerd retroperitoneaal hematoom. Op basis van een differentiele telling 
wordt de diagnose acute leukemie gesteld. Diezelfde dag krijgt patient een hersen-
bloeding, waaraan hij op 17 februari overlijdt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat een uitslag ontvangen drie dagen na 
een vaatonderzoek, onaanvaardbaar lang is. De chirurg had een sneller bekend wor-
den van het resultaat moeten bevorderen. De chirurg had actie moeten ondernemen 
toen het trombocytenaantal aanmerkelijk bleek te zijn gezakt. Het College is van oor-
deel dat de chirurg de klachten van patient onvoldoende heeft gewaardeerd en on-
derzocht. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 203 1986-1989 	 Appendicitis 
Klacht: Chirurg is onvoldoende voortvarend opgetreden ten gevolge waarvan buik-
vliesontsteking is opgetreden met als gevolg darmpassagestoomissen. 
Feiten: Bij opname van patient (19 jaar) in het ziekenhuis wordt de diagnose acute 
appendicitis gesteld. Aangezien patient niet nuchter is, wordt gewacht met de ope-
ratie tot de volgende ochtend. Dan blijkt dat de ontstoken appendix reeds is geperfo-
reerd en een buikvliesontsteking is ontstaan; de appendectomie wordt via een wis-
selsnede in.de  rechteronderbuik gedaan en er is onvoldoende ruimte om te spoelen. 
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Post-operatief verslechtert de toestand van patient en besloten wordt tot een laparo-
tomie. Twee dagen nadien heeft de chirurg een gesprek met de ouders van patient. 
Gedurende een periode van drieeneenhalf jaar na ontslag uit het ziekenhuis moet 
patient nog acht maal worden opgenomen in verband met darmpassagestoomissen. 
Overzvegingen: Het College kan niet tot de conclusie komen dat het gevolgde beleid 
(uitstel van de operatie) uit een oogpunt van zorgvuldige zorgverlening niet door de 
beugel kan. De risico's van aspiratie tijdens een narcose zijn Met gering. Bovendien 
kan een appendicitis een vertragend effect hebben op de darmpassage. ledere buik-
operatie houdt het risico in van later optredende verklevingen en strengvormingen. 
Ben causaal verband kan niet worden uitgesloten, maar de chirurg kan geen verwijt 
worden gemaakt in dezen, nu de operatie uit te stellen de toets der tuchtrechtelijke 
kritiek kan doorstaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 204 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Total hip 
Klacht: Chirurg heeft patiente niet adequaat behandeld. 
Feiten: In december 1981 is bij patiente een totale heupprothese geplaatst. In de pe-
riode nadien is patiente geopereerd in verband met blaasinfecties, dubbelzijdige hy-
dronefrose en een ileo-ureterostomie wordt aangelegd. Ben rontgenfoto, genomen 
op 1 juli 1985 laat een volledige loslating van de cup zien en op 10 juli verricht de 
chirurg een eerste revisie-ingreep aan de linkerheup. De kweek van het kapsel is 
negatief. In eerste instantie wordt geprobeerd een ongecementeerde schroefcup te 
plaatsen, maar het acetabulumbot blijkt hiervoor niet geschikt. Er vindt een nieuwe 
ingreep plaats. Na ontslag wordt patiente periodiek gecontroleerd en worden 
r8ntgenfoto's gemaakt. In oktober 1987 nemen de klachten toe en bij röntgen-
onderzoek blijkt een gebroken schroef. De chirurg bespreekt de risico's van een 
nieuwe ingreep met patiente en haar dochter en gezien patientes situatie adviseert 
hij haar vooralsnog van een ingreep af te zien. Gedurende de eerste maanden van 
1988 ziet de chirurg patiente enkele malen zonder complicaties. Patiente stelt zich 
onder behandeling van andere chirurg die een diagnose stelt van een volledig 
losliggende, geInfecteerde geluxeerde totale heup. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg in juli 1985 een zonder meer 
zeer moeilijke situatie aantrof toen hij bij de behandeling van patiente betrokken 
raakte. Het is niet onbegrijpelijk dat de chirurg patiente adviseerde in november 
1987 af te zien van een hernieuwde operatie. Ook in januari lijkt de situatie alsnog 
niet acuut, bezinking niet verontrustend en pijn te bestrijden met paracetamol. Het 
College acht het kiezen voor een expectief beleid, niet onbegrijpelijk noch onverant-
woord. Het College heeft uit de verslaglegging de stellige indruk gekregen dat de 
chirurg zijn beleid altijd zorgvuldig heeft bepaald en daaromtrent uitgebreid met 
patiente en familie heeft gecommuniceerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 205 1990-1994 	 Carpaal tunnelsyndroom 
Klacht: Chirurg heeft nagelaten de oorzaak van de voortdurende pijnklachten bij pa-
tiente op te sporen. Chirurg heeft bij de operatie een fout gemaakt. 
Feiten: Bij patiente wordt een carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. De chirurg ad-
viseert tot een operatie aan beide handen, gelijktijdig uit te voeren met een reeds 
voorgenomen liesbreuk rechts. Patiente wordt opgenomen op 26 augustus en bij 
pre-operatief onderzoek blijkt zij wegens een pijnlijke uterus en stressincontinentie 
naar een gynaecoloog verwezen te zijn. In gezamenlijk overleg is besloten eerst een 
uterusextirpatie te verrichten en de overige ingrepen tot oktober uit te stellen. Op 27 
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oktober is een herniotomie met Bassiniplastiek uitgevoerd en de peesschede in de 
rechterpols gekliefd. Na ontslag blijft patiente pijn in rechterhand houden. Een neu-
roloog constateert na onderzoek aan beide handen een volledige motorische uitval 
en een partiele sensibele uitval van de nervus medianus rechts en tevens een carpaal 
tunnelsyndroom links. Een plastisch chirurg heeft de behandeling overgenomen, 
waarbij blijkt dat de nervus medianus volledig intact is. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg tuchtrechtelijk niet kan wor-
den aangerekend dat hij heeft volstaan met het klieven van de carpaaltunnel en het 
distaal daarvan aanwezige bindweefsel niet tevens heeft verwijderd. 
Het is begrijpelijk en aanvaardbaar dat de chirurg niet direct rekening heeft gehou-
den met de mogelijkheid dat de nervus medianus ook distaal.van de carpaal tunnel 
nog ingeklemd werd door het zich daar bevindende bindweefsel en dat hij de hevige 
pijnklachten aanvankelijk heeft toegeschreven aan oedeemvorming als gevolg van 
een opgetreden hematoom. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1206 1990-1994 	 Staphylococcus epidermidis 
Klacht: Chirurg heeft patient met op tijd een antibioticakuur voorgeschreven. 
Feiten: Patient wordt gebeten door een hond in zijn duim in de ochtend van 28 april 
1990. Hij gaat zeilen en gaat in de avond naar de huisarts. Deze geeft hem een teta-
nusinjectie en schrijft Floxapen voor en het dragen van een mitella. Op 30 april 
wordt patient naar de chirurg verwezen. Een foto en een puskweek worden gemaakt 
en patient wordt onder plaatselijke verdoving geopereerd. Klachten blijven aanhou-
den en een biotexbadje wordt geadviseerd. Op 9 mei consulteert patient bij afwezig-
heid van de chinirg diens collega B, die weer Floxapen voorschrijft. De kweek levert 
een staphylococcus epidermidis op, waarop ,de antibiotica worden gecontinueerd. 
Op 16 mei consulteert patient de chirurg weer en patient dient direct te worden ge-
opereerd wegens verschijnselen van arthritis van het IP-gewricht. Het gewricht 
wordt uitvoerig gespoeld en een drain wordt achtergelaten en kweek ingezet. Op 21 
mei blijkt de uitslag van de kweek een pasteurella mutocida, op grond waarvan de 
chirurg patient intensief antibiotisch wil behandelen. Patient wil echter het zieken-
huis verlaten en behandeling in tabletvorm. Patient verdwijnt met een recept voor 
Doxycicline. Patient verschijnt niet op de controle-afspraak. 
Overwegingen: Het College stelt voorop dat de beet van een hond direct dient te 
worden behandeld en dat toen de chirurg de wond voor het eerst zag, er al een ver-
gevorderd stadium van infectie was. De chirurg heeft hierop adequaat gereageerd. 
Ook de verdere behandeling door de chirurg is niet onjuist of onzorgvuldig geweest. 
Dat de uitslag van een kweek niet zo spoedig gereed is als patient wenselijk acht, 
kan de chirurg niet verweten worden. Het College kan niet beoordelen of het gedrag 
van de chirurg als arrogant op patient is overgekomen, omdat het op een subjectieve 
beleving niet kan ingaan. Voorstelbaar is dat de chirurg meer en duidelijker met pa-
tient had kunnen communiceren. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1207 1990-1994 	 Replantatie 
Klacht: Chirurg B heeft operatie te laat verricht ten gevolge waarvan replantatie niet 
mogelijk was. 
Feiten: Op 3 december om 15.30 uur zijn bij patiente, ten gevolge van een bedrijfson- 
geval de toppen van de tweede (door de middelste phalanx), derde (geexarticuleerd 
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in het DIP-gewricht) en vierde (door de eindphalaruc) vinger van de rechterhand ge-
amputeerd. Patiente arriveert om 16.00 uur in het ziekenhuis en de vingertoppen 

, zijn om 16.30 uur nagebracht. De operatie is om 20.00 uur gepland en op de vraag 
van patiente deelt de verpleegkundige mee, dat de vingertoppen 6 uur kunnen blij-
ven liggen. De operatie vindt om 23.00 uur plaats, waardoor vingertoppen niet meer 
geplaatst kunnen worden. Chirurg stelt dat de mogelijkheid van replantatie onmid-
dellijk is verworpen. Pas veel later heeft de chirurg vernomen dat de vingertoppen 
waren gebracht en hij kan zich voorstellen dat daardoor en door misverstane infor-
matie de verwachting van replantatie is gewekt. 
Overwegingen: Het College is van mening dat de chirurg in de gegeven omstandig-
heden niet de bedoeling zal hebben gehad tot replantatie over te gaan. Het College is 
van mening dat helaas ten onrechte bij patiente de verwachting is ontstaan dat re-
plantatie wel mogelijk zou zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 208 1990-1994 	 Decubitus 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht besteed aan de behandeling van de de-
cubitusplek bij patient. 
Feiten: Na een emstig auto-ongeluk op 23 augustus wordt patient opgenomen in zie-
kenhuis met diverse fracturen en wonden, kniebandletsel en schedelletsel. Op 28 au-
gustus wordt een dreigende decubitus geconstateerd, waarvoor behandeling wordt 
ingesteld. Patient wordt op 22 september ontslagen wegens verschijnselen van psy-
chische decompensatie. Verdere behandeling en controle vindt poliklinisch plaats. 
Bij ontslag is nog sprake van een decubitusplek op de stuit. 
Op 7 november is patient heropgenomen voor necrotomie en daarna heeft hij nog 
plastisch-chirurgische ingrepen moeten ondergaan. De chirurg stelt dat de decubitus 
op het moment van controle geen groot probleem leek te vormen en dat de psychi-
sche stoornis voorop stond. 
Overwegingen: Gezien het felt dat de chirurg maar een maal bij de behandeling van 
patient betrokken is geweest is het niet aannemelijk dat de voortzetting van de con-
servatieve behandeling enige aanwijsbare nadelige invloed op de ontwikkeling van 
de decubitus kan hebben gehad. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 209 1990-1994 	 Kruisbandlaesie 
(Zie ook I 185 par. I 2c) 
Klacht: Chirurg heeft zich te gemakkelijk van de behandeling van patient afgemaakt. 
Feiten: Patient loopt bij voetbalwedstrijd een knieblessure op. De chirurg A spalkt de 
knie met een koker op 18 maart en schrijft rust voor. Op 20 maart is patient terugbe-
steld. Patient houdt pijnklachten en fysiotherapie wordt geadviseerd. De chirurg in-
formeert de huisarts. Patient, die in militaire dienst is, consulteert de kazerne-arts, 
die eveneens fysiotherapie voorschrijft. Len vervanger van de kazerne-arts stuurt 
patient door naar een militair hospitaal, waar de diagnose distorsie c.q. partiele 
bandlaesie van de rechterknie gesteld wordt. Op 1 juni 1989 ziet chirurg B patient 
met ernstige pijnklachten in de knie. Gelet op de klachten adviseert chirurg B een ar-
throscopie, die op 5 juli plaatsvindt en waarbij een synovitisbeeld wordt gezien met 
partiele achterste kruisbandruptuur. Patient wordt nog een aantal malen poliklinisch 
gezien door een arts-assistent. Gezien het goede beloop kan afspraak gemaakt wor-
den indien nodig. Patient heeft de polikliniek daarna niet meer bezocht. Len sport-
arts, die later wordt geconsulteerd, heeft een chondromalacie waargenomen van het 
laterale compartiment van de knie, evenals een aandoening van het kraakbeen van 
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de femurcondyl en het tibiaplateau. Deze stelt de diagnose op partiele voorste kruis-
bandlaesie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg zich er zeker niet gemakke-
lijk van heeft afgemaakt. Hij heeft geconstateerd dat de kruisbanden stabiel waren. 
Er was geen reden van grotere ongerustheid blijk te geven aan de militaire arts. 
Evenmin was doorzending naar militair hospitaal aangewezen. 
Dat naderhand beschadiging van kraakbeen is aangetoond, doet daaraan niet af, nu 
dat zich vaak veel later manifesteert. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1210 1990-1994 	 Mastectomie 
Klacht: Chirurg heeft de ernst van de toestand van patiente onderschat. Chirurg heeft 
niet adequaat gereageerd op complicaties. 
Feiten: Patiente wordt op 11 januari door de chirurg gezien wegens een knobbeltje in 
haar borst, dat een tumor blijkt te zijn. Borstamputatie lijkt noodzakelijk. Daar pa-
tiente op de opnamelijst staat voor de KNO-arts voor verwijdering van ontstoken 
tonsillen, wordt een en ander zo geregeld dat eerst een biopsie van de borst wordt 
genomen en dat in geval van maligniteit zal worden afgezien van de tonsillectomie 
en een mastectomie verricht zal worden. De voorgenomen procedure wordt met pa-
tiente en klager (echtgenoot) doorgesproken. Op 22 januari wordt patiente geope-
reerd en wordt een radicale mastectomie verricht. Op 5 februari worden de hechtin-
gen verwijderd. Op 8 maart consulteert patiente de chirurg, daar bij de bestraling 
kleine huidlaesies zijn waargenomen, verdacht voor huidmetastasen, een ongebrui-
kelijke bevinding in dit stadium. Op 11 mei overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg medisch-technisch verant-
woord heeft gehandeld; de operatie en de andere handelingen en onderzoeken zijn 
goed uitgevoerd. Het uitzonderlijk snelle en agressieve beloop van de ziekte was 
voor de chirurg niet voorzienbaar. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1211 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Aneurysma 
Klacht: Chirurg heeft meniscusoperatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg 
heeft onvoldoende aandacht geschonken aan de door patient post-operatief geuite 
klachten. 
Feiten: Patient loopt een blessure aan rechterknie op. Op 22 mei wordt hij door de 
chirurg aan de meniscus geopereerd. Ondanks aanhoudende pijn wordt patient op 
23 mei ontslagen. Op 24 mei gaat patient opnieuw naar de EHBO-post en zonder 
enig onderzoek wordt om knie en kuit een gipsverband aangelegd. Op 28 mei wordt 
het gips weer verwijderd. Na veel klachten over pijn en functieverlies wordt op 20 
juni een echografisch onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er bij de meniscusopera-
tie een slagader is aangeprikt, waardoor een vals aneurysma is ontstaan. Op 2 juni 
wordt een tweede operatieve ingreep gedaan. 
Overwegingen: Het College oordeelt, mede op grond van het deskundigenrapport, 
dat het ontstaan van een vals aneurysma moet worden aangemerkt als een niet-ver-
mijdbare complicatie, die de chirurg niet valt te verwijten. De chirurg treft geen ver-
wijt met betrekking tot zijn behandeling van patient na de operatie. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 212 1990-1994 	 Colitis ulcerosa 
Klacht: Chirurg heeft te lang gewacht met uitvoeren van de operatie. Chirurg heeft 
fouten gemaakt bij de operatie. 
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Feiten: Patient wordt opgenomen met een recidiverende colitis ulcerosa. De chirurg 
opereert patient op 22 januari, waarbij een totale colectomie, alsmede een rectum-
amputatie wordt verricht. Op 23 januari ontstaat een verbloedingsshock. Len ver-
volgoperatie moet uitgevoerd worden, daar met conservatieve middelen geen sta-
biele toestand wordt bereikt. Len laparotomie wordt uitgevoerd. Pas na de derde po-
ging worth de bloeding gestopt. Op 4 februari raakt patient in shock, waarna weer 
wordt geopereerd en van een necrotisch geworden ileostoma en een peritonitis spra-
ke blijkt. Patient overlijdt op 26 februari onder het klinisch beeld van een multiple 
organ failure. . 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de keuze voor de operatie op 15 januari 
op goede gronden genomen is en dat enig uitstel op grond van het in betere toestand 
brengen van patiente verdedigbaar is. Het College beschikt niet over aanwijzingen 
dat tijdens de operatie fouten zijn gemaakt. Complicaties zijn ook bij een goede ope-
ratietechniek niet altijd te vermijden. Het College heeft niet kunnen vaststellen dat 
de chirurg op enigerlei wijze is tekortgeschoten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 213 1990-1994 	 Peritonitis carcinomatosa 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig en nalatig gehandeld. 
Feiten: In 1991 is patiente geopereerd voor een stenoserend proces in het linkercolon, 
berustende op een metastase van een primaire tumor van onbekende oorsprong. In 
de loop van 1992 ontwikkelt zich het beeld van peritonitis carcinomatosa, hetgeen de 
chirurg pas tijdens de operatie van november 1992 constateert. In het oncologisch 
overleg wordt de mogelijkheid van een gemetastaseerd ovariumcarcinoom voorop-
gesteld en chemotherapie wordt voorgesteld, waarop de behandeling aan de inter-
nist wordt overgedragen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het ter zitting duidelijk is geworden 
dat de chirurg in een gesprek met patiente en haar echtgenoot duidelijk heeft ge-
maakt dat de operatie weliswaar was geslaagd, maar dat de tumor ieder moment de 
kop weer kon opsteken. flat na de eerste operatie Set is besloten tot het preventief 
geven van cytostatica, is de chirurg niet te verwijten nu dit binnen het oncologisch 
team is besproken en verworpen. Wel had de chirurg eerder op de mogelijkheid van 
een peritonitis carcinomatosa bedacht kunnen zijn, maar in aanmerking genomen 
dat dit geen therapeutische consequenties zou hebben gehad, is een tuchtrechtelijk 
verwijt niet op zijn plaats. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

1214/215 1990-1994 	 Thoractomie 
Klacht is tegen de chirurgen A en B ingediend en gezamenlijk behandeld. 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in zijn taak als achterwacht door onvoldoende uit-
voerige diagnostiek te verrichten en onvoldoende te reageren op dreigende shock-
verschijnselen. 
Felten: Patient (22 jaar) wordt kort na middernacht op 25 januari met een mes gesto-
ken in de voorzijde van de linkerthoraxhelft. Bij opname wordt patient gezien door 
assistenten in opleiding terwijI de aangeklaagde chirurg A achterwacht is. Patient is 
volledig compos mentis, de breedte van de steekwond is 1 a 1,5 cm. Een gemaakte 
thoraxfoto toont een pneumothorax ter linkerzijde, verder geen bijzonderheden. Er 
wordt een thoraxdrain ingebracht en een tetanusbooster gegeven. De wond wordt 
behandeld en continue controle vindt plaats. De jongste assistent neemt contact op 
met de chirurg, die opdracht geeft patient op te nemen op de afdeling Medium Care 
en aldaar regelmatig de hemodynamische parameters te laten controleren, waarbij 
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niet gesproken wordt over de frequentie daarvan. Om 07.00 uur wordt patient over-
gedragen aan de dienstdoend chirurg B, een associe van de chirurg. Tijdens de ver-
zorging van patient vindt een tensiedaling plaats, waarna patient per infuus 500 cc 
Haemaccel en zout wordt gegeven. Kort na 11.30 uur raakt patient weer in shocktoe-
stand; een half uur later treedt een bradycardie op. Na reanimatie en intubatie wordt 
een anterieure thoracotomie uitgevoerd, waarbij een forse hoeveelheid bloed in de 
thoraxholte wordt gevonden. Bij het openen van het pericard wordt geconstateerd 
dat het hart stilstaat. Een defect in de linkerventrikel wordt gesloten. Toestand van 
patient blijft slecht, herstel treedt niet op en patient overlijdt op 26 januari. 
Overwegingen: Het College stelt dat gebleken is dat de chirurg patient niet zelf heeft 
gezien en dat zijn behandeling zich heeft beperkt tot het geven van aanwijzingen op 
basis van de hem door de jongste assistent verstrekte informatie. De chirurg heeft, 
zoals hij stelt tegen zijn gewoonte in, patient niet bezocht voor het eindigen van zijn 
achterwachtdienst. Een reden daarvoor is niet gegeven. Het College is van oordeel 
dat de chirurg is tekortgeschoten door de patient niet zelf te bezoeken. De chirurg 
heeft met de assistent niet gesproken over de frequentie van de controle van de he-
modynamische parameters, noch over de noodzaak van zeer frequente controle van 
de centraal veneuze druk. De chirurg is zich bewust geweest van de mogelijkheid 
van cardiaal letsel, waarbij het risico van een harttamponade bestond. Aan de 
dienstdoend assistent, die slechts een jaar in opleiding was, kan niet worden aange-
rekend dat hij zich van het grote belang van controle van de centraal veneuze druk 
niet bewust is geweest. Het is de chirurg te verwijten dat hij als achterwacht hierop 
onvoldoende bedacht is geweest. De chirurg heeft door zijn handelen het vertrou-
wen ondermijnd. 
Beslissing: Berisping. 

1216 1990-1994 	 Comedocarcinoom 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in de behandeling van patiente door o.a. onvol-
doende controle, informatie en verslaglegging. 
Feiten: Patiente wordt door de chirurg op 9 februari 1989 gezien, wegens microcalci-
ficaties in de rechterborst. De chirurg laat een mammografie uitvoeren. De rontgeno-
loog adviseert controle na zes maanden. Op 9 oktober ziet de chirurg patiente we-
gens een zwelling in de rechtermamma en schrijft haar Parlodel voor. Een mammo-
grafie op 13 december toont een densiteit en toename van het aantal calcificaties, wat 
betekent dat meer maligne kenmerken worden waargenomen. Op 9 februari 1990 
wordt een excisiebiopsie verricht. Het onderzoek wijst uit dat er sprake is van een 
infiltratief groeiend comedocarcinoom en dat de tumor een doorsnee heeft van 2 cm 
en dat in de rand van de coupe ook enige tumorcelnesten aanwezig zijn, vermoe-
delijk lymfogene uitzaaiingen. Patiente wordt therapeutisch nabestraald. Tussen juni 
1990 en juli 1992 wordt regelmatig mammografisch onderzoek gedaan. In juli 1992 
wordt een recidief tumor in de rechterborst verondersteld, waarover met patiente ge-
sproken wordt. Deze wil echter eerst met vakantie. In de oncologiecommissie wordt 
een amputatie voorgesteld, gezien de forse progressie van de tumor en achteruit-
gang van de longfunctie. 
Overwegingen: Het College heeft kritiek op het vanaf 9 februari door de chirurg ge-
voerde beleid. De excisie was niet radicaal en leverde een vergroot risico van metas-
tasen op. Het was aangewezen dat tenminste een okselklierdissectie zou worden uit-
gevoerd, waarover de chirurg, gezien de erust van de situatie met patiente had moe-
ten spreken. Toen de chirurg het verslag van de oncologiecommissie onder ogen 
kreeg, had hij onmiddellijk contact met patiente moeten opnemen en de noodzaak 
van een borstamputatie op korte termijn met haar moeten bespreken. De chirurg 
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heeft de zaak op zijn beloop gelaten. Het College heeft ook kritiek op de verslag-
legging die zeer summier en soms lacunair is. Een behoorlijke anamnese ontbreekt. 
De chirurg had duidelijk moeten aangeven welk beleid door hem werd gevoerd en 
op welke overwegingen dit beleid was gebaseerd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

2e. Behandeling doorverwijzen/overdracht 

11 14 MTC 's-Gravenhage 19 maart 1986, TGR 1986/52, MC 1986, 836 	Invaginatie 
Klacht: Chirurg heeft operatie onoordeelkundig uitgevoerd, waardoor complicaties 
konden ontstaan. Chirurg heeft patientje niet onmiddellijk overgedragen aan een 
centrum voor kinderchirurgie. 
Felten: Patientje (9 maanden) wordt op verwijzing van de huisarts in het ziekenhuis 
opgenomen met de diagnose dunne darm invaginatie. De chirurg verricht op 18 juni 
een buikoperatie, waarbij hij de invaginatie reponeert en een appendectomie ver-
richt en een gedeelte van de dunne darm aan de buikwand vasthecht. Twee dagen 
na de operatie worth de buik steeds dikker bij aanhoudende koorts. Op 21 juni 
braakt kind fecaal naast de sonde. De toestand van patientje gaat achteruit en op 
zaterdag 23 juni wordt tot relaparotomie overgegaan. De chirurg verricht deze ope-
ratie, terwijI hij tijdens de operatie telefonisch een collega, hoogleraar, raadpleegt, 
omdat hij geen duidelijke oorzaak kan vinden voor de ileus. Deze biedt aan de ope-
ratie over te nemen, maar de chirurg gaat Filer niet op in. Hij maakt de operatie af en 
draagt patientje over aan collega die dienst heeft. Het kind wordt met een onder-
temperatuur naar de IC gebracht, waar geen adequate pijnmedicatie voorhanden is. 
Vandaar wordt patientje diezelfde middag naar een kinderziekenhuis gebracht, 
waar het op 25 juni opnieuw is geopereerd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het de chirurg niet te verwijten valt 
patientje in de gegeven omstandigheden te hebben geopereerd. Niet is gebleken dat 
de chirurg de operatie onjuist of onoordeelkundig heeft uitgevoerd. De methode van 
hechting van de dunne darm aan de buikwand wordt in Nederland toch vrij alge-
meen gebruikt, zodat toepassing daarvan, niet als onjuist kan worden aangemerkt. 
Wel valt het de chirurg aan te rekenen dat hij het patientje, toen na de operatie pro-
blemen rezen, niet direct heeft doorverwezen naar een centrum voor kinderchi-
rurgie. De chirurg had moeten beseffen dat de outillage van zijn ziekenhuis ontoe-
reikend was om op voldoende wijze het hoofd te kunnen bieden aan complicaties bij 
kinderchirurgie. 
Het College is van oordeel dat de chirurg, door te handelen zoals hij heeft gedaan, 
patientje nodeloos aan grote risico's heeft blootgesteld. 
Beslissing: Berisping. 

1 217 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Neuropathie nervus ulnaris 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door aansluitend aan de schouder-
operatie, een operatie aan patients elleboog uit te voeren. Chirurg had tijdens de 
operatie, toen de nervus ulnaris in zicht kwam, een neurochirurg moeten inschake-
len. Chirurg heeft patient onvoldoende geinformeerd omtrent de van de operatie te 
verwachten gevolgen. 
Feiten: Patient wordt op 11 februari aan zijn rechterschouder geopereerd, waarbij de 
rotatorcuff wordt gerepareerd. Aansluitend opereert de chirurg, met toestemming 
van patient, diens rechterelleboog. Tijdens de operatie wordt de arm omhoog ge-
houden door assistent van de chirurg, terwijI de arm zich in licht gebogen toestand 
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bevindt. Daags na de operatie heeft patient pijn en tintelingen in de rechterhand, 
symptomen van een neuropathie van de nervus ulnaris. Op 14 maart wordt patient 
ontslagen. Bij controle op 27 maart, blijkt dat patient nog steeds pijntintelingen in de 
rechterhand heeft. Een onderzoek door neuroloog wijst een letsel van de rechter-
nervus ulnaris uit. Na verwijzing wordt patient op 23 juli door een neurochirurg ge-
opereerd, waarbij de nervus ulnaris in een spierbed wordt verlegd. Op 27 juli wordt 
patient ontslagen. Sedert de operatie ondervindt hij aanhoudende pijn in de rechter-
elleboog en overgevoeligheid en pijn aan de ringvinger en de pink van zijn rechter-
hand, waarvoor hij zich in januari 1986 onder behandeling stelt in een academisch 
ziekenhuis. 
Overwegingen: Het College kan het niet als onverantwoord medisch handelen achten, 
aansluitend op de operatie aan de schouder een operatie aan de elleboog uit te voe-
ren. Niet is aannemelijk dat de door patient ondervonden functiestoornis haar oor-
zaak vindt in de omstandigheden, waaronder de operatie aan de elleboog is uitge-
voerd. Evenmin is aannemelijk dat chirurg tijdens de operatie onvoldoende zorgvul-
dig heeft gehandeld. 
De enkele omstandigheid dat tijdens de operatie de nervus ulnaris in zicht kwam 
hoefde voor de chirurg geen aanleiding te vormen om direct een neurochirurg te 
raadplegen. Het luxeren van de nervus ulnaris is een niet ongebruikelijk verschijnsel 
bij operaties als onderhavige. 
De ulnaire neuropathie is naar het oordeel van het College een zo uitzonderlijk ge-
volg van een operatie als de onderhavige, dat de chirurg patient daarvoor met had 
hoeven te waarschuwen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

Circulair decollement / 
11 15/16 CMTC 14 september 1989,TGR 1990/28, MC 1990, 785 uxatie duimgewricht 
Klacht door regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid ingediend. Tevens is 
klacht ingediend door patient. Beide zijn gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft verzuimd patient door te verwijzen naar eerste hulpverlening. 
Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze verricht. 
Feiten: Patient overkomt een bedrijfsongeval. De chirurg constateert een circulair de-
collement van de huid beginnend bij de pols met distale uitbreiding tot aan de meta-
carpo-phalangeale plooien aan de ventrale zijde en dorsaal ongeveer tot aan hetzelf-
de niveau. De huid van de duim is opgestroopt tot aan interphalangeale gewricht. 
Behalve luxatie van het duimgewricht lijken er geen verdere luxaties te bestaan. 
Wondtoilet is verricht en de huidlap gehecht van een vacuum drain. Heparine-in-
fuus wordt aangelegd om trombosering tegen te gaan. Vanaf 7 februari treedt 
blauwverkleuring van de vingertoppen op. In de daaropvolgende dagen verslechtert 
toestand van huidlappen en vingers. Op 12 februari verwijst de chirurg patient naar 
een plastisch chirurg, die straalamputatie verricht van vijfde straal, amputatie van 
derde en vierde straal vanaf distale gedeelte van het metacarpale gewricht, amputa-
tie van de wijsvinger proximaal van het PIP-gewricht en van de duim proximaal van 
het IP-gewricht. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de traumatologie, waaronder het ge-
noemde letsel, behoort tot het werkgebied van de algemene chirurgie. Een verwij-
zing was niet geindiceerd, daar het crushletsel zo ernstig was en zich over zo grote 
afstand uitstrekte, dat een reconstructie van de gelaedeerde vaten, die moest plaats-
vinden in ernstig gecontusioneerd weefsel, naar de in februari 1985 bekende opvat- 

141 



I Medisch-technisch handelen 

tingen geen reele kans op succes bood. Het verwijt dat de chirurg patient eetder naar 
een plastisch chirurg had moeten verwijzen, is niet terecht, daar ook deze had moe-
ten afwachten in hoeverre necrotisering zou optreden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de vraag beantwoord dient te worden of de chirurg 
had mogen besluiten patient te behandelen op de omschreven wijze. De volgende 
omstandigheden zijn hiervoor van belang: de chirurg nam een zeer ernstig handlet-
sel bij patient waar, waarbij duidelijk was dat toekomstmogelijkheden van patient 
zouden afhangen van de mate van herstel van dit letsel. 
De chirurg had geen enkele ervaring met de behandeling van dit soort handletsel. 
Reeds in 1985 bestond een vergaande specialisatie in de behandeling van uitgebreide 
avulsies van huid in een academisch ziekenhuis. Op grond van die omstandigheden 
is het CMTC van oordeel dat de chirurg niet zonder meer had mogen overgaan tot 
behandeling van het letsel van patient. Door zonder consultatie van specialisten op 
dit gebied over te gaan tot de behandeling van het letsel, heeft de chirurg het ver-
trouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnd. 
Beslissing: Waarschuwing. 

Plastisch-chirurgische 
11 17 MTC 's - Gravenhage 3 oktober 1990, TGR 1991/37 reconstructie 
Klacht: Chirurg heeft patient niet gewezen op een revaliderende nabehandeling. CM-
ring heeft nagelaten specialistische hulp in te roepen. 
Feiten: Patient raakt aan zijn linkerhand emstig gewond door een cirkelzaag. De chi-
rurg moet de buitengewoon ernstig gekwetste linkerduim en -pink amputeren. Bo-
vendien vertoont de handpalm over de gehele breedte een diepe lacerende verwon-
ding. De chirurg ontkent patient niet doorverwezen te hebben naar een revalidatie-
arts. De chirurg heeft over de noodzaak tot plastisch-chirurgische reconstructie 
meermalen met patient gesproken. De chirurg erkent dat het beter was geweest pa-
tient direct doorgezonden te hebben naar een ziekenhuis waar men gespecialiseerd 
is in handletsels. 
In verband met ziekte heeft de chirurg zijn werkzaamheden nu officieel beeindigd. 
Overwegingen: Het College overweegt dat het opvallend is dat de chirurg in zijn brief 
aan de huisarts volstaat met een doorverwijzing naar een revalidatiearts en niet wijst 
op de noodzaak van verdere plastisch-chirurgische behandeling. Evenmin heeft de 
chirurg zich voor overleg of consultatie met de huisarts en de revalidatiearts in ver-
binding gesteld. De chirurg heeft in dit opzicht niet de vereiste zorgvuldigheid aan 
de dag gelegd. In 1985 bestond reeds een vergaande micro-chirurgische specialisatie 
in de behandeling van uitgebreide verwondingen van de huid en weke delen van le-
dematen, onder meer in het academisch ziekenhuis in Rotterdam. De chirurg had 
daarom niet zonder meer mogen overgaan tot de in zijn operatieverslag beschreven 
behandeling en patient moeten doorsturen naar op dit gebied gespecialiseerde chi-
rurgen. 
Door zonder consultatie of doorverwijzing over te gaan tot de behandeling van pa-
tients letsel, heeft de chirurg het vertrouwen in de stand der geneeskundigen onder-
mijnd. 
Beslissing: Berisping. 

1218 1990-1994 	 Staphylococcus epidermus 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende aandacht aan patient besteed. Er heeft onvol-
doende overdracht plaatsgevonden. 
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Feiten: Zie I 206 par. I 2d. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit de status geconcludeerd kan wor-
den .dat op 9 mei een goede wonddrainage aanwezig was. Dat een tweede operatie 
op 16 mei noodzakelijk was, kan de chirurg niet verweten worden. De chirurg heeft 
voldoende zorg en aandacht aan patient gegeven, terwij1 niet blijkt van onvoldoende 
overdracht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

2f. Ingreep onder verantwoordelijkheid van chirurg/door ander verricht 

Therapie 2f 

1219 1986-1989 	 Fractuur 
Klacht: Chirurg heeft de verkeerde opdracht voor rontgenfotografie niet tijdig ont-
dekt. Chirurg heeft ernstige beoordelingsfouten gemaakt. 
Feiten: Patient valt op 4 augustus van zijn fiets en wordt met ernstige pijnklachten 
aan zijn heup naar het ziekenhuis vervoerd. De dienstdoend arts-assistent chirurgie 
constateert drukpijn nabij de rechterheup en het rechtergedeelte van het bekken. 
Hoewel symptomen van een fractuur niet aanwezig zijn, wordt een rOntgenfoto ge-
maakt, maar bij vergissing wordt foto van de linkerheup gemaakt, die geen fractuur 
laat zien en geconcludeerd wordt dat slechts sprake is van een contusie. Niet wordt 
geconstateerd dat op de overzichtsfoto van het bekken aan de rechterheup duidelijk 
een fractuur is te zien. De assistent zendt patient met pijnstillers naar huis en advi-
seert een afspraak te maken na het weekend met chirurg B, de aangeklaagde chirurg 
onder wiens leiding de assistent werkzaam is op de dag van het ongeval. Patient be-
zoekt de chirurg op 9 augustus en klaagt over ernstige pijn. Ook hij constateert even-
min een fractuur of bestudeert de rontgenfoto. Patient krijgt fysiotherapie en pijnstil-
lende middelen voorgeschreven. 
De klachten verminderen niet. Op 23 augustus worden weer foto's gemaakt, waarbij 
de fractuur blijkt. De rechts-linksverwisseling blijkt, evenals de fractuur op de over-
zichtsfoto. Het voorstel van de assistent om de verwisseling met patient te bespre-
ken wordt door de chirurg afgewezen. Wel stelt de chirurg het ziekenhuis en de 
FONA-commissie en de geneeskundige inspectie op de hoogte. 
Op 29 augustus'wordt patient geopereerd, waarbij een anatomische repositie plaats-
vindt. Op 14 september wordt patient ontslagen. Op 15 september overlijdt patient 
plotseling. Er heeft geen obductie plaatsgevonden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de klacht doel treft. Door de vergissing 
door de assistent van de chirurg en de omstandigheid dat deze vergissing pas op 23 
augustus door de chirurg is opgemerkt, is ernstige vertraging opgetreden in het stel-
len van de juiste diagnose en het instellen van de juiste behandeling bij patient. Wel-
iswaar wordt de vergissing begaan door de assistent, maar van de chirurg mag wor-
den verwacht dat hij vanuit zijn verantwoordelijkheid als opleider de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid betracht bij het controleren van de door zijn assistent gestelde 
diagnose. Het College verbaast zich over het ter zitting verklaarde door de chirurg, 
dat hij slechts die foto's bekijkt waarop afwijkingen te zien zijn. De zorgplicht van de 
chirurg brengt met zich mee, dat hij alle gemaakte rontgenfoto's aan een onderzoek 
onderwerpt, ook die waarvan de assistent meent dat er geen afwijkingen te zien zijn. 
Het moet nog meer verwondering wekken dat de chirurg op 9 augustus, ter gelegen-
heid van een spreekuurbezoek van patient, niet alle gemaakte X-foto's heeft opge- 
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vraagd. De emstige pijn die patient Iced, had een signaal moeten zijn om de oude 
foto's op te vragen en nieuwe te maken. Dit is niet gebeurd. 
Het College komt tot de slotsom dat de chirurg zich schuldig heeft gemaakt aan na-
latigheid, waardoor emstige schade is ontstaan voor een persoon te wiens behoeve 
hij medische bijstand verleende. 
Bovendien is de chirurg ernstig tekortgeschoten in de vereiste communicatie met de 
patient door de patient niet onmiddellijk op de hoogte te stellen van de begane ver-
gissing en zijn assistent op het hart te binden dat ook Met te doen. De chirurg stelt 
dat hij dat niet in het belang van de toestand van patient vond aan de vooravond 
van diens operatic. Dit verweer verwerpt het College. De chirurg heeft in emstige 
mate het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnd. Het falen van de 
chirurg is van dusdanige aard dat een boete wordt opgelegd. 
Beslissing: Boete van f. 10.000,--. 

1 220 1986-1989 	 Pinkfractuur 
Klacht: 
1. Op 8 februari heeft de chirurg geen foto's gemaakt om te bezien of enige disloca-

tie van de fractuurdelen was opgetreden. 
2. Op 21 februari is de chirurg, toen dislocatie was geconstateerd, niet tot een opera-

tieve ingreep van de fractuur overgegaan, waardoor een blijvend functieverlies 
van de pink ad 60% is ontstaan. 

Feiten: Patient loopt tijdens sporten letsel aan de linkerpink op. Patient (tandarts) 
maakt met zijn eigen apparatuur een rontgenfoto, waarbij hij een intra-articulaire 
fractuur van het proximate interphalangeale gewricht van de pink constateert. Met 
deze foto wendt patient zich diezelfde dag tot de afdeling traumatologie van een 
academisch ziekenhuis. Chirurg A neemt opnieuw een foto en brengt spalkverband 
aan. Afspraak voor controle op 8 februari wordt gemaakt en patient wordt op die 
datum door de aangeklaagde chirurg gezien. Zij controleert of de spalk goed zit, 
neemt geen nieuwe foto en maakt controle-afspraak voor 21 februari. Op 21 februari 
wordt patient door chirurg B gezien. Deze verwijdert de spalk en laat opnieuw foto's 
van de pink maken, waarbij geconstateerd wordt dat de breukdelen zijn verschoven. 
Chirurg B spreekt na afloop met de chirurg over mogelijkheid van een operatie. Pa-
tient stelt zich onder fysiotherapeutische behandeling. Op 23 februari belt de chirurg 
patient met de mededeling dat zij een operatie ontraadt en dat hij op 29 februari 
voor controle moet komen. Patient is echter niet meer geweest. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg niet verantwoordelijk is 
voor de wijze waarop de fractuur op 5 februari is behandeld, daar zij patient pas op 
8 februari heeft gezien. Naar het oordeel van het College was er voor de chimrg 
geen aanleiding om te veronderstellen dat inmiddels dislocatie was opgetreden. Om 
die reden acht het College het niet verwijtbaar dat de chirurg op 8 februari geen fo-
to's heeft laten maken. Voor haar beslissing van een operatic af te zien treft de arts 
geen verwijt, daar bij een operatie van een zo kwetsbaar gewricht als het proximate 
interphalangeale gewricht van de pink niet uitgesloten moet worden geacht dat deze 
ingreep een verslechtering van de functie tot gevolg heeft, althans dat verbetering 
uitblijft. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC 

I 221/222023/224 1986-1989 (cardiopulmonaal chirurg) 	 Bypass 
De klacht is tegen onder andere vier chirurgen ingediend en gevoegd behandeld. 
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Klacht: 
1. Post-operatief is aan patient een extra dosis narcosemiddel toegediend, waar-

door voor patient nadelige gevolgen zijn blijven bestaan. 
2. Door gebruik van met skai omklede matrassen is bij patient decubitus ontstaan. 
3. Bij het inbrengen van de hartkatheter is de long van patient beschadigd, als ge-

volg waarvan een pneumothorax is ontstaan. 
4. De ernst van de infectie aan de stuit van patient is niet onderkend. 
5. Patient is post-operatief niet goed gevoed, mede als gevolg waarvan infectie aan 

de stuit kon optreden. 
6. Ten onrechte is op 16 maart gestopt met het geven van antibiotica. 
7. Onvoldoende is aandacht geschonken aan de diabetes van patient met als gevolg 

dat de bloedsuikerwaarden onaanvaardbaar hoog werden. 
8. Ten onrechte is in een te laat stadium met toediening van antibiotica begonnen. 
9. Ten onrechte is patient niet gelsoleerd wegens besmettingsgevaar voor de ande-

re patienten. 
10. Ten onrechte is niet direct met een dubbel spoelsysteem behandeld bij constate-

ring van een stemuminfectie, die het gevolg moet zijn van de primaire infectie 
aan de stuit. 

11. Tot twee maal is aan klaagster toestemming verzocht het leven van patient te 
mogen beeindigen. 

12. Ondanks een daartoe strekkend verzoek van patient zijn te weinig kweken ge-
daan. 

13. Ten onrechte is geweigerd antibiotica aan patient toe te dienen, omdat in de nie-
ren een gist zou zijn ontdekt, met als gevolg een infectie van de nieren. 

14. Patient is beestachtig behandeld doordat gedurende anderhalf uur tevergeefs is 
getracht een hartkatheter bij patient in te brengen. 

Feiten: Patient heeft in 1972 een myocardinfarct doorgemaakt en lijdt daarnaast aan 
hypertensie, diabetes mellitus type II en prostatisme. Op 17 januari 1985 wordt hij 
opgenomen wegens een recidief lateraal hartinfarct. Op 22 februari wordt hij voor 
een aorto-coronaire bypassoperatie overgeplaatst naar academisch ziekenhuis we-
gens ernstige klachten van angina pectoris. A is hoofd van de afdeling en B, C, en D 
zijn daaraan als stafleden verbonden. 
Na de operatie wordt de patient kortdurend op de IC, daama op de afdeling en van-
af 18 maart weer op de IC verpleegd. 
Overwegingen: De klachten worden behandeld in het kader van het totale behande-
lingsbeleid, daar de organisatiestructuur op de behandelende afdeling zodanig is dat 
het behandelingsbeleid in het algemeen wordt bepaald door het gehele team van 
medewerkers. 
ad 1. De klacht is gebaseerd op een door een op de IC werkzame verpleegkundige 

gedane mededeling dat hij een extra dosis narcose had toegediend. Dit is niet 
aannemelijk, daar dit niet blijkt uit de in de status opgenomen lijst van toege-
diende middelen. Een verklaring is wellicht het vermelde middel narcan dat 
is toegediend. 

ad 2. Uit de status en uit afgelegde verklaringen ter zitting blijkt dat reeds in een 
vroeg stadium voorzorg is genomenlegen decubitusproblemen, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van een speciale matras. 

ad 3. Het moment waarop de pneumothorax is ontstaan, is onzeker. Controle is 
verricht. 

ad 4. Niet is aangetoond dat de emst van de decubitus aan de stuit onvoldoende is 
onderkend en behandeld. 
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ad 5. Uit de status blijkt dat volgens protocol voortdurend is aangegeven welke 
voeding aan patient toegediend moest worden. Of dit protocol te alien tijde is 
gevolgd, kan thans niet meer worden nagegaan. Dit kan de chirurg niet ver-
weten worden. 

ad 6. Antibiotica is gestaakt op het moment dat het abces geopend was en de tem-
peratuur van de patient weer normaal. 

ad 7. De bloedsuikerwaarden van patient zijn dagelijks gecontroleerd. Wegens het 
gevaar van een hypoglycaemisch coma diabeticum is voorzichtigheid be-
tracht bij het nemen van maatregelen tot verlaging van de bloedsuikerwaar-
den. 

ad 8. Na de uitslag van de bloedkweek op 22 maart, is in overleg met de in consult 
geroepen bacterioloog, begonnen met de toediening van antibiotica. Daar Set 
eerder bekend was wat de bacterie was die de infectie bij patient had veroor-
zaakt is hiermee niet eerder begonnen. 

ad 9. Zodra de uitslag van de kweek bekend was is opdracht gegeven tot het slui-
ten van de deuren en in een later stadium is een sluissysteem toegepast, 

ad 10. De infectie aan de stuit en aan het sternum, zijn niet door dezelfde bacterie 
veroorzaakt. De stemuminfectie was een secundaire infectie en is terecht eerst 
conservatief behandeld en vervolgens met een spoelsysteem. 

ad 11. Door de artsen is aan de familie meegedeeld dater ondanks alle maatregelen 
geen genezingstendensen waren, dat het onwaarschijnlijk was dat de patient 
beter zou worden en dat wellicht wat terughoudender behandeld diende te 
worden. Naar het oordeel van het College was het voorstel tot abstineren vol-
strekt aanvaardbaar in de gegeven omstandigheden. 

ad 12. Gedurende de gehele behandelingsperiode zijn blijkens de status ruim vol-
doende kweken vervaardigd. 

ad 13. Wegens het risico van resistentie is terecht een afwachtend beleid gevoerd. 
ad 14. Gelet op het verzoek van de familie, de patient tot het uiterste te behandelen, 

was het inbrengen van een harticatheter geIndiceerd. Dat dit in eerste instan-
tie Set lukte, valt te betreuren, maar is geen grond voor verwijt. Dat de hart-
klachten van patient hiervan een gevolg zijn, is niet aannemelijk. 
De conclusie kan slechts zijn dat aan de aangeklaagde chirurgen geen verwijt 
kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 1 MTW. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in tegen de afwijzing van de klacht voor wat betreft A 
(later ingetrokkeS, B, C en ID. 
Het CMTC is van oordeel dat afzonderlijk ingediende klachten niet in eenzelfde be-
slissing kunnen worden afgedaan, omdat het Reglement Medisch Tuchtrecht daarin 
Set voorziet, zulks in strijd kan zijn met de geheimhouding, terwij1 de juiste toepas-
sing van de bepalingen van het Reglement op het hoger beroep bemoeilijkt wordt, 
zoals in casu wanneer het beroep tegen een van de verweerders is ingetrokken. 
In het oorspronkelijke klaagschrift is tegen chirurg B een aantal klachten vermeld. 
Blijkens de verklaring van chirurg A in eerste aanleg berust de uiteindelijke medi-
sche supervisie en verantwoordelijkheid voor het beleid bij hem als hoofd van de af-
deling. Reeds om die reden moeten de klachten tegen de aangeklaagde chirurgen 
ongegrond worden verklaard. Enerzijds heeft chirurg A onbestreden zich verant-
woordelijk verklaard voor de verwijten die aan de chirurgen B, C en D zijn gemaakt, 
anderzijds hebben klagers hun beroep tegen chirurg A ingetrokken. De beslissing 
wordt in hoger beroep vemietigd en de oorspronkelijke klachten worden afgewezen. 
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I 225 1986-1989 	 Enkelfractuur 
Klacht: Chirurg heeft te lang gewacht met het verrichten van een operatie. Chirurg 
heeft de operatie op onjuiste wijze uitgevoerd als gevolg waarvan osteomyelitis is 
opgetreden. 
Feiten: Op vakantie breekt patiente haar enkel. Zij arriveert om 16.00 uur in het zie-
kenhuis. Er is sprake van een gecompliceerde, bimalleolaire enkelfractuur. Conform 
voorschrif ten van het ziekenfonds moet zij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis wor-
den vervoerd en mag zij niet worden opgenomen in een ziekenhuis in haar woon-
plaats. De chirurg die haar opvangt deelt mee dat 'zijn tijd om is', zodat hij haar niet 
kan opereren. Pas om 20.00 uur kan zij geopereerd worden, daar de dienstdoend 
chirurg bezig was met een grote operatie. Zij krijgt alvast een injectie tegen de pijn 
en een tegen tetanus. Zij wordt om 20.00 uur door de aangeklaagde chinirg geope-
reerd, waarbij besloten wordt de fracturen te fixeren door middel van Rush-pennen. 
Wondtoilet wordt verricht ter hoogte van de mediale malleolus. Daags na de opera-
tie deelt chirurg patiente mee dat zij loopgips zal krijgen en na een paar dagen naar 
huis mag gaan. Patiente verbaast zich daarover, daar er sprake is van een open 
wond. Na het aanbrengen van het gips merkt een verpleegkundige op dat het gips te 
strak zit. Na het drogen van het gips ervaart patiente hevige pijn en constateert op 
haar bovenbeen grote brede rode strepen, tot aan de lies. Zij vreest voor bloedvergif-
tiging. De chirurg beaamt dat het gips te strak zit. Het gips wordt losgeknipt en het 
been blijkt tot aan de knie ontstoken te zijn. De ontstekingen zouden ontstaan zijn 
doordat de chirurg geen drains heeft aangebracht. 
Patiente is naar huis gegaan, waarna de enkel wederom is geopereerd en een jaar 
later is stijfgezet. Loopfunctie is beperkt. 
Overwegingen: De opname van patiente is door een collega van de chirurg gedaan. 
Het College heeft de indruk dat de organisatie en de overdracht niet optimaal zijn 
geweest. Het heeft te lang geduurd voordat patiente werd geopereerd. Dit is welis-
waar niet aan de chirurg te wijten, maar hij is daar wel medeverantwoordelijk voor. 
Dit deel van de klacht is niet geheel onterecht, maar is onvoldoende om aan de chi-
rurg een tuchtrechtelijk verwijt te kunnen maken. Volgens de ter zitting getoonde fo-
to's is de operatie lege artis verricht. Niet is komen vast te staan dat de chirurg met 
betrekking tot de osteomyelitis een verwijt kan worden gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 226/227 1986-1989 	 Polsfractuur/dystrofie 
Klacht is gericht tegen twee chirurgen en gevoegd behandeld. 
Klacht: Door onjuiste, tekortschietende behandeling van een gebroken rechterpols 
van patiente en het daardoor opgetreden functieverlies is ernstige schade voor pa-
tiente ontstaan. 
Feiten: Patiente is op 25 juli gevallen en heeft daarbij haar rechterpols gebroken. De 
pols is diezelfde dag gezet door een assistent van de chirurgische maatschap en bij 
een controle vijf dagen later heeft een lid van de genoemde maatschap de betreffen-
de pols opnieuw gezet. Daarna vindt controle plaats op 4 augustus door de aange-
klaagde chirurg X. Een beperkte dislocatie wordt geconstateerd en in overleg met 
patiente wordt besloten niet opnieuw een repositie van de fractuurstukken uit te 
voeren, in verband met de risico's van functionele beperkingen ten gevolge van zo'n 
ingreep. De gipsspalk wordt na het consult door een verpleegkundige weer om arm 
en pols gelegd en met een zwachtel gefixeerd. Op 2 september vindt controle plaats 
door aangeklaagde chirurg Z, die een goed herstel van de botbreuk constateert. Wel 
is nog een fikse zwelling aan de hand aanwezig. Tijdens een controle op 18 septem-
ber verwijst een derde arts na gemaakte riintgenfoto's patiente naar een revalidatie- 
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arts, die een Sficleckse dystrofie constateert en een behandeling met injecties en oe-
fentherapie start. Ondartks de therapie is tot het moment van de zitting de hand niet 
hersteld. 
Overwegingen: Het College constateert dater geen medische gronden bestaan om aan 
te nemen dat er tussen het optreden van de Siideckse dystrofie en de behandeling 
van patiente enig verband bestaat. Evenmin valt aan te nemen dat de aandoening bij 
een (nog) frequentere controle eerder zou zijn ontdekt. 
Net College begrijpt dat mede door een veelheid van geneeskundigen die bij de be-
handeling van patiente zijn betrokken, een niet geheel consistent beeld van haar 
problemen is ontstaan. In medisch-technische zin zijn hierdoor echter geen schade-
lijke gevolgen ontstaan en is de gang van zaken de aangeklaagde chirurgen niet ern-
stig euvel te duiden. De beslissing om het weer optreden van enige dislocatie na de 
tweede repositie niet weer te herstellen, is zorgvuldig afgewogen na behoorlijk over-
leg met patiente. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 228 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Augmentatieplastiek 
Klacht is tevens ingesteld tegen andere plastisch chirurg (zie ook 1256 par. I 3b). 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld bij operatie met als gevolg dat een 
wondabces is ontstaan. 
Felten: Bij een bij patiente uitgevoerde borstoperatie - augmentatieplastiek beider-
zijds - is door onzorgvuldig handelen een borstabces rechts ontstaan. 
Overwegingen: Uit de stukken blijkt, dat de aangeklaagde chirurg uitsluitend de lin-
kerborst van patiente heeft geopereerd en dat een collega de rechterborst heeft be-
handeld. Chirurg kan dus terzake van de gevolgen van de operatie aan de rechter-
borst geen verwijt gemaakt worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 229 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Radiusfractuurldystrofie 
Klacht: Chirurg heeft patiente niet juist behandeld ten gevolge waarvan zich een 
dystrofie heeft ontwikkeld. 
Feiten: Patiente is op 7 maart onwel geworden en gevallen. Met een pijnlijke pols 
wordt zij door de huisarts naar de EHBO-post van het ziekenhuis doorgezonden, 
waar zij door een chirurgisch-assistent, die onder verantwoordelijkheid van aange-
klaagde chirurg werkt, wordt gezien. Op rontgenfoto's wordt een distale radiusfrac-
tuur gezien met een processus stylokleus ulnae fractuur. De pols wordt gereponeerd 
en patiente krijgt een bovenarmsgipsspalk, die dezelfde dag wordt uitgebogen om-
dat het gips te strak zit. Controlefoto's op 14 en 21 maart geven een goede stand te 
zien. Bij een controle op 11 april heeft patiente veel pijn en besloten wordt twee we-
ken extra gips te geven, dat op 25 april wordt verwijderd. 
Bij controle op 25 mei heeft patiente nog steeds veel pijn en er is sprake van enige 
hyperaesthesie van de dorsale zijde van de duim en tekenen van dystrofie. 
Medio juli wordt door een anesthesioloog een Risblock aangelegd wat niet het ge-
wenste resultaat heeft. Dystrofie bestaat nog steeds, evenals ernstige pijnklachten. 
Aangeklaagde chirurg heeft patiente nooit gezien; de vervolgonderzoeken zijn 
steeds door andere orthopedisch chirurgen uitgevoerd. 
Overwegingen: Net College is van oordeel dat het ontwikkelen van een dystrofie een 
complicatie is die helaas nogal eens optreedt bij het genezingsproces van botbreuken 
als onderhavige. Niet gebleken is dat die dystrofie het gevolg is van een onjuiste of 
onzorgvuldige behandeling door de aangeklaagde chirurg of een chkurg waarvoor 
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aangeklaagde chirurg verantwoordelijk was. De breuk is destijds lege artis gerepo-
neerd en de nabehandeling heeft op zorgvuldige en juiste wijze plaatsgevonden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1230 1986-1989 	 Thromboflebitis 
Klacht: Chirurg heeft een onvoldoende zorgvuldige behandeling toegepast zowel bij 
een aderontsteking als bij een verwonding aan de rechterhandrug. 
Feiten: Begin november 1982 wordt bij patiente een excisie biopsie uit de linker-
mamma verricht. Na ontslag blijkt zich een thromboflebitis te hebben ontwikkeld op 
de rechterhandrug, waarschijnlijk ter plaatse waar de anesthesioloog bij inleiding 
van de narcose een injectie had gegeven. Deze aderontsteking is door de chirurg be-
handeld met hirudoid en pergalinzalf. Tot mei 1984 bezoekt patient de chirurg re-
gelmatig in verband met klachten over haar rechterborst. Eind juni bezoekt patiente 
de EHBO-post van het ziekenhuis wegens een wond op de rechterhandrug en wordt 
door de dan dienstdoend chirurg gezien. De wond wordt behandeld en tevens 
wordt profylactisch tetanus toxoid gegeven. Rontgenonderzoek toont geen afwijkin-
gen. Op 24 en 26 juni wordt patiente door de chinirg gezien en op 25, 27 en 28 juni 
door diens associe. Half juli wordt de wond door de associe onder narcose geexplo-
reerd, waarbij een deel van de vierde vinger necrotisch bleek te zijn. Half augustus 
blijkt de wond dicht en in september wordt patiente verwezen naar een plastisch 
chirurg voor peesreconstructie. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College bestaat geen enkel verband tussen 
de aderontsteking van 1982 en het peesletsel. De behandeling van de in 1984 ontsta-
ne verwonding, waarbij de chirurg slechts in zeer beperkte mate betrokken is ge-
weest, geeft het College geen aanleiding tot aan- of opmerkingen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

231 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Luxatiefractuur 
Klacht: Chirurg heeft ondanks toezegging de bij de eerste operatie geplaatste schroe-
ven niet of onvoldoende verwijderd. Chirurg heeft patiente niet meegedeeld dat de 
schroeven verwijderd waren. Chirurg heeft niet gecontroleerd of de schroeven ver-
wijderd waren. 
Feiten: Eind juli 1970 verricht de chirurg bij een luxatiefractuur van het rechteren-
kelgewricht, een operatie waarbij schroeven in het gewricht worden geplaatst. 
Tijdens een spataderoperatie eind mei 1972 door een algemeen chirurg blijken er nog 
resten van de schroeven aanwezig. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niets vaststaat van hetgeen patiente 
stelt, waarbij een rol speelt dat patiente niet alleen door de chirurg is behandeld, 
maar ook door diens associe, voor wiens handelen de chirurg medisch tuchtrechte-
lijk niet verantwoordelijk is te stellen. Bovendien is het tijdsverloop van belang, daar 
er tussen chirurg en patiente geen contact meer is geweest na eind mei 1972. 
De chirurg is niet verantwoordelijk te stellen voor het afbreken van de schroeven en 
het niet verwijderen van de schroeven in het geheel. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 232 1986-1989 (vaatchirurg) 	 Fistel 
Klacht is tevens gericht tegen andere vaatchirurg (zie ook I 302 par. Ill). 
Klacht: Chirurg heeft medische fouten gemaakt met voor patient zeer nadelige ge-
volgen. Chirurg heeft onjuiste voorlichting gegeven na de operatie van november 
1992. Chirurg heeft patient onvolledig voorgelicht over de risico's voorafgaande aan 
de tweede fisteloperatie. 
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Felten: Zie 1302 par. Il 1. 
De aangeklaagde chirurg leidde de operatie. Hij verklaart dat het zeer goed mogelijk 
is dat beide fistels tezelfdertijd zijn ontstaan, doch dat het den zich sneller heeft ge-
manifesteerd en ontwikkeld kan hebben dan het andere. Patient heeft meteen na de 
operatie in maart 1984 gesteld, dat zich klachten voordeden van benauwdheid en 
aanmerkelijke heesheid. Op 18 mei 1984 is patient wegens klachten van heesheid en 
een zachte stem gezien op de KNO-afdeling, waar is geconcludeerd tot persisterende 
heesheid als gevolg van een nervus recurrens paralyse rechts opgetreden in aan-
sluiting op het sluiten van een arterio veneuze fistel in het mediastinum rechts. 
Verwacht wordt dat de stem zal verbeteren. Op 23 juli 1984 is op poli longziekten 
een hoogstand van het diafragma rechts geconstateerd en als meest waarschijnlijke 
verklaring voor de benauwdheidsklachten van patient genoemd een laesie van de 
nervus phrenicus, ontstaan in aansluiting op de fisteloperatie in maart 1984. 
Overwegingen: Het College is van oorcleel dat enige indicatie ontbreekt te twijfelen 
aan het lege artis verrichten van de opera tie. Ook van de operatie in maart 1984 is 
niet kunnen blijken dat daarbij een fout is gemaakt. De stellige ontkenning dat een 
zenuw zou zijn beschadigd, waarbij heesheid zou zijn ontstaan, vindt geen weer-
legging in de uitgebreid aanwezige gegevens. 
Door een chirurg kunnen geen stelliger mededelingen gedaan worden dan op basis 
van de kennis op het betreffende moment verantwoord is te achten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 233 1986-1989 	 Fractura antebrachiilulnafractuur 
Klacht: Chirurg heeft fractuur van patient niet goed behandeld. 
Feiten: Patient valt op 5 juni 1984 van zijn fiets en loopt een fractura antebrachii links 
met een distale ulnafractuur op. Arts-assistent, onder supervisie van de associe van 
aangeklaagde chirurg, voert een plaatosteosynthese uit. Daarbij is uit het olecranon 
spongiosa genomen voor een plastiek bij de radiusfractuur. Door zwelling van de 
weke delen zijn de snijwonden eerst op 8 juni gesloten, wederom uitgevoerd door 
de arts-assistent. Wegens een pneumothorax word t longarts geconsulteerd. Bij rent-
gencontrole op 21 januari 1985 blijken de fracturen te zijn geconsolideerd. Op 1 
maart is het osteosynthesemateriaal verwijderd door een andere chirurg. Op 14 
maart breekt arm opnieuw. De chirurg ziet patient op 15 maart en brengt een dorsa-
le gipsspalk aan. Patient stelt zich vervolgens onder behandeling van een orthope-
disch chirurg in een ander ziekenhuis. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg pas sinds 21 januari 1985 bij 
de behandeling van patient betrokken is, zodat hem geen verwijt kan treffen ten aan-
zien van hetgeen voor die datum is geschied. Afgezien daarvan geeft de wijze waar-
op de fractuur is behandeld geen aanleiding tot opmerkingen. De onaangenaam-
heden die patient heeft ondergaan tijdens zijn opname zijn een ongelukkige samen-
loop van omstandigheden geweest, waarvoor de behandelend chirurgen geen ver-
wijt gemaakt kan worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 234 1986-1989 	 Femurfractuur 
Klacht is tevens ingediend tegen twee andere chirurgen (zie ook 1148/149 par. I 2b). 
Klacht: Chirurg heeft patient onoordeelkundig behandeld waardoor kniegewricht is 
beschadigd. 
Feiten: Patient is betroldcen geweest bij schietpartij en wordt opgenomen in zieken- 
huis, waarbij diagnose op comminutieve femurfractuur met kogelresten tussen de 
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fractuurdelen wordt gesteld. Er wordt een tibiasnaartractie aangebracht en antibio-
tica en antistollingsmiddelen toegediend. 
Overwegingen: Uit de gegevens blijkt dat de persoonlijke betrokkenheid van de chi-
rurg zich beperkt heeft tot het ondertekenen van de aan de huisarts gerichte corres-
pondentie. Evenmin is gebleken dat andere chirurgen een verwijt ten aanzien van de 
behandeling gemaakt kan worden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 235 1990-1994 	 Fibromatosis 
Klacht is tevens tegen andere chirurg ingesteld (zie ook I 6 par. I la). 
Klacht: 
1. Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door ingreep met zelf te verrichten. 
2. Chirurg heeft nagelaten patiente te wijzen op mogelijkheid van recidief. 
Feiten: Patiente consulteert chirurg wegens een zwelling onder de voet, mogelijk 
door een insektenbeet in de tropen, die de chirurg diagnostiseert als epitheelcyste 
met differentiaal diagnose locale fibromatosis plantaris. De chirurg adviseert extir-
patie. De ingreep wordt door collega B verricht, assistent-geneeskundige in oplei-
ding tot chirurg, daar chirurg zelf verhinderd is wegens spoedoperatie. Patiente pro-
testeert tijdens de nacontrole over de gang van zaken. Daarbij komt ook de uitslag 
van het p.a.-onderzoek ter sprake. Partijen zijn het niet eens over wat gezegd is. Chi-
rurg legt uit dat de zwelling niets met insectenbeet te maken heeft en dat het fibro-
matosis is, wat spontaan kan ontstaan en weer terug kan komen. Patiente stelt dat 
chirurg beweerd heeft dat het niets bijzonders is of kwaadaardigs. Patiente moet 
zich na korte tijd weer laten behandelen. Chirurg biedt in een brief zijn excuses aan 
over het feit dat de ingreep met door hemzelf is verricht. Patiente wendt zich tot an-
der ziekenhuis en wordt nog enkele malen geopereerd, echter zonder veel succes. 
Overwegingen: 
ad 1. De chirurg heeft een aanvaardbare reden gegeven waarom hij de ingreep niet 

zelf heeft verricht. Achteraf was het misschien beter geweest eerst de verdere 
ontwikkeling af te wachten alvorens tot een excisie over te gaan. Dat dit niet is 
gebeurd is tuchtrechtelijk niet verwijtbaar. 

ad 2. Door de tegenstrijdige verklaring van partijen en de onmogelijkheid om enige 
duidelijkheid te krijgen kan niet gesteld worden dat patiente onvoldoende is 
geInformeerd door de chirurg. 

Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat het in de gegeven omstandigheden voorkeur had 
verdiend patiente onder bloedleegte te opereren, opdat de chirurg meer adequaat 
had kunnen reageren op bevindingen tijdens de operatie. Hij had bij voorkeur de 
operatie niet moeten overlaten aan een betrekkelijk onervaren assistent als chirurg B. 
Toen bij controle sprake was van fibromatosis, had de chirurg zich moeten realiseren 
dat grote kans op recidief bestond en een re-excisie moeten overwegen. In totaliteit 
heeft de chirurg de problematiek bij patiente onderschat. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 236 1990-1994 	 Sympathectomie 
Klacht: Chirurg heeft een fout gemaakt waardoor patiente aan het verkeerde been is 
geholpen. 
Feiten: Op 10 april 1989 wordt bij patiente een translumbale aortografie verricht, 
waarbij geen aanleiding is tot een vaatchirurgische correctie, waarna een chemische 
sympathectomie rechts wordt aangevraagd en, zoals gebruikelijk, op verzoek van de 
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chirurg door de anesthesioloog worth uitgevoerd. Met de ingreep zelf heeft de chi-
rurg geen bemoeienis. De ingreep is rechts aangevraagd en blijkt links te zijn uitge-
voerd. Patiente wordt opnieuw opgenomen, waarbij de ingreep rechts wordt ver-
richt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de chi-
rurg een fout heeft gemaakt. De klacht is nu niet gericht tegen de chirurg en hij kan 
zich derhalve ook niet verweren. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 23 7 1990-1994 	 Cardiopulmonale insufficientie 
Klacht: Chirurg is tekort geschoten in de medisch-technische behandeling van pa-
tient. Chirurg heeft onvoldoende begeleiding gegeven. 
Feiten: Patient (18 jaar) wordt na een ernstig auto-ongeval op 8 mei 1987 in het zie-
kenhuis opgenomen. De volgende diagnoses worden gesteld: commotio cerebri, 
stomp buiktrauma, fractuur processus transversus lumbale I, II en III rechts, pertro-
chantere femurfractuur links en een afscheuring van de linkernier (blijkt uit het niet 
opkomen van de nier op een IVP). Een Seldinger arteriografie levert geen afbeelding 
van de arteria renalis links. Diverse specialisten worden in consult geroepen. De ver-
antwoordelijIcheid voor de dagelijkse behandeling van patient berust bij chirurg X, 
die frequent overleg pleegt met de chirurg, die zelf ook de patient regelmatig be-
zoekt en onderzoekt. Er worden leverfunctiestoornissen geconstateerd en de toe-
stand van patient wisselt. Diverse onderzoeken vinden plaats. Op 15 juni treedt een 
acute verslechtering op; er is sprake van hevig en aanhoudend bloedbraken. Len la-
parotomie toont een groot gat in de achterwand van de maag. De maaglaesie wordt 
overhecht, evenals de scheur van het diafragma. De milt wordt geextirpeerd. Post-
operatief is sprake van een toenemend septisch beeld. Op 18 juni overlijdt patient 
aan een septisch beeld met cardiopulmonale insufficientie. 
Overwegingen: Het College is zich ervan bewust dat het beleid door andere chirurgen 
op andere wijze had kunnen worden uitgevoerd, maar het is overtuigd dat de be-
slissingen aangaande diagnostiek en behandeling van patient in redelijkheid konden 
worden genomen zoals zij onder verantwoordelijkheid van de chirurg zijn genomen. 
De chirurg heeft naar het oordeel van het College Set onjuist gehandeld door de in-
formatie aan de familie over te laten aan chirurg X, die ook het meeste contact had 
met de patient. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

	

1 238 1990-1994 	 Hydrocele 
KIacht: Chirurg heeft zinloos en onbekwaam geopereerd en heeft een mentaliteit die 
Set deugt. 
Feiten: Patient wordt door de huisarts verwezen wegens een liesbreuk rechts. De chi-
rurg constateert ook een hydrocele rond de rechterteelbal en een onverklaard ge-
wichtsverlies van 13 kg. Tijdens de liesbreukoperatie waarbij de chirurg als assistent 
en supervisor optreedt, wordt inderdaad een hydrocele vastgesteld, waarvoor een 
omklapplastiek wordt uitgevoerd. 
Overwegingen: Het College oordeelt dat de chirurg volstrekt juist medisch heeft ge-
handeld. Niet voorzienbaar was dat een complicatie zou optreden. Dat er een fout 
zou zijn gemaakt bij de operatie is Set aannemelijk. Op de verdere verdachtmakin-
gen die patient over de chirurg uit, zal het College niet ingaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1 239 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Tibiafractuur 
Klacht: Chirurg is tekortgeschoten in de behandeling van de beenbreuk van patiente. 
Feiten: Wegens een scheenbeenfractuur (spiraalbreuk) is been van patiente op 30 no-
vember 1990 op de afdeling EHBO door een basisarts in het gips gezet. Op 4 januari 
1991 krijgt patiente loopgips. Klager, vader van patiente, stelt dat bij de controles 
door de aangeklaagde orthopedisch chirurg geen patientenkaart van patiente aan-
wezig was. Klager consulteert andere artsen als blijkt dat voet van patiente scheef 
staat in verhouding tot de knie. In een kinderziekenhuis wordt second opinion ge-
vraagd, waar een scheefstand van circa 30° wordt geconstateerd. Patiente blijft in dit 
ziekenhuis onder controle. 
Chirurg stelt dat hij de geconstateerde minimale rotatie-afwijking niet wilde repone-
ren omdat de afwijking gering was, er geen garantie voor verbetering was, dat be-
kend is dat geringe exorotatie-afwijkingen nauwelijks gevolgen hebben voor de 
functie van andere gewrichten, dit alles mede afgaand op de literatuur. Chirurg 
meent de toestand zo te moeten accepteren en het been gedurende 5 weken te im-
mobiliseren. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg tekort is geschoten in de be-
handeling van de beenbreuk van patiente. 
De gang van zaken dat een basisarts gips aanlegt zonder daarover van tevoren over-
leg met de verantwoordelijke specialist gehad te hebben omtrent diagnose en thera-
pie, acht het College niet aanvaardbaar. De chirurg is verantwoordelijk voor de be-
handeling, inclusief dat gedeelte dat reeds door de basisarts is uitgevoerd. De chi-
rurg heeft de diagnose en de therapie van de basisarts zonder bedenkingen en zon-
der nader onderzoek geaccepteerd. Dit is de chirurg tuchtrechtelijk te verwijten. 
Het College acht de gang van zaken in het ziekenhuis, waarbij de bevoegdheden van 
de basisarts met betrekking tot het aanleggen van gipsverbanden protocollair met 
geregeld zijn, onjuist en ziet het niet vastleggen van die bevoegdheden als een em-
stige tekortkoming in de organisatie. Het algemeen belang vraagt om publicatie van 
deze beslissing. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC stelt dat de chirurg wel eerst de patient heeft gezien en de foto's heeft be-
oordeeld. Hij heeft de basisarts nauwkeurig geinstrueerd. Zijn opmerkingen hier-
over zijn in het proces-verbaal van de eerste aanleg verkeerd weergegeven. 
De richtlijnen in het ziekenhuis zijn heel duidelijk, al was er nog geen schriftelijk 
protocol omdat het ziekenhuis net geopend was. Er worden geen gipsverbanden 
aangelegd door de basisarts dan na speciale instructie. 
Het CMTC is van oordeel dat de behandeling van patiente juist is geweest. De be-
slissing kan niet in stand blijven en voor publicatie acht het CMTC geen termen aan-
wezig. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 240 1990-1994 	 Appendices epiploicae 
Klacht: Chirurg heeft ingreep op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. Chirurg heeft on-
voldoende nazorg gegeven. 
Feiten: Bij patiente wordt op 4 mei een buikoperatie uitgevoerd, waarbij sprake is 
van forse appendices epiploicae. Een anus praeter wordt in de bovenbuik aangelegd. 
De aangeklaagde arts assisteert bij de operatie. Er treedt een necrose op van de anus 
praeter met retractie van het stoma in de subcutis. Tot een tweede operatie wordt 
besloten, welke plaatsvindt op 11 juni en door de aangeklaagde chirurg wordt uit-
gevoerd. Het stoma wordt verplaatst naar de linkerbovenbuik. Een cardioloog bege- 
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leidt de opname van patiente. Het toedienen van heparine subcutaan is na uitge-
breid intern overleg sedert enkele jaren het standaardbeleid bij de tromboseprofy-
laxe voor chirurgische patienten gedurende de periode van verminderde mobiliteit. 
Op 15 juni overlijdt patiente. Bij de sectie is een trombose in het rechterbovenbeen 
geconstateerd. 
Overwegingen: De chirurg was als supervisor verantwoordelijk voor een juiste uit-
voering van de operatie. Bij patiente heeft zich retractie en necrose voorgedaan het-
geen waarschijnlijk is veroorzaakt door eon to grote spanning op de darm. Het Col-
lege is van oordeel, afgaande op het operatieverslag, dat or geen indicatie was om 
het sigmdid met 15 cm in to korten, hetgeen verwijtbaar is. Verwijtbaar acht het Col-
lege ook dat de chirurg een maand heeft gewacht met heropereren. terwijI duidelijk 
was dat de a.p. Set good zat. Het initiatief tot mobilisatie is Set door de chirurg ge-
nomen. Hem kan terzake goon tuchtrechtelijk verwijt gemaakt worden. 
Bestissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat het wegnemen van de 
15 cm sigmold de oorzaak is geweest van de spanning. Het College acht de tijd his-
son de twee operaties wel lang, maar acht het argument dat het operatiegebied weer 
tot rust moest komen valide en is van oordeel dat dit Set verwijtbaar is. Bovendien 
was patiente adipeus, hetgeen tot extra complicaties aanleiding kan geven en waar-
door voorzichtigheid geboden is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 241 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Retropatellaire chondropathie 
Kladtt: Chirurg heeft bij botscanonderzoek eon to grote dosis vloeistof ingespoten. 
Feiten: Patiente is vanaf september 1981 onder behandeling van o.a. de chirurg, aan-
vankelijk wegens eon scoliose, daama wegens klachten aan de linkerknie. In januari 
1992 blijken alle gewrichten pijnlijk. Laboratoriumonderzoek laat geen afwijkingen 
zien. Een op 4 februari gemaakte botscan bevestigt de reeds eerder gestelde diagno-
se retropatellaire chondropathie. De behandeling van doze aandoening is op de 
leeftijd van patiente (18) volledig conservatief. 
Overwegingen: Het College stelt dat de inspuiting - en het daarop volgend onderzoek 
- niet door de chirurg is verricht. Indien fouten zijn gemaakt, voorafgaand aan dat 
onderzoek, kan de chirurg daarvan geen verwijt gemaakt worden. Ook al zou een 
grotere dosis zijn ingespoten dan is de dosering zo laag, dat het onwaarschijnlijk is 
dat de klachten daardoor verklaard kunnen worden. 
Bestissing: Klacht afgewezen. 

1 242 1990-1994 	 Petrochantere femurfractuur 
Klacht: Chirurg heeft fout gemaakt bij heupoperatie. 
Feiten: Patient wordt begin december opgenomen met een pertrochantere femurfrac-
tuur rechts. Op 2 december wordt patient door een arts-assistent heelkunde onder 
supervisie van een collega van de chirurg geopereerd, waarbij na repositie een os-
teosynthese volgens de Dynamic Hip Screw-methode uitgevoerd wordt. De betrok-
kenheid van de chirurg bestaat uit het constateren van een goede wondgenezing. De 
chirurg ziet patient nog eenmaal op de polikliniek, waarbij hij eon hakverhoging ad-
viseert; hij heeft patient daarna Set moor gezien. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg de operatie niet heeft uitge-
voerd, zodat hem terzake daarvan goon verwijt gemaakt kan worden. Ook overigens 
is Set gebleken van enige tekortkoming van de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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1243 1990-1994 	 Atria Ventriculair Septum Defect 
Klacht: Chirurg heeft patientje op onzorgvuldige c.q. onjuiste wijze behandeld. 
Feiten: Patientje (bijna 4 maanden) wordt opgenomen met als diagnose: compleet 
AVSD bij Syndroom van Down met decompensatio cordis. Op 6 november vindt een 
operatic plaats, waarna zich complicaties voordoen en patientje overlijdt. 
De chirurg stelt niet betrokken te zijn geweest bij de operatie en hetgeen daarna 
heeft plaatsgevonden. De hartmassage is direct en onverwijld bij de circulatiestil-
stand gestart. Er is gestreefd naar een volledige en complete informatie van de 
ouders. 
Overzvegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg met betrokken is geweest bij 
de behandeling van het kind en evenmin daarvoor indirect de verantwoording heeft 
gedragen. Uit de stukken blijkt overigens niet dat er zich bij de verzorging en be-- 
handeling van patientje onjuistheden hebben voorgedaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 244/245 1990-1994 	 Bloedverlies 
Klacht wordt tegen twee chirurgen ingediend en gezamenlijk behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft operatie op onzorgvuldige wijze uitgevoerd. 
Feiten: Patiente wordt op 3 mei 1992 met spoed opgenomen wegens ernstig bloed-
verlies uit de anus. Chirurg A en B zijn vanaf 4 mei bij de behandeling van patiente 
betrokken en gezamenlijk voeren zij de operatic uit, die eenvoudig blijkt te zijn, zo-
dat chirurg A naar huis gaat en chirurg B de operatie voortzet. Hij verwijdert een 40 
cm lang deel van de dunne ,darm wegens abnormale uitstulpingen. Tot 6 mei gaat 
het goed met patiente; dan ontstaan ademhalingsstoornissen en patiente wordt 
overgeplaatst naar een academisch ziekenhuis, waar een groot deel van de dunne 
darm blijkt te zijn afgestorven wegens onvoldoende bloedvoorziening. Op 10 mei 
overlijdt patiente. 
Overwegingen: Het College is van oordeel, ondanks grote onduidelijkheid over de 
positie van chirurg B, dat chirurg A bij het pre-operatieve beleid betrokken is ge-
weest en bij de operatie aanwezig is geweest, waarmee hij de verantwoordelijkheid 
voor de chirurgische behandeling op zich heeft genomen. De beslissing om patiente 
te opereren is op juiste gronden genomen, maar het College kan zich met verenigen 
met de beslissing de operatie in het ziekenhuis waar chirurg werkt uit te voeren, 
daar het niet over een voldoende geoutilleerde Intensive Care afdeling beschikt. De 
chirurg had patiente voor de operatie naar een ander ziekenhuis moeten overplaat-
sen. Nu de chirurg de supervisie over de operatie had, had hij de operatiekamer niet 
mogen verlaten halverwege de operatie. 
Het College beschikt niet over enige aanwijzing dat chirurg B bij de operatie fouten 
zou hebben gemaakt. Voor het verdere behandelbeleid was chirurg B niet verant-
woordelijk. Hem kan geen verwijt worden gemaakt. 
Beslissing: chirurg A: Waarschuwing, chirurg B: Klacht afgewezen. 

3. Post-operatieve periode 

3a. Post-operatieve complicatie/infectie 

1 246 1986-1989 (neurochirurg) 	 Cervicale myelopathie 
Klacht: Chirurg heeft een fout gemaakt, waardoor de operatie is mislukt. 
Feiten: Patient krijgt in de periode 1975 tot 1980 steeds ernstiger pijnen in beide 
knieen en later ook in beide armen. Begin 1979 wordt met myelografisch onderzoek 
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een cervicale myelopathie vastgesteld, op grond waarvan patient geadviseerd wordt 
een laminectomie te ondergaan. Begin januari 1981 wordt patient, na Lange tijd afge-
zien te hebben van de operatie, opgenomen en bij het pre-operatief onderzoek door 
de aangeklaagde chirurg wordt een ernstig pyramidaal beeld met coOrdinatiestoor-
nissen aan beide benen en armen geconstateerd. De conclusie van de operatie luidt: 
laminectomie van de bogen C2 tot en met C7 wegens een cervicale wervelkanaal-
stenose, welke maximaal was op de niveaus C3 tot en met C6. 
Post-operatief reageert patient psychotisch. In verband met hoge koorts, die duidt 
op wondinfectie, wordt de wond de vierde dag na de opera tie geopend. Een ge-
maakte kweek toont een staphylococcus aureus. Patient krijgt Floxapen toegediend. 
Bij neurologisch onderzoek na de operatie blijkt dat de functies van rechterarm en 
rechterbeen onveranderd zijn vergeleken met de toestand voor de operatie. De pare-
sen aan linkerarm en -been blijken na de operatie te zijn toegenomen. Eind februari 
wordt patient overgebracht naar een revalidatiekliniek. Thans verblijft patient in een 
verpleeginrichting. 
De geraadpleegde deskundige verklaart dat de huidige situatie van de patient tetra-
plegisch is. De klachten hebben een neurologische oorzaak, zonder dat er sprake is 
van aggravatie of simulatie. De destijds uitgevoerde operatie is geindiceerd en lege 
artis uitgevoerd. De slechte situatie van de patient thans is volgens de deskundige 
waarschijnlijk veroorzaakt door vasculaire stoornissen ten gevolge van de wondin-
fectie. Bij een laminectomie wordt altijd de dura geraakt, maar er is geen aanleiding 
te veronderstellen dat deze in het onderhavige geval onherstelbaar is beschadigd bij 
de operatie. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de bij patient uitgevoerde operatie ge-
indiceerd was. Uit status en gezien de deskundigenverklaring is de operatie lege ar-
tis uitgevoerd. Het optreden van een wondinfectie is een aan de onderhavige opera-
tie inherent risico. Niet is gebleken dat de wondinfectie het gevolg is van een mense-
lijke fout. Alles is gedaan om te voorkomen dat de patient blijvende schadelijke ge-
volgen van die infectie zou krijgen. Achteraf bezien was het wellicht beter geweest 
eerder met een agressiever antibioticum de wondinfectie te bestrijden, maar het was 
destijds in de neurochirurgische kliniek van het academisch ziekenhuis gebruikelijk 
in dergelijke gevallen pas met antibiotica te beginnen, als de koorts opnieuw opge-
lopen was, nadat deze aanvankelijk, na het aflopen van het wondvocht, was ge-
daald. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in, maar overlijdt voortijdig en de weduwe ziet af van 
voortzetting, evenals het MTC. 

1 247 1986-1989 	 Fractuur enkel 
De klacht is gericht tegen nog twee chirurgen en gevoegd behandeld (zie ook I 428 
en I 429 par. II 4). 
Klacht: Chirurg heeft te lang gewacht met het behandelen van de wondinfectie. De 
verslaglegging van de chirurg is onvoldoende geweest. 
Feiten: In de nacht van 19 op 20 maart 1983 is patiente gevallen, waarbij zij haar 
linkerenkel heeft gebroken. In eerste instantie wordt patiente in een academisch zie-
kenhuis opgevangen, waar rontgenfoto's worden gemaakt en repositie wordt ver-
richt. Wegens plaatsgebrek wordt zij vervoerd naar een ander ziekenhuis, alwaar zij 
op 20 maart wordt geopereerd door de dienstdoende assistent-chirurgen. Op 21 
maart ziet de aangeklaagde chirurg haar voor het eerst. Hij blijft haar behandelend 
chirurg totdat de behandelingsrelatie tussen patiente en het ziekenhuis wordt bean- 
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digd. Al direct na de operatie klaagt patiente over veel pijn. De operatiewond is niet 
zichtbaar doordat deze zich onder het gips bevindt. 
Op de vijfde post-operatieve dag treedt temperatuursstijging op. Bij inspectie van de 
wond blijkt een opgetreden wondinfectie en een gemaakte kweek duidt op staphylo-
coccus aureus. Het openen van de gehele wond blijkt noodzakelijk daar ook aan de 
buitenenkel wondontsteking is ontstaan. 
Op de isolatie-afdeling wordt patiente verder behandeld. Zes weken na de operatie 
(3 mei) worden de eerder ingebrachte plaat, schroefjes en draadjes verwijderd om 
het genezingsproces te bevorderen. De chirurg is zelf verhinderd de operatie uit te 
voeren, waarvan patiente op de hoogte is. De chirurg die de operatic zou doen over-
lijdt echter en de operatic wordt door assistent-chirurg A verricht. 
De wond geneest goed en patiente kan op 10 juni het ziekenhuis verlaten. De aange-
klaagde chirurg zet de poliklinische behandeling voort, die hij begin 1984 overdraagt 
aan een revalidatie-instituut. Ondanks alle pogingen om de enkel weer mobiel te 
maken, blijft bij patiente een beperking van de beweeglijkheid bestaan. 
Overwegingen: Vaststaat dat de chirurg patiente uitsluitend post-operatief heeft be-
handeld. Ten aanzien van het handelen van de chirurg waarbij steeds zorgvuldig en 
gemotiveerd werd overwogen, kan de chirurg geen onzorgvuldigheid worden ver-
weten. Het College is van oordeel dat de chirurg gegeven de complicaties die zich 
aan de enkel van patiente voordeden, een verantwoord beleid heeft gevoerd en ook 
na de tweede operatic al het mogelijke in het werk heeft gesteld om de mobiliteit 
van de enkel terug te krijgen. Het College acht het niet onwaarschijnlijk dat de bij 
patiente ontstane eindtoestand het gevolg is van de wondinfectie, welke tot het 
normale risico behoort van een dergelijke operatie en in 2 a 3 procent van alle geval-
len voorkomt. 
Het College is van oordeel dat de verslaglegging wat summier is, maar niet als on-
voldoende kan worden aangemerkt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 248 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Enkelbandplastiek 
Klacht: Chirurg is nalatig geweest op het gebied van de steriele preventie ten gevolge 
waarvan bij patiente complicaties zijn opgetreden. 
Feiten: Begin mei 1985 is bij patiente een enkelbandplastiek verricht. Er doet zich een 
post-operatieve infectie voor. Deze infectie is ongeveer 12 dagen na de operatie ma-
nifest. De gebruikelijke maatregelen worden genomen. Wanneer het de chirurg be-
kend wordt dat bij een patient die dezelfde dag in dezelfde operatiekamer door een 
collega wordt geopereerd eenzelfde infectie is opgetreden, onderneemt de chirurg 
actie. Uit afgenomen neuskweken van alle medewerkers op de operatieafdeling 
blijkt dat er een aantal 'dragers' zijn. De chirurg is geen 'drager'. Patiente wordt 
steeds op de hoogte gehouden van de toestand van de wond, alsmede van de maat-
regelen die met betrekking tot de wond zijn genomen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat niet is gebleken dat de chirurg onvol-
doende zorg heeft besteed aan de steriele voorbereiding van de operatie. Vaststaat 
dat de chirurg actie heeft ondernomen, nadat bekend was dat zich meer gevallen 
van post-operatieve wondinfecties hadden voorgedaan, om na te gaan wat de oor-
zaak van deze ongebruikelijke complicatie geweest kon zijn. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1249 1986-1989 	 Lumbotomie 
Klacht: Chirurg heeft een fout gemaakt bij een operatieve ingreep bij patiente. 
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Feiten: Begin augustus wordt bij patiente wegens een dikkedarmgezwel een hemico-
lectomie rechts verricht met een side-to-side anastomose tussen ileum en het colon 
transversum. Post-operatief treedt complica tie op, die leidt tot een lumbotomie, 
waarbij een abces wordt aangetroffen. Hierna ontstaat een fecale fistel, die conser-
vatief wordt behandeld. In december ziet de chirurg patiente weer en bespreekt met 
haar de noodzakelijke exploratie van de fistel. Patiente komt echter niet meer terug 
bij de chirurg. 
Overwegingen: Het College, afgaande op informatie van deskundige, is van oordeel 
dat in de post-operatieve periode een complicatie is opgetreden die alleszins tot de 
gemiddelde risico's van deze operatie behoort. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 250 1990-1994 	 Cholecystectomie 
Klacht: Chirurg is verantwoordelijk voor een door een verpleegkundige foutief toe-
gediende injectie. 
Feiten: Patient wordt opgenomen en behandeld voor een cholelithiasis en een chole-
cystectomie wordt uitgevoerd. Patient is ontevreden over een intramusculaire injec-
tie met Dipidolor die na een galblaasoperatie ter pijnbestrijding door een anesthesio-
loog voorgeschreven is. Ten gevolge van de toediening van de injectie is een ontste-
king opgetreden in de knie en het bovenbeen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat nimmer zal kunnen worden vastge-
steld dat bij het toedienen van een dergelijke injectie fouten zijn gemaakt en/of dat 
de beschreven klachten door deze injectie zijn veroorzaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patient stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg voor het toedienen van de injectie niet ver-
antwoordelijk gesteld kan worden, nu deze als gebruikelijk door de verpleging is ge-
geven, volgens protocol op aanwijzing van de anesthesioloog. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 251 1990-1994 (plastisch chirurg) 	 Littekencorrectie 
Klacht: Chirurg heeft correcties onoordeelkundig uitgevoerd en de resultaten zijn te-
leurstellend. Chirurg heeft patiente onvoldoende gelinformeerd over de risico's van 
de ingrepen. 
Feiten: De chirurg heeft in april 1986 aan beide benen van patiente een correctie uit-
gevoerd middels wigexcisies volgens Pitangui. Post-operatief treedt wondinfectie 
op. In juli 1986 verricht de chirurg littekencorrecties en in maart 1987 wordt een li-
posuctie verricht aan beide knieen en worden de littekens in de bovenbenen hoger-
op in de liezen gebracht. Patiente blijft ontevreden over het litteken, waarna in fe-
bruari 1988 nogmaals geopereerd wordt. Chirurg ontkent gezegd te hebben dat lit-
tekens onzichtbaar zouden zijn. 
Overwegingen: Het College is niet tot het oordeel gekomen dat de chirurg de ingre-
pen onoordeelkundig heeft uitgevoerd. Een wondinfectie kan zich voordoen en er is 
onvoldoende aanleiding om van onoordeelkundig handelen van de operateur te 
spreken. Het niet mooi te noemen verticale litteken aan het linkerbovenbeen kan 
veroorzaakt zijn door de wondinfectie. De overige littekens zitten op de juiste plaats. 
Ten aanzien van de informatieverstrekking moet gesteld worden dat het woord van 
de een tegenover dat van de ander staat en derhalve niets met zekerheid kan wor-
den gesteld. Een risico van wondinfectie is inherent aan elke operatic, waarop de 
chirurg niet expliciet hoeft te wijzen. 
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Ambtshalve merkt het College wel op dat het goed gebruik is dat plastisch chirur-
gen zowel vodr als na de operatieve ingreep foto's van het betreffende lichaamsdeel 
maken. Het College geeft de chirurg in dringende overweging dit gebruik over te 
nemen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 252 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Fractuur enkel 
Klacht: Chirurg is te snel overgegaan tot het opereren van een breuk, ten gevolge 
waarvan zich complicaties bij het genezingsproces hebben voorgedaan. 
Feiten: Patiente breekt bij een val haar linkerenkel. Het betreft een breuk van het type 
Weber B, waarvoor patiente geopereerd wordt. Er wordt een gipsverband aange-
legd. Op 4 januari wordt gips verwijderd en er blijkt een wond waarvan een kweek 
gemaakt wordt die de aanwezigheid van een staphylococcus epidermidis aantoont, 
welke echter tot de normale huidflora behoort. Patiente wordt op eigen nadrukkelijk 
verzoek ontslagen en een intensieve nacontrole wordt afgesproken. Weer is sprake 
van een infectie en floxapen wordt gegeven. Na aanvankelijk groter worden van het 
wondje wordt enig dood weefsel operatief verwijderd, waarna genezing op gang 
komt. 
Overwegingen: Er bestaan verschillende opvattingen met betrekking tot de vraag of 
enkelbreuken van het type van patiente snel, dan wel later dienen te worden geope-
reerd. In het algemeen kan niet worden gesteld dat een van beide de voorkeur ver-
dient. In het ziekenhuis van de chirurg is de geldende opvatting dat snel wordt geo-
pereerd indien de patient in goede gezondheid verkeert. Niet is gebleken van con-
tra-indicaties bij patiente zodat de ingreep niet als onjuist of onzorgvuldig kan wor-
den geacht. Ook het verwijt dat ten gevolge van onzorgvuldig handelen een infectie 
is ontstaan, is niet terecht, naar het oordeel van het College. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 253 1990-1994 	 Stafylococcensepsis 
Klacht: Chirurg is in zijn medische zorgverplichting ten opzichte van patiente tekort-
geschoten. 
Feiten: Patiente wendt zich op 6 september 1991 tot de Eerste Hulppost van het zie-
kenhuis waar de aangeklaagde chirurg werkzaam is, met pijnklachten in de kniehol-
te. De dienstdoende assistent stelt de diagnose op een lokaal abces en behandelt het 
abces. Op 7 en 8 september wordt de wond gecontroleerd door een andere chirurg, 
waarbij zich geen bijzonderheden voordoen. 
Op 20 september wordt patiente met spoed opgenomen in het ziekenhuis waar zij 
overlijdt als gevolg van een stafylococcensepsis. 
Overwegingen: Het College stelt in de eerste plaats vast dat onderzoek en behande-
ling van patiente niet door de aangeklaagde chirurg, doch door een assistent van de 
afdeling chirurgie heeft plaatsgevonden. Het College is van oordeel dat de assistent-
chirurg het abces van patiente op de juiste wijze heeft behandeld. Niet blijkt van 
enig handelen of nalaten van de chirurg dat aanleiding zou kunnen zijn voor een 
tuchtrechtelijk verwijt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 254 1990-1994 (orthopedisch chirurg) 	 Shocksyndroom 
Klacht: Het post-operatief bij patiente opgetreden shocksyndroom is het gevolg van 
verwijtbaar handelen van de chirurg. 
Feiten: De chirurg verricht bij patiente een lumbale laminectomie. Post-operatief ver- 
loop is aanvankelijk ongestoord, maar op de derde dag ontwikkelt patiente een tox- 
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isch shocksyndroom. Het ontstaan van het cauda equinasyndroom wordt toege-
schreven aan het neurotoxische effect van intrathecaal geproduceerde stafylococcus 
aureus-exotoxines. Het ziektebeeld is uitzonderlijk. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat voor, tijdens en na de bij patiente uit-
gevoerde operatieve ingreep alle redelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming 
van infecties zijn genomen. Het enkele felt dat niettemin een infectie is ontstaan met 
een ernstig beloop en blijvende gevolgen voor patiente betekent niet dat de chirurg 
onjuist heeft gehandeld. ledere indicatie dat de chirurg bij de behandeling fouten 
heeft gemaakt, ontbreekt in de beschrijving van de ziektegeschiedenis. 
Het College heeft er begrip voor dat patiente gegeven de ernst van de ingetreden 
complicatie de vraag beantwoord wenst te zien of de chirurg in tuchtrechtelijk op-
zicht verwijtbaar heeft gehandeld. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

3b. Achterblijven materiaal 

1 255 19864989 	 Ribresectie 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende zorgvuldigheid bij de operatic van patiente in 
acht genomen. Chirurg heeft te weinig aandacht aan patiente besteed. 
Feiten: Bij patiente is op 4 maart 1983 een resectie van de eerste rib links uitgevoerd, 
wegens klachten over prikkelingen in de linkerhand en linkerhelft van het gelaat. 
Daar de operatie geen verbetering brengt wordt patiente nogmaals geopereerd, 
waarbij een stukje van de zesde halswervel en bindweefsel wordt verwijderd. Na 
deze operatie treden neurologische afwijkingen op: de linkerann is volkomen krach-
teloos en patiente krijgt last van een zwelling aan de grens van schouder en hals 
links. Een echoscopie wordt gedaan en de zwelling wordt als hematoom gediagnos-
tiseerd. De pijn verergert ondanks de UKG-bestraling, toch wordt patiente ontsla-
gen. Eind september worth patiente weer geopereerd, ditmaal door een andere chi-
rurg, bij welke operatie een bij een eerdere operatie achtergela ten verbandgaas 
wordt verwijderd. Dit gaas heeft een vastgroeien van de plexus brachialis in het lit-
tekenweefsel teweeggebracht. Dit heeft de pijnIclachten aan de linkerhals, -schouder, 
nek en arm en ook een aantal uitvalsverschijnselen tot gevolg,gehad. 
Chirurg stelt dat de resectie van de eerste rib een moeilijke operatic is, waarvan hij 
er gedurende een periode van zes jaar 71 heeft verricht. Tot september 1983 werden 
tijdens deze opera ties geen gazen geteld. De chirurg erkent dat het achterblijven van 
een gaas onjuist is. 
Overwegingen: Zoals door de arts gesteld is, was de opera tie van 17 juni 1983 tech-
nisch moeilijker met kans op extra bloedverlies. Het College is van oordeel dat het 
tellen van de gazen, een verantwoordelijkheid van de chirurg, onder die omstandig-
heden zeker had moeten geschieden. Tevens had de chirurg een controlefoto na de 
operatic moeten maken. Niet is komen vast te staan dat het achtergebleven gaas de 
latere klachten van patiente heeft veroorzaakt. Het College is van oordeel dat de chi-
rurg patiente in haar omstandigheden niet de nodige aandacht heeft gegeven. 
Beslissing: Berisping. 

1256 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Augmentatieplastiek 
Klacht is tevens ingesteld tegen andere plastisch chirurg (zie ook I 228 par. I 20 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld met betrekking tot zijn behandeling 
van een wondabces bij patiente. 
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Feiten: Zie I 228 par. I 2f. Bij patiente is een augmentatieplastiek beiderzijds uitge-
voerd door chirurg A. Aangeklaagde chirurg B controleert patiente na de operatie 
wegens drainage van vocht uit een wondabces van de rechterborst. Twee maanden 
later wordt patiente weer geopereerd; de endoprothese in de rechterborst is toen 
verwijderd. Bij controle in januari 1982 ziet chirurg patiente weer en constateert een 
ongeveer 10 cm diepe fistel. Chirurg adviseert opnieuw een kweek in te zetten en 
rontgenonderzoek te doen. Omdat patiente inmiddels zeer ontevreden is over de 
behandeling, verwijst chinirg haar terug naar de huisarts voor doorverwijzing naar 
een derde plastisch chirurg. Eind februari wordt bij patiente door deze chirurg bij 
exploratie een eerder achtergebleven gaas verwijderd. 
Overwegingen: Naar het oordeel van het College kan aan chirurg geen verwijt ge-
maakt worden in de zin van de Medische Tuchtwet. Dat chirurg in de periode welke 
hij patiente mede controleerde de oorzaak van de voortdurende fisteling niet heeft 
vastgesteld, valt te betreuren, maar is geen reden om aan te nemen dat dit aan ver-
wijtbare onzorgvuldigheid van chirurg moet worden verweten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
De uit de stukken blijkende gang van zaken, biedt onvoldoende grondslag voor een 
beoordeling van de vraag of de chirurg al dan niet onzorgvuldig heeft gehandeld. 
Het CMTC verwijst de zaak voor nader onderzoek terug naar het College in eerste 
aanleg. 

11 18 MTC Eindhoven 18 maart 1991, TGR 1991/68, MC 1991, 1458 	 Sepsis 
Klacht ingediend door de regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid. 
Klacht: Chirurg heeft tijdens een operatie die onder zijn verantwoordelijkheid is uit-
gevoerd, onvoldoende zorg gedragen voor controle en verwijdering uit het lichaam 
van gebruikt instrumentarium. 
Feiten: Op 4 november 1985 ondergaat patient een maagoperatie. De operatie wordt 
uitgevoerd door een assistent-chirurg in opleiding. De aangeklaagde chirurg treedt 
op als assistent/supervisor. De operatie wordt onderbroken voor een pathologisch-
anatomisch onderzoek. Het post-operatieve beloop is aanvankelijk goed, maar op 9 
december consulteert patient zijn huisarts wegens klachten over misselijkheid, bra-
ken en pijn in de buik. Afspraak voor een gastroscopie wordt gemaakt. Patient gaat 
steeds verder achteruit, waarop hij wordt opgenomen in shocktoestand. Bij röntgen-
onderzoek worden twee arterieklemmen gevonden. Er blijkt een perforatie van de 
dunne darm te zijn ontstaan. Op 16 december overlijdt patient aan een sepsis. 
Overwegingen: Het College stelt dat het volgende is gebleken. Tijdens de operatie 
heeft een wisseling plaatsgevonden van instrumenterend verpleegkundigen. De 
aanvankelijk instrumenterende verpleegkundige heeft op eigen initiatief twee grote 
klemmen toegevoegd aan het gebruikelijke instrumentarium, haar opvolgster was 
hiervan niet op de hoogte. Het College is van oordeel, overeenkomstig jurispruden-
tie van het CMTC ("Rechtspraak Medisch Tuchtrecht 1976/1987", nrs. 63, 127 en 
128), dat de verantwoordelijkheid voor de controle van de aanwezigheid na de ope-
ratie van gebruikte instrumenten en gazen, primair bij de instrumenterend verpleeg-
kundige en niet bij de operateur ligt. Wel is het de verantwoordelijkheid van de chi-
rurg alvorens hij gaat opereren zich ervan te vergewissen of het assisterend perso-
neel in staat is zijn verantwoordelijkheid te dragen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 257 1990-1994 	 Hechtnaald 
Klacht: Chirurg is in zijn begeleiding van patient en diens familie tekortgeschoten. 
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Felten: Patient wordt geopereerd. Post-operatief blijkt dat een hechtnaald in het 
borstbeen van patient is blijven zitten, ten gevolge waarvan patient binnen 24 uur 
voor de tweede maal geopereerd moet worden. 
Overwegingen: Het College stelt dat de chirurg na constatering van de lout, waarvoor 
hij als operateur op zichzelf niet verantwoordelijk is, alert en adequaat heeft gerea-
geerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 258 1990- 1994 	 Rectushematoom 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door een achtergebleven drainrest pas 
na twee maanden te verwijderen. 
Feiten: In verband met een rectushematoom wordt patiente opgenomen op 20 de-
cember 1991. Patiente is bekend met marcoumar-gebruik bij een aortaklep-prothese. 
Op 28 december wordt het hematoom gedraineerd, waarbij later blijkt dat een stuk 
redondrain in de wond is achtergebleven. Het herstel is problematisch: nierinsuffi-
cientie en hemodynamische instabiliteit door een hoge tractus digestivus-bloeding. 
Bij ontslag op 14 januari 1992 is patiente redelijk hersteld. Bij controles in februari 
blijkt een hinderlijk persisterende indolente wond en op 26 februari wordt de drain-
rest operatief verwijderd. Aanvankelijk is het post-operatief beloop ongestoord, 
maar vanaf 8 maart treden nieuwe wondproblemen op. Wegens verdenking op een 
mesenteriale trombose wordt op 27 maart een laparotomie uitgevoerd, waarbij 
oedemateus colon wordt gevonden. Op 3 april overlijdt patiente. Obductie wordt 
niet verricht, zodat over een eventuele endocarditis geen uitspraak kan worden ge-
daan. 
Overwegingen: Partijen zijn het niet eens over het moment waarop de drain is ver-
wijderd. Klagers stellen dat dit kort voor ontslag op 14 januri is gebeurd, de chirurg 
stelt dat dit daags na de operatie is gedaan. Het College overweegt dat de chirurg 
zelf het post-operatieve beloop en de verslechterende conditie van patiente aanvoert 
als omstandigheid om de verwijdering van het restant uit te stellen. Het College is 
van oordeel dat hiervan daags na de operatie nauwelijks kan worden gesproken, 
hetgeen doet vermoeden dat er spfake is van een langere periode dan E'en dag. 
Het College is van oordeel dat de chirurg direct na constatering van het achterblij-
ven van een restant had moeten besluiten dit te verwijderen, onverschillig of dit den 
dag na de operatie werd geconstateerd of op een later tijdstip. Toen de situatie van 
patiente verslechterde had de chirurg zijn besluit de drainrest in situ te laten in her-
overweging moeten nemen. 
Voorts had de chirurg de huisarts moeten informeren over het achtergebleven drain-
restant. 
Beslissing: Berisping. 

3c. Post-operatieve (na)zorg 

1 259 1986-1989 	 Fractuur enkel 
Klacht is tevens gericht tegen and ere chirurg en gezamenlijk behandeld (zie 1 260). 
Kiacht: Chirurg heeft onjuist gehandeld bij post-operatieve behandeling van patient. 
Feiten: Patient loopt op 3 maart een enkelfractuur op. Hij wordt geopereerd door chi-
rurg A. Tijdens de verdere behandeling van patient ontstaat dystrofie. Desondartics 
verwijdert aangeklaagde chirurg B het osteosynthesemateriaal, waardoor de pijn aan 
de enkel verergert. 
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De chirurg stelt dat hij op indicatie van chirurg C het osteosynthesemateriaal heeft 
verwijderd, nadat hem na een gesprek met patient is gebleken, dat deze instemt met 
die verwijdering om zo te pogen verbetering van de pijnklachten te bewerkstelligen. 
Het betrof hier een routinebehandeling, die op 14 september in het kader van de 
werkverdeling tussen de chirurgen van het ziekenhuis het beste in B's werkpro-
gramma paste. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de verwijdering van het osteosynthe-
semateriaal op verantwoorde wijze heeft plaats gevonden. De aanwezigheid van 
dystrofie hoefde geen aanleiding te zijn deze ingreep achterwege te laten. Het Colle-
ge merkt op dat uit medisch oogpunt geenszins vaststaat, dat bij dystrofie een ver-
wijdering van osteosynthesemateriaal niet behoort te geschieden. 
Het College acht de stelling van patient, dat de door hem gewraakte verwijdering 
tegen diens uitdrukkelijk uitgesproken wil zou hebben plaatsgevonden, onvoldoen-
de aannemelijk is gemaakt en zal daarom aan dit punt voorbij gaan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1260 1986-1989 	 Dystrofie 
Klacht is tevens gericht tegen andere chirurg en gezamenlijk behandeld (zie I 259). 
Klacht: Een post-traumatische dystrofie is door chirurg niet tijdig ontdekt. 
Feiten: Zie I 259. Tijdens de poliklinische behandeling van het letsel van patient door 
aangeklaagde chirurg C, is gebleken dat bij patient dystrofie is ontstaan. Chirurg 
heeft ten onrechte aan patient belasting Van de rechtervoet voorgeschreven, waar-
door onnodig veel pijn is geleden, terwijl de oorzaak, de opgetreden dystrofie, niet 
wordt weggenomen. De chirurg stelt dat hij wel de dystrofie heeft waargenomen en 
dat de gedoseerde belasting van de linkervoet is voorgeschreven zoals gebruikelijk. 
Het is niet bekend dat dystrofie optreedt, dan wel toeneemt door gedoseerde belas-
ting. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg wel kennis heeft genomen 
van de bij patient optredende dystrofie, zodra dat mogelijk was. Evenmin acht het 
College de klacht inzake het gedoseerde belasten van de linkervoet gegrond. De pa-
tient zelf kan aangeven, wat hij in dit opzicht kan verdragen. Tenslotte was er naar 
het oordeel van het College in casu geen aanleiding om niet aan collega B de indica-
tie te geven tot verwijdering van het osteosynthesemateriaal. Ook bij aanwezigheid 
van dystrofie kan een dergelijke ingreep worden verricht, zeker nu dit gebeurde in 
een poging om te komen tot vermindering van patients pijnklachten. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klager stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt beslissing van het MTC. 

1261 1986-1989 	 Miltruptuur 
Klacht: Chirurg heeft zich als verantwoordelijk chirurg voor de behandeling van pa-
tient onvoldoende op de hoogte gesteld van zijn klinische toestand en op onjuiste 
gronden diens ontslag ingewilligd. 
Feiten: Patient wordt in de nacht van 16 op 17 december opgenomen met als diagno-
se een vermoedelijke miltruptuur. De diagnose wordt bevestigd bij operatie op 17 
december waarbij de milt wordt verwijderd. Een nabloeding maakt op dezelfde dag 
een tweede operatie noodzakelijk en op 18 december wordt patient weer geopereerd 
wegens een maagperforatie. Na een verblijf op de I.C. wordt patient naar de chirur-
gische afdeling overgebracht, waar de aangeklaagde chirurg hoofd is. Aanvankelijk 
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komt patient onder de zorg van chirurg A en zijn assistent B. Het post-operatieve 
verloop is niet ongestoord, wondinfectie en hoge temperatuur treden op. Patient 
wordt met antibiotica behandeld. Op diverse foto's wordt vocht in de linkerpleura-
holte aangetroffen. Er zijn echter geen aanwijzingen voor een subfrenisch abces. Be-
gin januari blijkt de kweek van het wondvocht staphylococcusbacterien te bevatten 
en patient word t geisoleerd. Vanaf 23 januari neemt de chirurg de zorg voor patient 
over wanneer chirurg A en B met vakantie gaan. De chirurg heeft geen persoonlijk 
kontakt met de patient of diens echtgenote gehad. De feitelijke behandeling is over-
genomen door arts-assistent in opleiding C. 
Op 23 januari vindt een gesprek plaats tussen echtgenote en arts C, waarin zij aan-
dringt patient naar huis te laten gaan. Arts C deelt mee dat eerst een aantal onder-
zoeken gedaan moet worden wegens de hoge bloedbezinking van patient. Er wor-
den thoraxfoto's gemaakt en een echografie van de subfrenische ruimte. Er zijn geen 
aanwijzingen voor een subfrenisch abces. Ontslag van patient vindt op 1 februari 
plaats. Er vindt geen overleg plaats vanuit het ziekenhuis met de huisarts. Pas op 13 
februari worth de ontslagbrief geschreven. De toestand van patient wordt door de 
huisarts, die patient bezoekt op de dag van thuiskomst, slecht genoemd. Op 6 febru-
ari is patient op verzoek van de huisarts opgenomen in ander ziekenhuis. Spoedig 
na de opname treedt een spontane perforatie op ter plaatse van het mediane boven-
buikslitteken, waaruit pus stroomt. De diagnose wordt gesteld op een grote abces-
holte subfrenisch links in verbinding staand met de flexura lienalis en de maag. 
Nadat patient op 25 februari is geopereerd, is hij op 4 maart overleden. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat uit het feit dat de gemaakte thoraxfo-
to's en echografie en de punctie van het pleuravocht geen aanwijzing gaven voor 
een subfrenisch abces, niet de conclusie getrokken mag worden dat de patient aan 
de beterende hand was. De aanwezigheid van pleuravocht, het subfebriel blijven 
van de temperatuur, de hoge bloedbezinking, het laag bloedgehalte en de algemene 
slechte conditie van de patient, waarvoor geen bevredigende verklaring gegeven 
kon worden, hadden de chirurg het inzicht moeten brengen dat verdere klinische 
diagnostiek ook na 1 februari noodzakelijk was. De chirurg had zich persoonlijk op 
de hoogte moeten stellen van de toestand van patient, voordat tot ontslag overge-
gaan werd. Het ontslag zou wellicht aanvaardbaar zijn geweest, indien de huisarts 
op tijd was ingelicht en patient aldus van een goede opvang en nazorg verzekerd 
was. De klacht is gegrond. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg de toestand van patient met arts-assistent C 
heeft besproken. De chirurg achtte op grond van de uitslagen en de klinische toe-
stand van patient, die, hoewel onbevredigend, reclelijk stabiel was en het uitdrukke-
lijk verzoek daartoe, een ontslag verantwoord. De chirurg heeft naar het oordeel van 
het College niet ten onrechte gemeend dat hij voor voldoende begeleiding van de 
arts-assistent C heeft zorggedragen. Hoewel arts C blijkens de opvolgende gebeurte-
nissen de ernst van de situatie wellicht niet voldoende heeft ingezien - hetgeen hem 
Set tuchtrechtelijk te verwijten valt - kan Set worden gesteld dat de chirurg doordat 
hij dit onvoldoende inzicht niet heeft onderkend, zodanig in de begeleiding van de 
arts-assistent C is tekortgeschoten dat hij daardoor het vertrouwen in de stand der 
geneeskundigen heeft ondermijnd. 
Het CMTC vemietigt de beslissing van het MTC en wijst de klacht af. 
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I 262 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Menisectomie 
Klacht: Chirurg heeft patiente post-operatief onvoldoende begeleid, in die zin dat 
chirurg patiente onvoldoende heeft geInformeerd dat volledige invaliditeit het geval 
zou kunnen zijn. 
Feiten: Half mei 1983 consulteert patiente, werkzaam als wijkverpleegkundige, de 
arts wegens pijnklachten in de linkerknie. De behandeling is aanvankelijk conserva-
tief. Resultaat blijft uit en op 10 augustus wordt een arthrogram gemaakt dat een uit-
gebreide laedering van de laterale meniscus toont. Op 14 september wordt een ar-
throscopie uitgevoerd, waarbij in het laterale compartiment van de meniscus een 
forse verscheuring wordt aangetroffen. Een complete menisectomie wordt uitge-
voerd. De ingreep verloopt zonder complicaties. Op de vierde dag post-operatief 
krijgt patiente temperatuursverhoging en na een punctie blijkt een staphylococcus 
aureus. De infectie wordt behandeld met antibiotica per infuus. Op 22 september 
wordt onder algehele anesthesie een arthrotomie uitgevoerd, waarbij Gentamycine-
kralen in de knie worden ingebracht. 
Op 7 oktober worden de kralen verwijderd en wordt onder narcose de kniefunctie 
getest; de flexie is tot 135° mogelijk en de extensie tot 0°. Daar de kniefunctie ver-
slechtert, wordt de knie op 19 oktober opnieuw onder narcose doorgebogen. Daarna 
wordt voorzichtig begonnen met mobiliseren. Op 11 november wordt patiente ont-
slagen. In de ontslagbrief aan de huisarts schrijft de chirurg onder meer: "Een triest-
makend post-operatief beloop van een arthroscopie, c.q. menisectomie. Wij zullen 
patient frequent zien ook i.v.m. zo veel mogelijke psychologische begeleiding". De 
functie van de knie is bij ontslag een flexie van 85°, extensie -0°. De bezinking is ge-
daald tot 18 mm. Patiente krijgt nog steeds antibiotica en wordt daarnaast zeer fre-
quent fysiotherapeutisch behandeld. Op 21 maart 1984 wordt patiente voor de laat-
ste maal gecontroleerd. Een normaal looppatroon wordt geconstateerd, een flexie 
van 125° en een extensie van -0°. Patiente mag weer halve dagen werken. Patiente 
meldt zich niet meer voor controle bij de chirurg. De arbeidsongeschiktheid wordt 
per eind april vastgesteld op 80 tot 100%. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de ingreep van 14 september op juiste 
indicatie is geschied. De ingreep zelf is geheel volgens de geldende regels uitge-
voerd. Desondanks is een infectie opgetreden die, naar mag worden aangenomen, 
de oorzaak is van de huidige invaliditeit van patiente. Het College stelt met nadruk 
vast dat het optreden van de infectie aan de arts niet persoonlijk kan worden verwe-
ten. Bij ingrepen als de onderhavige zijn dergelijke infecties uiterst zeldzaam. Het 
heeft geen zin patienten al bij voorbaat op dat risico te wijzen. Op de door de chirurg 
genomen maatregelen ter bestrijding van de infectie kunnen geen aanmerkingen 
worden gemaakt. 
Niet is gebleken dat de chirurg ongegrond optimistisch is geweest ten aanzien van 
de toekomstverwachtingen van patiente. De prognose was gezien de omstandighe-
den niet slecht en er was geen reden om patiente, die revaliderend was, bij voorbaat 
op het ergste voor te bereiden. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 263 1986-1989 (neurochirurg) 	 Zaalvisite 
Klacht: Chirurg heeft geweigerd ter gelegenheid van een zaalvisite aandacht aan pa-
tient te schenken. 
Feiten: Patient ondergaat een operatie, die uitgevoerd wordt door collega van de 
aangeklaagde chirurg. De dag van de zaalvisite waarop patient doelt, was niet een 
dag waarop de aangeklaagde chirurg zijn zaalvisite pleegde af te leggen. Het moet 
dus een incidenteel bezoek om een bepaalde reden zijn geweest. De chirurg kan zich 
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dit bezoek niet meer herinneren. Hij was in ieder geval niet op zaal om patient te be-
zoeken. 
Overwegingen: Vast staat dat de chirurg niet de behandelend arts van patient was. 
Onder de aangegeven omstandigheden valt het de chirurg niet aan te rekenen dat hij 
aan patient geen aandacht schonk, temeer daar patient niet aangeeft dat daartoe 
acute noodzaak bestond en zijn klacht hierover eerst circa vijf jaar na het gebeurde 
indient. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

II 19 CMTC 21 april 1988, TGR 1989/16, MC 1989, 61 	 Appendicitis 
Klacht is eveneens ingesteld tegen andere chirurg (zie 11 13 par. I 2d). 
Klacht: Chirurg is nalatig geweest bij de operatieve en de post-operatieve behande-
ling van patient. 
Feiten: Patientje worth op 7 augustus in ziekenhuis opgenomen in verband met een 
acute blindedarmontsteking, waar hij diezelfde dag wordt geopereeni door de aan-
geklaagde chirurg. In de week na de operatie blijft patient koorts houden, nooit lager 
dan 39°. Ondanks de verzekering van de chirurg, dat de ouders zich geen zorgen 
hoeven te maken, blijft ook na 12 augustus de temperatuur zeer hoog, terwij1 de va-
der constateert dat de buik van patientje is opgezet. Op 19 augustus worth patient 
door kinderarts onderzocht, die longontsteking constateert, welke diagnose achteraf 
onjuist blijkt te zijn. In de week van 22 augustus neemt chirurg B de behandeling 
van de chirurg over. De toestand verslechtert en uit echografisch onderzoek blijkt 
dat in de onderbuik links een met vocht gevulde holte aanwezig is. Hij besluit con-
servatief te behandelen, aangezien de verwachting is dat een abces spontaan perfo-
reert naar de darm. Tijdens een gesprek met de ouders verzoekt de vader patientje 
over te plaatsen naar kinderziekenhuis. Chirurg zegt overplaatsing op maandag toe 
indien de situatie niet verbetert. Op zondag 28 augustus vindt de dienstdoend chi-
rurg de toestand dermate slecht, dat patient overgeplaatst wordt naar kinderzieken-
huis. Daar blijkt dat de ontstoken blindedarm door de aangeklaagde chirurg niet ge-
heel is verwijderd, heroperatie vindt onmiddellijk plaats. 
Overwegingen: Het College overweegt dat niet is gebleken dat bij de operatie tucht-
rechtelijk verwijtbare fouten zijn gemaakt. Wel kan de chirurg verweten worden dat 
hij heeft nagelaten om, na een dergelijke operatie, een neussonde te geven en - als 
voorzorgsmaatregel- antibiotica voor te schrijven. Bovendien heeft de chirurg in de 
post-operatieve fase onvoldoende onderzoek gepleegd. Hij heeft onvoldoende geke-
ken naar een restabces, de in die situatie meest voorkomende complicatie. Chirurg 
had een buikoverzicht moeten laten maken en bloedonderzoek moeten laten verrich-
ten. Tenslotte is de schriftelijke vastlegging onvoldoende geweest. Niet alleen zijn er 
geen maatregelen genomen, er zijn zelfs geen aanwijzingen in de status te vinden 
aan welke mogelijke oorzaken voor de aanhoudende koorts is gedacht. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC oordeelt dat de chirurg de operatie lege artis heeft verricht. Het CMTC 
beschouwt het nalaten van het toedienen van antibiotica na de operatie, ter verklei-
ning van het risico van het ontstaan van abcessen als onverantwoord beleid van de 
chirurg. Ook het niet aanbrengen van een neussonde is onjuist. Het CMTC is tot de 
overtuiging gekomen dat de chirurg onvoldoende alert is geweest en onvoldoende 
gevolgtrekkingen heeft gemaakt uit de tijdens de opname ontstane verschijnselen als 
aanhoudende koorts, petsistezende buikklachten, pijn in de zij, pijn in de schouder 
en een verhoogde diafragmastand. Deze verschijnselen hadden voor de chirurg aan-
leiding moeten zijn om in een eerder stadium verdergaand onderzoek te verrichten. 
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De chirurg heeft onvoldoende aandacht geschonken aan het verpleegrapport waar-
uit vanaf de aanvang bleek dat patier* steeds ernstiger ziek is geworden. 
De medische verslaglegging is volstrekt onvoldoende. Ook de overdracht van pa-
tient naar opvolgende chirurg is onduidelijk geweest. Het CMTC constateert dat 
continuiteit van de zorg heeft ontbroken. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg zodanig in zijn behandeling heeft gefaald, 
dat een berisping op zijn plaats is. Voorts wordt bekendmaking bevolen. 
Beslissing: Berisping. 

Excisie tatoeering 
11 20 MTC Amsterdam 4 mei 1987, TGR 1989/94, MC 1988, 634 (plastisch chirurg) 
Klacht: Chirurg heeft de operatic slecht uitgevoerd en is tekortgeschoten bij de na-
behandeling. 
Feiten: In juli 1984 wendt patient zich op verwijzing van de huidarts tot de chirurg in 
verband met een 'opspelende' tatoeering aan de linkeronderarm. Een poliklinische 
excisie van de tatoeering wordt geadviseerd en de ingreep vindt op 19 september 
plaats. Bij de operatie is onder plaatselijke anesthesie de getatoederde huid verwij-
derd en op de plaats van de verwijderde huid is een huiddik transplantaat uit de 
rechterlies aangebracht. Op 1 oktober moet patient terugkomen voor wondinspectie 
en het verwijderen van de hechtingen. 
Op 19 september treedt een bloeding op aan de linkeronderarm, waarvoor patient 
zich op een EHBO-post van een ander ziekenhuis laat behandelen. 0p20 september 
vervoegt patient zich bij de chirurg die enkele kleine bloedstolsels verwijdert en pa-
tient meedeelt dat door de bloedingen het risico van het niet aanslaan van het trans-
plantaat is vergroot. Patient ontkent dit. Chirurg zou wond slechts hebben geinspec-
teerd door het verband op te tillen en aan te raden de wond af te dekken met natte 
verbanden. 
Op 1 oktober blijken noch de chirurg, noch diens collega aanwezig te zijn. Een ver-
pleegkundige die de hechtingen verwijdert, constateert dat het transplantaat met is 
ingegroeid en necrotisch is. Telefonisch wordt contact opgenomen met de chirurg 
die die dag in een ander ziekenhuis opereert. Op advies van de chirurg wordt wond 
schoongerhaakt en afgedekt met vochtig verband. Patient stelt zich onder behande-
ling van andere plastisch chirurg. 
Overwegingen: Het College oordeelt dat niet gebleken is dat de operatie niet geindi-
ceerd was of niet lege artis is uitgevoerd. Het niet aanslaan van een huidtransplan-
taat is een aan operaties als de onderhavige inherent risico. 
Chirurg is wel tekortgeschoten bij de nabehandeling van patient. Naar het oordeel 
van het College is het niet verantwoord de wondcontrole bij het verwijderen van de 
hechtingen na een operatie over te laten aan verpleegkundigen, met als gevolg dat 
de operateur de betreffende wond pas vele weken na de operatie en na het verwijde-
ren van de hechtingen ziet, indien de verpleegkundige in de toestand van de opera-
tiewond geen aanleiding heeft gezien de patient eerder tertig te bestellen. 
Dit geldt temeer in dit geval, waarin de chirurg, gezien de hem bekende bloedingen 
op de operatiedag, kon vermoeden dat het transplantaat niet was ingegroeid. 
Chirurg is tekortgeschoten in de nazorg. 
Omdat de omstandigheid dat wondbeoordeling bij het verwijderen van hechtingen 
door verpleegkundigen geschiedt, zich in de polikliniek van het ziekenhuis waar de 
chirurg de litigieuze ingreep uitvoerde kennelijk algemeen voordoet en mogelijk ook 
in andere ziekenhuizen gebruikelijk is, acht het College openbaarmaking van de 
onderhavige beslissing in het algemeen belang. 
Beslissing: Waarschuwing. 
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1 264 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 HaIlux valgus 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door patiente niet mede te delen dat 
bij een door hem verrichte operatie een pees is doorgesneden. 
Feiten: Bij patiente is door aangeklaagde chirurg een 'Keller-Brandes-operatie' ver-
richt wegens hallux valgus. Bij een later onderzoek door een andere chirurg zou zijn 
vastgesteld dat bij bovengenoemde operatie onherstelbare schade is toegebracht 
doordat een pees zou zijn doorgesneden. 
Overwegingen: Uit de door de huisarts van patiente verstrekte gegevens aan het Col-
lege met betrekking tot de bevindingen van de specialisten die onderzoek hebben 
verricht naar de klachten van patiente aan haar rechtervoet, blijkt niet dat ooit is 
vastgesteld dat een pees is doorgesneden. De klachten worden geweten aan de wel 
geconstateerde verschijnselen van arthrose. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 265 1986-1989 (arts-assistent chirurgie) 	 Peesletsel 
Klacht: 
1. Chirurg heeft peesletsel onjuist behandeld, waardoor wondinfectie in de hand is 

gewerkt. 
2. Chirurg is tekort geschoten in de nazorg door na te laten het wondgebied te in-

specteren. 
Feiten: Patient wordt op 21 oktober op de EHBO-post gezien door de aangeklaagde 
chirurg wegens handletsel. Een scherpe doorsnijding van de strekpees van de derde 
straal ter hoogte van de handrug wordt gezien en vervolgens wordt, in overleg met 
de achterwacht, een peeshechting verricht en ter immobilisatie wordt aan de dorsale 
zijde een gipsspalk aangelegd. Op 29 oktober wordt tijdens de controle de knellende 
gipsspalk wat ingeknipt; het wondgebied wordt niet geinspecteerd. 
De daarop volgende dag heeft patient koorts en pijnklachten zijn toegenomen. Ver-
wezen naar de EHBO-post, constateert een dienstdoend assistent een ernstige abce-
derende flegmone op de handrug. Met spoed wordt patient geopereerd. Tevens 
wordt begonnen met intraveneuze antibiotische therapie. De peeshechting blijkt niet 
meer intact en een secundaire peeshechting wordt niet opportuun geacht. Patient 
heeft nog drie weken in het ziekenhuis moeten verblijven. Patient heeft als resttoe-
stand een licht functieverlies van zijn hand. 
Overwegingen: 
ad I. Alhoewel het dorsaal aanleggen van een gipsspalk bij het onderhavige pees-

letsel naar het oordeel van het College niet de voorkeur geniet, kan niet ge-
zegd worden dat de chirurg onjuist heeft gehandeld door gipsspalk niet in 
plaats daarvan aan de volaire zijde van de hand aan te leggen. Het dorsaal 
aanleggen van een spalk hoeft geen belemmering op te leveren voor de wond-
controle. 

ad 2. Het College is van oordeel dat de chirurg tijdens de poliklinische controle op 
29 oktober, ruim een week na het ongeval, het wondgebied had moeten in-
specteren. Of de chirurg op dat moment al een beginnende wondinfectie had 
moeten onderkennen, valt niet zonder meer uit patients klachten af te leiden. 
Dit neemt niet weg dat het College het niet inspecteren van de wond als een 
tekortkoming beschouwt. 

Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC overweegt dat patient de chirurg niet het verwijt maakte dat de wondin-
fectie is ontstaan door het achterwege blijven van de wondinspectie, maar dat door 
het achterwege blijven van de wondinspectie een wondinfectie niet is gesignaleerd. 
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Aangezien het gips knelde, bestond er een aanzienlijke zwelling, die aanleiding had 
moeten zijn voor de chirurg om het gips te verwijderen en de wond te inspecteren. 
Het beroep wordt verworpen en de beslissing van het College in eerste aanleg wordt 
bevestigd. 

1 266 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Total hip 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende nazorg gegeven, ten gevolge waarvan patiente 
ernstig letsel is overkomen. 
Feiten: Patiente is met ernstige heupklachten opgenomen. Op 27 januari 1988 wordt 
door de chirurg een ,totale heupoperatie (rechts) verricht. Post-operatief doen zich 
geen bijzonderheden voor. Vanaf 30 januari klaagt patiente over misselijkheid en 
duizeligheid. De oorzaak hiervan kan niet op grond van klinische gegevens, noch op 
basis van de laboratoriumonderzoekgegevens worden vastgesteld. Op 4 februari 
vindt uitgebreid internistisch onderzoek plaats, waarbij behoudens een tensie van 
110/60 geen bijzonderheden worden geconstateerd. Wegens de lage tensie worden 
medicijnen, die patiente bij opname gebruikt wegens de acromegalie, stopgezet. 
Nieuwe laboratoriumuitslagen wijzen op een bloeding en er wordt overgegaan op 
bloedtransfusies. Patiente herstelt geleidelijk. Op 3 maart wordt zij ontslagen. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de klacht ongegrond is. Ten aanzien 
van patiente is een zorgvuldig post-operatief beleid gevoerd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 267 1986-1989 	 Lateraal bandletsel 
Klacht: Chirurg is onvoldoende zorgvuldig geweest bij het geven van nazorg. 
Feiten: Patiente is behandeld wegens een lateraal bandletsel van de rechterenkel. Bij 
controle in november 1983 constateert de chirurg een recidief bandletsel, waarvoor 
een enkelbandplastiek met behulp van de plantaris longus-pees wordt verricht. Eind 
november krijgt patiente loopgips en wordt zij ontslagen. Begin januari wordt het 
gips voortijdig verwijderd, daar de proximale wond licht ontstoken is. Wegens pijn-
klachten krijgt patiente een nieuw tapeverband en fysiotherapie. Op de controle-
stressfoto is geen taluskanteling te zien. Klachten houden aan en wegens tekenen 
van Siideckse dystrofie wordt patiente verwezen voor verdere behandeling naar re-
validatiearts. De Siideckse dystrofie is met met zekerheid bevestigd. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat patiente met grote regelmaat is gecon-
troleerd. De verrichte ingreep - een enkelbandplastiek - behoort niet exclusief tot het 
terrein van de orthopedisch chirurg. Hetzelfde geldt voor het verlenen van de na de 
ingreep vereiste nazorg. Gelet op hetgeen door deskundige is verklaard, is er geen 
reden aan te nemen dat de chirurg te lang heeft gewacht met consulteren van een or-
thopedisch chirurg. Dat de behandelresultaten niet goed zijn geweest, valt te betreu-
ren, maar de chirurg kan daarvan geen verwijt worden gemaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 268 1986-1989 	 Varices 
Klacht: Chirurg heeft een operatie uitgevoerd waartoe hij niet voldoende gespeciali-
seerd is. Chirurg is onzorgvuldig geweest in zijn nabehandeling. 
Feiten: Patient wordt naar de chirurg verwezen wegens varices in de benen en een 
contractuur van Dupuytren van de rechterhand. De chirurg adviseert patient (musi-
cus/gitarist) een plastisch chirurg te raadplegen, maar patient verzoekt de chirurg 
de ingreep te verrichten. Op 4 november opereert de chirurg de hand, waarbij hij 
een stukje fascia palmaris weghaalt. Er doen zich geen complicaties voor. Na verwij-
dering van de hechtingen en volgende controles blijkt de functie van de hand nog 
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niet optimaal. Fysiotherapie wordt gegeven, maar de vinger blijft klachten geven. 
Patient onttrekt zich aan verdere behandeling door de chirurg, maar wendt zich tot 
een plastisch chirurg. 
Overwegingen: De chirurg is zonder meer bevoegd tot het verrichten van de ingreep, 
ook de indicatiestelling is juist geweest. Niet gebleken is dat de ingreep onzorgvul-
dig is uitgevoerd. Een complicatie bij een dergelijke ingreep is niet altijd te vermij-
den. 
Bij een kwetsuur als de onderhavige zijn frequentere controles aangewezen. Hoewel 
de chirurg aldus niet geheel gehandeld heeft zoals van hem mocht worden ver-
wacht, acht het College het nalaten niet zodanig verwijtbaar dat het opleggen van 
een maatregel gerechtvaardigd is. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1269 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Kalkafzetting 
Klacht: Chirurg heeft patient post-operatief onvoldoende begeleid. 
Felten: Wegens hevige pijn rond het sacrum met uitstraling naar het been wordt pa-
tient door de chirurg gezien, die op grond van de rontgenfoto's tot de condusie 
komt dat kalkafzetting de pijn veroorzaakt. Op 1 maart vindt de operatie plaats, die 
volgens patient een mislukking is; er zou bij hem een hernia-operatie gedaan zijn, 
wat niet in overeenstemming met de afspraak was. Pijnklachten blijven post-opera-
tief bestaan. Bij patient is sprake van vorming van nieuw hot bij de wervelkolom, 
wat druk geeft op de zenuwwortels. 
Overwegingen: Uit de stukken blijkt Set dat zich tussen chirurg en patient al tijdens 
het eerste poliklinische onderzoek problemen hebben voorgedaan. Het College is 
van oordeel dat het niet mogelijk was de pijn van patient te objectiveren, waardoor 
evenmin concrete maatregelen konden worden genomen ter opheffing hiervan. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1270 1986-1989 (plastisch chirurg) 	 Dermolipectomie 
Klacht: Chirurg heeft niet de geeigende operatie toegepast. 
Chirurg heeft bij de uitvoering van de operatie fouten gemaakt. Chirurg heeft voor 
de tweede ingreep zonder toestemming van patiente foto's gemaakt van het opera-
tiegebied. Chirurg is in de nabehandeling tekortgeschoten. 
Felt en: Patiente stelt zich onder behandeling van de chirurg wegens overmatige sub-
cutane vetophoping in het heupgebied. Op 8 mei wordt aan beide bovenbenen een 
dermolipectomie uitgevoerd. Post-operatief ontstaat demarcatie en ontstaat necro-
tisch weefsel door onvoldoende bloedvoorziening. Op 23 mei wordt een necrotomie 
uitgevoerd. Op 5 juni wordt pa Bente ontslagen en daarna nog enige malen polikli-
nisch gecontroleerd. Pa tiente heeft geen gevolg gegeven aan controle-afspraak voor 
oktober, maar stelt zich in augustus onder behandeling van andere chirurg. 
Overwegingen: Het College gaat af op het oordeel van de deskundige, die stelt dat 
een dergelijk vetsurplus naar heden geldende opvattingen het beste door middel 
van een 'liposuctie' kan worden behandeld. Deze techniek is pas in de laatste jaren 
ontwikkeld en het is mogelijk dat in 1983 nog vrijwel geen publicaties over dit on-
derwerp beschikbaar waren. De verrichte wijze van opereren is lege artis en ook de 
necrose van de huidlappen is niet het gevolg van door de chirurg gemaakte fouten. 
Het College is van oordeel dat het maken van foto's in de plastische chirurgie een 
wezenlijk onderdeel vormt van de verslaglegging, waarvoor afzonderlijke toestem-
ming van de patient Set nodig is. Een controle-afspraak voor oktober was Set 'veel 
te Lae, zoals patiente stelde, de littekenvorming moest immers eerst uitrijpen. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
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Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

Post-operatieve periode 3c 

1271 1986-1989 (orthopedisch chirurg) 	 Art hrose 
Klacht: Chirurg heeft onzorgvuldig gehandeld door onvoldoende nacontrole te ge-
ven. 
Feiten: Patiente heeft Steindler-operatie ondergaan in verband met holvoeten, waar-
voor zij aanvankelijk conservatief is behandeld. In april 1989 consulteert zij de chi-
rurg daar zij nog steeds klachten heeft. De chirurg behandelt haar met een kortdu-
rende immobilisatie met gips. Chirurg meldt de huisarts dat hij, gezien de reeds 
ontstane arthrose, terughoudendheid ten aanzien van eventueel operatief ingrijpen 
betracht. Op 18 mei wordt gips verwijderd. Op 7 juni komt patiente terug bij chirurg 
wegens hevige pijn. De chirurg deelt patiente zijn voorkeur voor een conservatieve 
behandeling mee, maar stelt dat het haar vrij staat een second opinion te vragen. 
Patiente wendt zich tot andere chirurg. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat een conservatieve behandeling juist is. 
Het maken van een controlefoto na verwijdering van het gips was niet noodzakelijk 
aangezien geen nieuwe gegevens konden worden verwacht. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 272 1986-1989 	 Ribkraakbeenresectie 
Klacht: Chirurg heeft gefaald in het corrigeren van de vervorming van patientes ster-
num. Chirurg heeft onvoldoende nazorg gegeven. 
Feiten: Patiente is door de chirurg op 23 april geopereerd aan een pectus carinatum 
van het caudale deel van het sternum. Na ontslag uit het ziekenhuis blijft patiente 
pijn houden. Patiente wordt fysiotherapie aangeraden. Deze therapie wordt gestaakt 
op verdenking van het loszitten van een rib. Een orthopedisch chirurg die patiente .  
onderzoekt, verwijst patiente weer terug naar de chirurg. De chirurg stelt dat de rib 
los hoort te zitten en verwijst patiente voor pijnbestrijding naar haar huisarts. Zij on-
dergaat een pijnbehandeling in een kliniek, maar zonder resultaat. Na een second 
opinion consult verricht de desbetreffende orthopedisch chirurg een re-operatie, 
waarbij het misvormde ribkraakbeen gereseceerd wordt, het sternum naar achteren 
wordt gebracht en de te lang geworden perichondriumbedden worden gereefd. 
De chirurg stelt aanvankelijk geadviseerd te hebben niet te opereren, omdat de de-
formiteit niet ernstig was. Vanwege de geringe deformatie en het cosmetische doel 
van de operatie heeft de chirurg afgezien van een uitgebreide operatie volgens Ra-
vitch. 
Overwegingen: Het College is met de deskundige van oordeel dat de gevolgde opera-
tiemethode van de chirurg niet als foutief kan worden aangemerkt. De chirurg had 
echter niet het kraakbeenvlies van enkele van de ribkraakbeenderen moeten verwij-
deren. In zoverre treft de chirurg een verwijt. 
De nazorg is niet in alle opzichten bevredigend geweest. Toen de klachten aanhiel-
den, had de chirurg met patiente moeten overleggen of een heroperatie vereist was. 
Hij had niet moeten volstaan met de mededeling dat patiente met de pijn moest le-
ren leven. 
Beslissing: Waarschuwing. 
De chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC is van oordeel dan niet uit de stukken blijkt dat de chirurg bij de verrich-
te operatie het kraakbeenvlies verwijderd heeft; het is slechts geopend teneinde het 
kraakbeen te kunnen weghalen. Thoraxoperaties als de onderhavige kunnen leiden 
tot pijnklachten die veelal eerst na langere tijd weer verdwijnen. De chirurg heeft 
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niet onjuist gehandeld door, alvorens een heroperatie in overweging te nemen, nog 
eons af te wachten of de pijn op den duur niet zou verdwijnen. De uitdrukking dat 
ipatiente maar met de pijn moest leven' acht het College minder gelukkig, maar niet 
van dien aard dat het vertrouwen is ondermijnd. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 273 1986-1989 (neurochirurg) 	 Prolaps 
Klacht: Chirurg is nalatig geweest in de begeleiding en nazorg van patiente en heeft 
haar door behandeling te weigeren, aan haar lot overgelaten. 
Feiten: Patiente is op 12 oktober door de chirurg geopereerd, waarbij eon prolaps 
word t verwijderd, terwip tevens de insteekplaats van een lumbale punctie wordt af-
gedekt. Wegens uittreden van de liquor heeft de chirurg enige hechtingen geplaatst. 
Klachten over liquor uittreden blijven bestaan en patiente wordt nogmaals geope-
reerd op 2 november. Wegens voortdurende klachten wordt patiente op 29 februari 
1988 nogmaals onderzocht en eon CT-scan wordt uitgevoerd, waarbij niets afwij-
kends gevonden wordt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat het uittreden van liquor uit de wond 
inherent is aan de operatie. De chirurg heeft de lekkage lege artis behandeld. Uit de 
gedingstukken blijkt geenszins dat de klachten die patiente nu nog heeft zijn terug te 
voeren op de door de chirurg uitgevoerde operaties. Uit het verloop van de behan-
deling blijkt evenmin dat de chirurg ten opzichte van de patiente nalatig is geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Patiente stelt hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 274 1990-1994 	 Hemicastratie 
Klacht tegen twee chirurgen ingediend (zie ook 1322 par. 11 1). 
Klacht: Chirurg heeft post-operatief onvoldoende aandacht geschonken aan patient. 
Door toedoen van chirurg moest bij recidief liesbreukoperatie testikel worden ver-
wijderd. 
Feiten: Begin februari 1988 wordt patient door de chirurg aan een liesbreuk geope-
reerd. Tijdens de tweede operatie in juni 1989 wordt geconstateerd dat de zaad-
streng niet moor aanwezig is en sprake is van eon niet to verklaren hoeveelheid litte-
kenweefsel. Patient verzoekt het College te onderzoeken of door de chirurg tijdens 
de operatie fouten zijn gemaakt. 
De chirurg geeft toe dat hij bij zaalvisites niet lang stilstaat bij patienten waarbij de 
post-operatieve fase ongecompliceerd verloopt. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg wellicht wat weinig aan-
dacht aan patient heeft besteed, maar niet zodanig dat dit eon tuchtrechtelijke maat-
regel rechtvaardigt. Len recidief van eon liesbreuk kan tot de risico's van doze opera-
tie gerekend worden. Het College heeft op grond van de stukken en wat ter zitting 
ter sprake is gekomen kunnen vaststellen dat goon sprake is geweest van onzorg-
vuldig handelen van de chirurg. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 275/276 1990-1994 (neurochirurgen) 	 Scalenotomie 
Klacht is ingediend tegen twee chirurgen on gevoegd behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft patient onvoldoende voorgelicht omtrent aard van de ingreep. 
Chirurg heeft onvoldoende gewezen op de risico's van de operatie. Chirurg heeft de 
klachten van patient gebagatelliseerd. Chirurg heeft de operatie niet aan de schou-
der verricht maar aan de hals. Chirurg heeft patient verkeerd behandeld. 
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Feiten: Chirurg A vindt op 4 juli 1989 bij onderzoek van patient aanwijzingen voor 
een neurovasculair compressiesyndroom links, getuige het uitvallen van de radialis-
pols links. Chirurg A geeft patient een gipskraag. Klachten verbeteren niet en chi-
rurg A stelt een scalenotomie voor en noemt daarbij een succespercentage van 50% 
kans op verbetering. 
Pre-operatief ziet chirurg B de patient, die hem nogmaals de ingreep uitlegt en hem 
op 8 september uitvoert. Patient geeft bij controle aan zeer ontevreden te zijn over 
het resultaat. Hij heeft ernstige pijn in de hals en een doof gevoel in het operatiege-
bled. In het wondgebied worden geen bijzonderheden gevonden. Patient onttrekt 
zich aan controle. 
Overzvegingen: Het College is van mening dat niet is gebleken dat over een eventuele 
vervolgbehandeling met patient tijdig is gesproken en hem is meegedeeld dat door 
verwijdering van de eerste rib een nieuwe kans op succes zou bestaan. 
Het College kan zich voorstellen dat bij de uitleg van de scalenotomie en van de uit-
voering daarvan bij patient de mening heeft postgevat dat de ingreep aan de schou-
der zou plaats vinden. De plaats van de ingreep is zodanig gelegen dat men met 
evenveel recht kan spreken van de schouder dan wel de hals. 
Het College is van mening dat de post-operatieve begeleiding van de nog aanwezige 
klachten veel te wensen heeft overgelaten en de mogelijkheden voor een vervolgbe-
handeling onvoldoende zijn benut. 
Beslissing: Waarschuwing. 
Chirurg stelt hoger beroep in. 
Het CMTC merkt op dat chirurg A patient na 31 juli niet meer heeft gezien. Chirurg 
B heeft de scalenotomie verricht en heeft de post-operatieve fase begeleid. Chirurg A 
kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de post-operatieve fase. 
Het CMTC is van oordeel dat de chirurg patient voldoende heeft voorgelicht. Niet 
kan gezegd worden dat chirurg B niet tot de operatie kon besluiten. Patient wilde 
van de pijn af en de neuroloog van de psychiatrische inrichting waar patient ver-
bleef, had patient naar de afdeling neurochirurgie verwezen. Met betrekking tot de 
medisch-technische uitvoering van de operatie heeft het CMTC geen opmerkingen. 
Het CMTC is van oordeel dat chirurg B voor het post-operatieve beleid geen verwijt 
treft. Het ware beter geweest als chirurg B patient onder controle had gehouden dan 
wel aandacht had gegeven door hem te verwijzen voor pijnbestrijding. De geschetste 
onvolkomenheden zijn niet van dien aard dat er aanleiding is voor tuchtrechtelijk 
verwijt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

I 277/278 1990-1994 	 Decubitus 
Klacht is tegen twee chirurgen ingesteld en gezamenlijk behandeld. 
Klacht: Chirurg heeft onvoldoende zorg aan decubitusklachten van de patient be-
steed. Chirurg heeft patient te vroeg ontslagen en is in de nazorg niet adequaat op-
getreden. 
Feiten: Patient wordt na een ernstig auto-ongeluk op 23 augustus 1990 opgenomen 
met de diagnose: ribfracturen, schouderbladfractuur, sleutelbeenfractuur, hoofd-
wonden, tibiaplateaufractuur, kniebandletsel, schedelletsel, maar goede aanspreek-
baarheid bij opname. Na enkele dagen is intubatie en beademing noodzakelijk. Op 
28 augustus dreigt een decubitus aan de stuit, waarvoor patient een anti-decubitus-
bed krijgt en intensieve huidverzorging. Op 5 september wordt door chirurg A een 
arthroscopie verricht. Wegens de aanhoudende decubitus wordt chirurg B geconsul-
teerd. Patient wil weer een gewoon bed na enige tijd en op 22 september wordt ver-
dere klinische behandeling niet nodig gevonden, mede daar patient last krijgt van 
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psychische decompensatie. Echtgenote van patient wordt geinstrueerd over de ver-
zorging van het defect thuis. Na ontslag wordt patient diverse malen gecontroleerd. 
Op 2 november constateert chirurg B tijdens een controle een abcesvorming in de 
wond en echtgenote wordt andermaal geihstrueerd. Op 6 november is geen verbete-
ring opgetreden en tijdens een heropname vindt excisie en verwijdering van het ne-
crotisch weefsel plaats. Op 5 december wordt het defect gesloten door middel van 
een cutane rotatieplastiek. 
Overwegingen: Ter zitting stelt de patient dat niet de aangeklaagde chirurg A, maar 
de zaalarts vervveten wordt dat te weinig aandacht aan de decubituswond is gege-
ven. Dit onderdeel van de klacht worth ingetrokken. 
Het College is van oordeel dat het ontslag van patient niet voortijdig heeft plaa tsge-
vonden. Het College acht het minder gelukkig dat de patient tijdens de poliklinische 
controles door steeds wisselende chirurgen is gezien. De heropname van patient is 
daardoor vermoedelijk vertraagd. Laakbaar acht het College deze gang van zaken 
echter niet. Het College is van oordeel dat chirurg B tijdens de poliklinische controle 
op 2 november adequaat heeft gehandeld door patient op korte termijn terug te laten 
komen en voor heropname zorg te dragon. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

1 279 1990-1994 	 Fractuur eindfalanx 
Klacht: Chirurg heeft vinger van patient op onzorgvuldige wijze behandeld. 
Feiten: Patient overkomt op 23 mei 1991 een ongeval. Hij wordt in het ziekenhuis be-
handeld aan een scheurwond met fractuur van de eindfalanx van de linkerwijsvin-
ger. 
Op 27 mei wendt patient zich tot de chirurg die hem verbindt en sodabaden voor-
schrijft. Op 10 juni komt patient op controle, waarbij hij klaagt over pijn, verkleuring 
en stank van de vinger. De chirurg zegt dat sprake is van een bloeduitstorting en 
raadt aan de sodabaden voort te zetten. De chirurg ziet patient niet weer. Op verwij-
zing door zijn huisarts wendt patient zich tot een academisch ziekenhuis, alwaar de 
vinger nog vier maal is behandeld. Er is sprake van eindstatus met functieverlies 
van de vingertop. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg is tekortgeschoten in de be-
handeling van de vinger die eon toplaesie met necrose vertoonde, door geen ver-
volgafspraak te maken. Niet staat vast dat extra schade is opgetreden door het nala-
ten van de chirurg, wel heeft hij patient blootgesteld aan mogelijk optreden van 
complicaties. 
Beslissing: Waarschuwing. 

1 280 1990-1994 	 Fractuur 
Klacht: Chirurg heeft ten onrechte fysiotherapie voorgeschreven. 
Feiten: Patiente wordt na een verkeersongeval gezien met een femurschachtfractuur 
links, comminutieve patellafractuur links, Smithfractuur rechterpols, fracturen in de 
rechtervoet, luxatie van de basis van de eerste metatarsus rechts en wond aan de 
linkeronderarm. Patiente wordt dezelfde dag geopereerd. Het post-operatieve be-
loop is gezien de uitgebreidheid van het letsel gunstig, waardoor patiente een week 
na de operatie belast gemobiliseerd kan worden onder leiding van een fysiothera-
peut. 
Overwegingen: Het College acht de diverse operatieonderdelen op de juiste wijze te 
zijn uitgevoerd. De nabehandeling is adequaat en zorgvuldig uitgevoerd. Dat pa- 
Bente klachten overhield aan haar knieletsel is niet te wijten aan de vroege mobilisa- 
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tie. Het letsel zelf heeft de latere knieklachten veroorzaakt. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 

Post-operatieve periode 3c 

I 281 1990-1994 	 Pancreaticoduodenectomielcholecystectomie 
Klacht: Chirurg heeft volstrekt inadequaat gehandeld. 
Feiten: Patiente (61) wordt opgenomen met bovenbuiksklachten suspect voor een 
tumor in het gebied van de pancreaskop. De chirurg verricht op 14 januari 1993 een 
pancreaticoduodenectomie en een cholecystectomie. Post-operatief daalt het Fib en 
de buikomvang neemt toe. Een laparotomie toont een diffuse bloeding in het gal-
blaasbed en een arteriele bloeding, die worden behandeld. Op 18 januari gaat 
patiente van de IC naar de afdeling chirurgie. P.a.-onderzoek toont een adenocarci-
noom en de chirurg stelt patiente op de hoogte. In de avond van 30 januari braakt 
patiente bloed. De chirurg wordt telefonisch door de dienstdoend arts-assistent ge-
consulteerd en patiente wordt behandeld met Zantac en twee eenheden ery-
throcytenconcentraat. In de nacht volgt weer braken van bloed en een tensiedaling. 
Patiente wordt weer behandeld. Patiente wordt door een andere chirurg gezien. Op 
31 januari in de middag bezoekt de chirurg patiente een aantal malen. In de avond 
opnieuw bloedbraken. Een operatieve ingreep blijkt niet mogelijk wegens gebrek 
aan een IC-bed. In een andere plaats blijkt nog den bed te zijn en de chirurg besluit 
patiente daar zelf te opereren. Wanneer alles voor transport is geregeld, meldt het 
ziekenhuis dat een traumapatient is binnengebracht die de open plaats nodig heeft. 
Plaats wordt vervolgens gevonden in een academisch ziekenhuis, waar patiente bij 
aankomst in de lift een collaps krijgt en gereanimeerd wordt door een ambulance-
verpleegkundige. Patiente wordt geopereerd, waarbij zich een groot abces ontlast. 
De oorzaak van de bloeding wordt niet gevonden. Patiente overlijdt kort daarna. 
Overwegingen: Het College is van oordeel dat de chirurg in de gegeven omstandig-
heden mocht volstaan met het telefonisch geven van opdrachten aan de arts-assis-
tent. Het is niet aannemelijk dat de komst van de chirurg aanleiding zou hebben ge-
geven het afgesproken beleid te wijzigen. Het College kan zich voorstellen dat de 
chirurg aanvarkkelijk heeft aangenomen dat de bloedingen conservatief konden 
worden behandeld en dat hij niet eerder dan op 30 januari een harde indicatie voor 
operatief ingrijpen heeft gesteld. Het College zet wel vraagtekens bij de beslissing 
van de chirurg patiente ook de volgende ochtend nog op een gewone verpleegafde-
ling te laten liggen, gezien de recidiverende bloedingen. Het College overweegt dat 
in een ziekenhuis, waar men een uitvoerige operatie als de Whipple procedure wil 
uitvoeren, gelet op de mogelijkheid dat daarbij complicaties of andere urgente situa-
ties ontstaan, in feite steeds rekening gehouden dient te worden met de capaciteit 
van de afdeling IC en de noodzaak voor de eigen patienten voldoende bedden op 
die afdeling beschikbaar te hebben. 
De chirurg heeft in dezen niet geheel gehandeld zoals van hem mocht worden ver-
wacht. In aanmerking genomen dat de capaciteit van een IC voor een groot deel af-
hankelijk is van het beleid van het desbetreffende ziekenhuis en van andere daarop 
betrekking hebbende factoren, acht het College dit handelen niet zodanig tuchtrech-
telijk verwijtbaar dat een maatregel opgelegd moet worden. De vertraging van het 
transport is aan overmacht te wijten geweest. 
Beslissing: Klacht afgewezen. 
Klagers stellen hoger beroep in. 
Het CMTC bevestigt de beslissing van het MTC. 

1 282 1990-1994 	 Adenocarcinoom 
Klacht: Chirurg heeft foutief gehandeld tijdens de operatie van patiente. 
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Feiten: Bij patiente wordt een matig gedifferentieerd adenocarcinoom geconstateerd; 
een anteriorresectie blijkt nodig. De chirurg verwijst patiente en klager (echtgenoot) 
voor informatie naar de KWF-folder dikke darmkanker. De chirurg stelt dat hij pa-
dente en klager de uitslag en de consequenties van de operatie goed heeft uitgelegd. 
De operatic vindt op 18 februari plaats. Op 26 februari ziet de chirurg patiente weer, 
waarbij zij klaagt over pijn in de buik en bloedverlies per anum. Bij onderzoek blijkt 
een tweede operatie nodig, daar er een partiele dehiscentie van de naad te voelen is. 
De rectumstomp worth afgesloten en er wordt alsnog een stoma aangelegd. Post-
operatief maakt patiente het redelijk, maar op 3 maart wordt zij dood in bed aange-
troffen. & ontstaan problemen bij het bereiken van klager. 
Overwegingen: Het College stelt voorop geen aanmerkingen op de indicatiestelling 
en de uitvoering van de operaties te hebben. Ook de omstandigheid dat klager niet 
bereikt kan worden na het overlijden van patiente kan geen verwijt voor de chirurg 
opleveren, daar deze al het mogelijke heeft gedaan. 
Wel heeft het College bedenkingen ten aanzien van het beleid vanaf 2 maart, waarop 
de chirurg alarmerende berichten bereiken: er is sprake van dyspnoe en van tachy-
pnoe, opgezette benen en buik; er bestonden vragen met betrekking tot de circulatoi-
re status van patient. Nagelaten is, patiente terug te plaatsen naar de IC, waardoor 
onvoldoende gebruik is gemaakt van de aanwezige mogelijkheden. De klachten van 
patiente zijn onderschat, waardoor aan patiente mogelijkheden zijn onthouden om 
verslechtering van haar toestand te voorkomen. De chirurg heeft het vertrouwen in 
de medische stand geschaad. 
Beslissing: Waarschuwing. 
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